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На основу Програма рада за 2013. 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 КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКАТА ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – „IPA“ 

 
 
1. ЦИЉЕВИ  ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
 
Основни циљ доделе средстава је обезбеђење финансијскe подршке ради повећања ефикасности 
реализације пројеката одобрених у оквиру „IPA“ програма Европске уније код којих се финансирање 
реализације пројекта спроводи уз примену предфинансирања. 

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара. 
 
2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА  
 

Право учешћа на конкурсу имају: 

 
 невладине организације и удружења грађана. 

 

Право за доделу средстава у складу са овим конкурсом и прописима којима се уређује поступак јавне набавке 
имају:  
 

 јединице локалне самоуправе -  градови и општине,  
 јавна предузећа, институције и установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно 

Аутономнa Покрајинa Војводине. 
 
Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. 
 
3. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА  
 

 износ кредита: до износа пројектованих трошкова у ЕУР финансираних из IPA програма за два 
извештајна периода реализације пројекта према одобреном буџету пројекта подносиоца кредитног 
захтева по овом конкурсу, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за 
ЕУР на дан реализације кредита 

 рок враћања кредита: до 12 месеци 
 обрачун и плаћање камате: месечно 
 примена валутне клаузуле 
 каматна стопа:  

- 3% на годишњем нивоу (уколико је инструмент обезбеђења гаранција) 
- 4% на годишњем нивоу (за остале инструменте обезбеђења) 

 инструменти обезбеђења кредита (градови и општине, јавна предузећа, институције и установе чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе, односно Аутономнa Покрајинa Војводинa) 
 
- обавезни инструмент обезбеђења: три бланко сопствене менице са меничним овлашћењем 

уписане у регистар код НБС 
- гаранција пословне банке  (само у случају подношења захтева за кредит по каматној стопи 3% 

годишње) 
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 инструменти обезбеђења кредита (удружења грађана и невладине организације)  
 

- обавезни инструменти обезбеђења:  
- по две личне менице са меничним овлашћењем (за два члана удружења, односно 
организације) 
- гаранција пословне банке или заложно право првог реда на непокретности – хипотека. 

 
Хипотека у корист Фонда на пољопривредном земљишту је прихватљива као средство обезбеђења уколико 
је вредност тог земљишта према процени овлашћеног проценитеља већа за 30% од износа одобреног 
кредита. 
 
Изузетно, уколико се одобрава кредит у износу до 1.500.000,00 динара прихватљиво средство обезбеђења је 
и хипотека у корист Фонда на грађевинском објекту уколико је његова вредност према процени проценитења 
најмање три пута, а не више од шест  већа од износа одобреног кредита. 
Одобрени износ кредита зависиће од расположивих средстава Фонда за финансирање по овом Конкурсу. 
  
4. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  
 
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 Фонда (www.rfapv.rs) или у 
просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад.  
 
Накнада за обраду кредитног захтева: износи 10.000,00 динара. 

Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа: 1.440,00 динара за правна лица (јавна предузећа), -
492,00 динара за два члана удружења, односно организације који ће као средство обезбеђења доставити 
личну меницу. 
 
Уплате накнада се врше на рачун Развојног Фонда АПВ број 200-2626900101001-56, са позивом на број 
0363001101. 
 
Документација која се подноси на конкурс: 
 

1. Попуњени образац Захтева, утврђен од стране Фонда, са доказом о уплати наведеног износа 
трошкова 

2. Попуњени обрасци Сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа  
3. Оснивачки акт и регистрација код надлежног органа  
4. Документ - Уговор којим се доказује да је за пројекат из IPA-a фондова закључен уговор са Европском 

комисијом, односно водећим партнером  
5. Приказ прихваћеног буџета пројекта са пројектованом динамиком реализације и висином и 

структуром трошкова по фазама реализације 
6. План набавки које се спроводе ради реализације пројекта 
7. Одлука надлежног органа о задуживању, у складу са позитивним законским прописима и општим 

актима  
8. Овлашћење лицу које спроводи поступак задуживања, дато од стране надлежног органа  
9. Документација о наменском девизном и динарском рачуну за потребе реализације пројекта  
10. Фотокопија ОП обрасца 
11. Фотокопија депо картона 
12. Фотокопије оверених завршних рачуна/финансијских извештаја за претходне две године 
13. Потврде надлежних органа о измиреним обавезама за порезе, доприносе и друге јавне приходе, не 

старије од 30 дана 
14. Изјава о повезаним лицима (за невладине организације и удружења грађана) 
15. Документација за Средства обезбеђења кредита, у зависности од корисника кредита:  

 Удружења грађана и невладине организације: 

http://www.rfapv.rs/
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- по две личне менице са меничним овлашћењем за два члана удружења, односно невладине 
организације, 

- писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције или 

- заложно право првог реда  - хипотека  

- извод из земљишних књига или катастра за непокретност која је предмет хипотеке, не 
старији од 15 дана од дана подношења захтева 

- процена тржишне вредности непокретности од стране овлашћеног проценитеља 
одговарајуће струке  

- фотокопија личних карти свих власника и супружника власника непокретности 

- одлука органа управљања о успостављању хипотеке на непокретност уколико је 
непокретност у власништву правног лица 

- винкулирана полиса осигурања у корист Фонда за непокретности које су предмет 
хипотеке (изузев за залоге на пољопривредном земљишту). 

 

 Градови и општине, јавна предузећа, институције и установе чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе, односно Аутономнa Покрајинa Војводинa: 

- три бланко менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету, 

- писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције (у случају подношења захтева за 
кредит по каматној стопи 3% годишње). 

  
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију. 
 
Захтев са комплетном потребном документацијом из тачке 4. Конкурса подноси се Развојном Фонду 
Аутономне Покрајине Војводине доо Нови Сад, на адреси Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад, Сектору 
за кредите, или поштом на исту адресу. 
 
Захтеви чија документација није комплетна и 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, на интернет страници: www.rfapv.rs или телефонским путем 
на бројеве: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.  
 
 
 

                 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
                                                                              РАЗВОЈНОГ ФОНДА АУТНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
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