РФВ

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

На основу Програма рада за 2014. годину и Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне
Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и
реализације извозних аранжмана.
За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.
2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају правна лица (микро, мала и средња предузећа) и предузетници са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине која документују да ће одобрена средства
бити у функцији остварења девизног прилива по основу извоза роба и услуга домаћег порекла.
По овом конкурсу захтев може поднети само једно од правних лица која се, према позитивним
законским прописима, сматрају повезаним правним лицима.
3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Кредити су намењени за финансирање обртних средстава за потребе производње и извоза роба и
услуга домаћег порекла.
4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА






износ кредита: у складу са кредитном способношћу, до 250.000,00 ЕУР у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације кредита
примена валутне клаузуле
рок враћања кредита: 12 месеци
каматна стопа: 3% на годишњем нивоу
инструменти обезбеђења кредита кумулативно:
- гаранција пословне банке,
- менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету, уписане у
Регистар меница код Народне банке Србије,
- лична меница са меничним овлашћењем (власника, оснивача или директора)

5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ




Нема доспелих неизмирених обавеза према Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине
д.о.о. Нови Сад
Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода
Најмање два годишња финансијска извештаја.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Захтев за доделу средстава подноси се на обрасцу – Захтев за одобравање кредита (у даљем тексту:
Захтев). Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране www.rfapv.rs или у
просторијама Развојног Фонда АПВ, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад.
РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад
ПИБ:107929552, Матични број: 20898828, Текући рачун: 200-2626900101001-56
Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад, ПАК: 403130,
телeфони: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 факс:021/450-046,
email:office@rfapv.rs , web: www.rfapv.rs

РФВ

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

Накнада за обраду кредитног захтева износи: 10.000,00 динара.
Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи:
1.440,00 динара за правно лице; 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице
(власник предузетник).
Уплате накнада врше се на рачун Развојног Фонда АПВ број 200-2626900101001-56; са позивом на број
0363001101.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Попуњен образац Захтев за одобравање кредита са доказом о уплати наведених трошкова.
Попуњен образац Изјава о повезаним лицима.
Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа.
Фотокопија оснивачког акта подносиоца кредитног захтева.
Фотокопија ОП обрасца.
Фотокопија депо картона.
Потврде надлежних органа о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода,
не старије од 30 дана.
Фотокопија оверених комплетних годишњих званичних финансијски извештаја за последње две
године.
Документовани приказ да ће одобрена средства бити у функцији реализације уговореног
извозног аранжмана (уговор, предуговор, ЈЦИ).
Документовани приказ о пореклу робе за правна лица/предузетнике који се баве извозом
производа купљених од непосредних произвођача (уговор, фактура).
Документација за обезбеђење кредита:
Четири менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету, уписане
у Регистар меница код Народне банке Србије,
Две личне менице са меничним овлашћењем (власника, оснивача или директора),
Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције.

Приоритет у додели средстава имају подносиоци захтева са нижим степеном укупне задужености
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.
Захтев са комплетном потребном документацијом из тачке 6. Конкурса, подноси се Развојном Фонду
Аутономне Покрајине Војводине доо Нови Сад, на адреси Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад,
Сектору за кредите, или доставља поштом на исту адресу.
Захтеви чија документација није комплетна, захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у
тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се поднесу након затварања конкурса, неће бити узети у
разматрање.
Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у
Сектору за кредите, електронским путем: kreditno@rfapv.rs или телефонским путем на бројеве:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.
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