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РОЗВОЙНИ ФОНД АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ д.о.о. Нови Сад

На основи Програми роботи за 2013. рок и Одлуки Надпатраюцого одбору Розвойного фонду
Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад
Розвойни фонд Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад розписує
КОНКУРС
ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ ДЛУГОРОЧНИХ КРЕДИТОХ ЗА ПОЛЬОПРИВРЕДУ

1. ЦИЛЇ ДОДЗЕЛЬОВАНЯ СРЕДСТВОХ
Основни цилї додзельованя кредитох то обезпеченє финансийних средствох за потримовку
розвою и унапредзеня сектору польопривреди прейґ звекшаня уровня технїчней опременосци,
звекшаня обсягу, ефикасносци и интезивованя польопривредней продукциї, звекшаня
продуктивносци, подзвигованя ступня конкурентносци и защити животного штредку як и
стимулованє здруженого участвованя вецей ношительох индивидуалних польопривредних
ґаздовствох у реализациї заєднїцкей инвестициї у польопривреди пре злєпшанє тарґовищней
позициї индивидуалних ґаздовствох.
За реализацию тей кредитней линиї плановани средства у суми 250.000.000,00 динари.
2. ХАСНОВАТЕЛЄ КРЕДИТОХ
Право участвовац на Конкурсу маю физични особи – ношителє реґистрованих
польопривредних ґаздовствох на териториї АП Войводини, хтори маю активни статус
ґаздовства и отворени наменкови рахунок у дїловней банки приявени у Управи за аґрарни
плаценя.
2. НАМЕНКА СРЕДСТВОХ
Кредити ше будзе додзельовац за финансованє у обласци польопривреди за:
-

набавку польопривредней механїзациї за польопривредну продукцию (тракторох,
комбайнох и приключних машинох);
набавку опреми за польопривредну продукцию;
набавку квалитетного приплодного материялу у статкарстве и матичних чупорох;
набавку вецейрочних засадох овоци, виновей лози и других вецейрочних засадох зоз
опреманьом поверхносцох под засадами;
набавку процивкаменцових мрежох зоз подпорку;
набавку опреми за защицени простор;
вибудов студньох и набавку опреми и системох за наводньованє;
набавку опреми за звекшанє капацитетох и осучасньованє линийох за преробок
примарних польопривредних продуктох;
вибудов, адаптацию и опреманє маґазинских капацитетох – хладзальньох и подлогових
маґазинох;
вибудов и адаптацию будовательних обєктох за статкарску продукцию пре защиту
животного штредку и виполнєнє стандардох у обласци польопривредней продукциї.
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сума кредиту: од 200.000,00 до 10.000.000,00 динари;
применьованє валутней клаузули;
каматна стопа:
- 3% на рочним уровню за кредити хтори обезпечени з ґаранцию,
- 4% на рочним уровню за кредити хтори обезпечени з гипотеку.
Каматну стопу ше зменшує за 0,5% кед ше зоз средствох кредиту финансує набавку
польопривредней механїзациї (тракторох, комбайнох и приключних машинох) од
домашнїх продуковательох хтори маю заключени Контракт о дїловним сотруднїцтве
зоз Розвойним фондом Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад (у дальшим
тексту: Фонд);
власна учасц: найменєй 20% предрахунковей вредносци предмету кредитованя (без
обрацаюцих средствох);
термин за врацанє кредиту: 5 роки, окрем за набавку матичного чупору, у рамикох
хторих облапени ґрейс период у тирваню:
- 24 мешаци за финансованє набавки квалитетного приплодного материялу у
статкарстве и за финансованє програмох у обласци овоцарства и винїцарства и
формованє других вецейрочних засадох;
- 12 мешаци за финансованє инших наменкох.
Термин за врацанє кредиту за набавку матичного чупору 3 роки, у рамикох хторих
облапени ґрейс период у тирваню од 12 мешацох.
ануитети ше обраховює и плаци квартално.
У ґрейс периоду ше мешачно обраховює и плаци интеркаларну камату у висини
контрактованей каматней стопи.
обезпеченє кредиту:
- власни вексли физичней особи ношителя реґистрованого польопривредного
ґаздовства и
- ґаранция дїловней банки або заложне право першого шора на польопривредней
жеми на хасен Фонду, чия вредносц спрам прецени овласценого експерта
минимално 30% векша од вимаганей суми кредиту.

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ




Нєт досцигнути нєвимирени обовязки ґу Фонду;
Нєт нєвимирени обовязки по основи порцийох и инших явних приходох;
Навершени менєй як 65 роки живота.

6. ПОДНОШЕНЄ ВИМАГАНЬОХ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Учашнїки Конкурса за додзельованє средствох формулари вимаганьох Розвойного фонду
Автономней Покраїни Войводини д.о.о. можу превжац на адреси Булевар цара Лазара 7а,
Нови Сад, або на електронски способ.
Надополнєнє за обробок кредитного вимаганя виноши 10.000,00 динари.
Надополнєнє за хаснованє услугох Кредитного бироа виноши 246,00 динари.
Наведзени надополнєня ше уплацує на рахунок Развойного Фонду АПВ число 2002626900101001-56, поволанка на число 0363001101.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ХТОРУ ШЕ ПОДНОШИ НА КОНКУРС:
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1. Виполнєни формулар Вимаганє за одоброванє кредиту з доказом о уплацованю
наведзених трошкох.
2. Виполнєни и подписани формулар Вимаганя/Согласносци за поцагованє звиту
Кредитного бироа.
3. Формулар Упитнїк за финансийну анализу хтори виполнює представнїк Фонду вєдно
зоз ношительом ґаздовства под час обиходзеня ґаздовства по поднєшеним кредитним
вимаганю.
Кед ношителє реґистрованих польопривредних ґаздовствох зоз своїм кредитом буду
участвовац у заєднїцкей инвестициї вецей здружених ношительох ґаздовствох, попри
наведзеного формулару, хтори ше виполнює поєдинєчно, доручую и Дїловни план за
заєднїцку инвестицию, по моделу Фонду.
4. Виява о повязаних особох.
5. Потвердзенє о упису польопривредного ґаздовства до Реґистру польопривредних
ґаздовствох з активним статусом и Вивод з Реґистру польопривредних ґаздовствох –
пeрши и други бок Виводу зоз РПҐ.
6. Фотокопия особней леґитимациї ношителя польопривредного ґаздовства.
7. Число чечуцого рахунку и потвердзенє дїловней банки о просековим стану и обтоку на
рахунку ґаздовства за предходни и чечуци рок.
8. Фотокопиї контракту о даваню под аренду польопривредней жеми зоз периодом даваня
под аренду хтори тирва найменєй тельо кельо и период одплацованя кредиту.
9. Предрахунок предмету кредитованя.
10. Предрахунок вкупней инвестициї зоз спецификацию роботох на вибудови и адаптациї
будовательних обєктох.
11. При вибудови и адаптациї будовательних обєктох – локацийну дозволу и будовательну
дозволу хтору видал компетентни орґан управи.
12. Доказ о уложеней 20% предрахунковей вредносци предмету кредитованя (без
обрацаюцих средствох)
– рахунки о вивершених укладаньох з виводами чечуцих рахункох на хторих
евидентовани плаценя.
Наведзени укладаня муша буц у рамикох инвестициї хтору ше финансує зоз вимаганим
кредитом и муша буц вивершени у остатнїм року у одношеню на дзень обявйованя
Конкурса.
Подношителє кредитного вимаганя хтори свою учасц витворя прейґ плаценя найменєй
20% предрахунковей вредносци предмету кредитованя, нє маю обовязку доручиц
документацию хтора наведзена под точку (12), алє длужни наведзени средства уплациц
пред реализованьом кредита.
13. Документи з хторима ше доказує постоянє додатних приходох членох ґаздовства, кед
члени ґаздовства витворюю додатни приходи.
14. Потвердзеня компетентних орґанох о вимирених обовязкох по основи порцийох и
инших явних приходох, нє старши од 30 дньох.
15. Документация за обезпеченє кредиту:
Два власни вексли ношителя реґистрованого польопривредного ґаздовства зоз
вексловим овласценьом.
Кед инструмент обезпеченя гипотека на польопривредней жеми:
- Вивод зоз грунтовних кнїжкох або катастру за нєрухомосц за польопривредну
жем хтора предмет гипотеки, нє старши од 15 дньох од дня подношеня
вимаганя;
- прецена тарґовищней вредносци польопривредней жеми од овласценого
експерта одвитуюцого фаху;
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-

фотокопиї особних леґитимацийох шицких власнїкох и супружнїкох власнїкох
польопривредней жеми.
После одоброваня кредиту з боку Фонду потребне доручиц полису осиґураня засаду
винкуловану на хасен Фонду, кед польопривредна жем под засадами.
Кед инструмент обезпеченя ґаранция дїловней банки:
- писмо о намирох дїловней банки о видаваню ґаранциї
* Физични особи – ношителє реґистрованих польопривредних ґаздовствох, хтори як
инструмент обезпеченя по вимаганим кредиту предкладаю ґаранцию дїловней банки, нє маю
обовязку доручиц документацию под подточку 3 (окрем дїловного плану за заєднїцку
инвестицию хтори длужни обовязно доручиц), 7, 8 и 13.
7. Конкурс отворени по вихасновйованє средствох яки плановани за його реализацию.
Вимаганє, з комплетну потребну документацию зоз точки 6. Конкурса, подноши ше
Розвойному Фонду Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад, на адресу: Булевар цара
Лазара 7а, 21000 Нови Сад, Сектору за кредити, або по пошти на исту адресу.
Вимаганя хтори ше поднєше после завераня Конкурса, як и вимаганя хтори нє виполнюю
минимални условия яки наведзени у точки 5. Конкурса, ше нє будзе розпатрац.
Шицки додатни информациї мож достац особнє на адреси: Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад,
у Секторе за кредити; на електронски способ: kreditno@rfapv.rs або на телефон:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.
РОЗВОЙНИ ФОНД АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ
НАДПАТРАЮЦИ ОДБОР
Обробел:
Борислав Вуїч, помоцнїк директора сектору за кредити____________________________
Єлена Дюрович, самостойни фахови сотруднїк за управянє з кредитним
ризиком и кредитним портфолиом________________________________________
Єлена Цвєтан, помоцнїк директора сектору за дїловну потримовку_______________________
Снежана Репац, совитнїк директора__________________________
Соня Йович, координатор за приманє документациї, обробок, администрацию и
наплацованє________________________________
Предкладач:
Ґоран Ходоба, директор_____________________________________
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