На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-III/-24-3 од 21.04.2011.
године, бр. 01-III/-31-5 од 20.10.2011. године, бр. 01-III/37-2 од 26.03.2012. године и 01-III/49-7 од
29.11.2012
РАСПИСУЈЕ СЕ
КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 800.000.000,00 ДИНАРА -

1.
Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши
приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су
намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине, за набавку нове пољопривредне механизације и опреме.

2.
По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за набавку:
- комбајна,
- трактора,
- других самоходних пољопривредних машина,
- прикључних пољопривредних машина и
- опреме
из области производње и складиштења житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског
биља, воћа, поврћа, украсног биља, као и опреме за мобилне сушаре, опреме за наводњавање, опреме
за заштиту од елементарних непогода и сточарску производњу.
Детаљан списак опреме који може бити предмет кредитирања се налази на сајту Фонда.
Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица - ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ - носиоци регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове:
пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине,
oтворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања
као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства,
мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.
Образац Пријаве за учешће на Конкурсу може се подићи у канцеларији Гаранцијског фонда АП
Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова бр. 11, 6. спрат (Мастер центар Новосадског сајма), радним
даном од 9 до 15 часова или преузети са сајта Гаранцијског фонда АП Војводине.

На име покрића трошкова спровођења Конкурса, учесник Конкурса уплаћује износ од 4.000,00 динара
на текући рачун Гаранцијског фонда АП Војводине број: 160-118074-98.

3.
Учесник Конкурса уз Пријаву подноси и следећу документацију:
1. Предрачун предмета кредитирања исказан у ЕУР издат од стране произвођача пољопривредне
механизације/ опреме или генералног заступника;
2. Потврду о статусу пољопривредног газдинства издату од стране Министарства финансија РС Управе за трезор;
3. Фотокопију картице наменског рачуна пријављеног Управи за аграрна плаћања као наменског
текућег рачуна регистрованог породичног пољопривредног газдинства;
4. Фотокопију Решења Пореске управе о пореском задужењу у последњих 12 месеци - на
катастарски приход/стварни приход/имовину подносиоца Пријаве и чланова
његовог
домаћинства;
5. Потврду Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца Пријаве и чланова
његовог домаћинства до дана подношења Пријаве;
6. Фотокопију уговора о закупу пољопривредног земљишта, уколико је исто уписано у регистар
газдинства;
7. Доказ о регистрованој сетвеној структури код Министарства финансија РС - Управе за трезор;
8. Фотокопије личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства (обе стране) или
чиповани извод личних карата;
9. Потврда о приходима чланова домаћинства;
10. Изјава о повезаним лицима (може се прузети са сајта Фонда);
11. Потврде пословних банака о износу промета и просека динарских и девизних рачуна за
претходну годину и за текућу годину до дана подношења Пријаве;
12. Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса;
13. Уколико учесник Конкурса, као средство обезбеђења, понуди садужника, доставља Изјаву
правног лица о спремности да буде садужник.
Правно лице које је изјавило спремност да буде садужник учесника овог Конкурса подноси следећу
документацију:
1. Фотокопија Решења о регистрацији привредног субјекта;
2. Оверен потпис лица овлашћених за заступање (ОП обрзац) и одлука о именовању лица
овлашћених за заступање;
3. Фотокопију картона депонованих потписа код банака за све отворене пословне рачуне,
4. Фотокопију акта о оснивању и статута;
5. Фотокопију или чиповани извод личне/их карте/и власника и лица овлашћених за заступање;
6. Фотокопију акта о додели ПИБ броја, уколико ПИБ није садржан у Решењу о регистрацији;
7. Фотокопију Одлуке о разврставању по величини;
8. Потврду о упису у регистар обвезника ПДВ;
9. Потврду Пореске управе о измирењу обавеза по основу пореза и других јавних прихода;
10. Фотокопије финансијских извештаја за последње три године са напоменама и извештајем
ревизора (средња и велика правна лица);
11. Бруто биланс (у форми биланса) не старији од 60 дана од дана потписа Изјаве о спремности на
садужништво, a уколико је од дана састављања званичног биланса протекло више од три месеца
и синтетичке картице купаца, добављача, краткорочних и дугорочних кредита;
12. Фотокопију оверених консолидованих финансијских извештаја уколико припада групи
повезаних лица која подлежу законској обавези састављања истих.

4.
По овом Конкурсу, гаранције ће се издавати за кредите који ће бити одобравани под следећим
условима:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Износ кредита: од минимално 5.000,00 ЕУР и максимално 100.000,00 ЕУР у динарској
противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Фиксна номинална каматна стопа 7,5% на годишњем нивоу;
Рок отплате кредита: до 7 годинa у једнаким полугодишњим ануитетима;
Доспећа ануитета:
За кредите пуштене у коришћење до 30.04. у текућој години први ануитет доспева
за плаћање 15.06. исте године;
За кредите пуштене у коришћење у периоду од 30.04. до 31.10. у текућој години
први ануитет доспева за плаћање 15.12. у текућој години;
За кредите пуштене у коришћење након 31.10. у текућој години први ануитет
доспева за плаћање 15.06. наредне године.
Банка од дана пуштања кредита у коришћење до дана почетка отплате кредита обрачунава и
наплаћује камату.
Отплата ануитета: врши се у динарској противвредности ЕУР применом званичног средњег
курса НБС који важи на дан плаћања;
Накнада за превремену отплату: 0%;
Накнада за обраду кредитног захтева: 1% од износа одобреног кредита, једнократно
унапред.

5.
Подносилац Пријаве ће, као средство обезбеђења за обавезе по издатoj гаранцији Гаранцијског фонда
АП Војводине, обезбедити следеће:
бланко сопствене менице, са клаузулом „без протеста“ и меничним овлашћењима
и (опционо)
хипотеку 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу 1:1,3
вредности гарантованог износа, конституисану у корист Фонда
или
хипотеку 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу 1:1
вредности гарантованог износа, конституисану у корист Фонда и заложно право на предмету
кредитирања конституисано у корист Фонда уколико је предмет кредитирања нова
пољопривредна механизација, комбајни, трактори, друге самоходне и прикључне
пољопривредне машине
или
бонитетно квалитетног садужника одређеног по интерним процедурама Фонда и заложно право
на предмету кредитирања конституисано у корист Фонда и заложно право на предмету
кредитирања конституисано у корист Фонда уколико је предмет кредитирања нова
пољопривредна механизација, комбајни, трактори, друге самоходне и прикључне
пољопривредне машине
или
заложно право на предмету кредитирања конституисано у корист Фонда, уколико подносилац
пријаве на Конкурс обезбеди сопствено учешће у минималном износу од 40% вредности
предмета кредитирања уколико је предмет кредитирања нова пољопривредна механизација,
комбајни, трактори, друге самоходне и прикључне пољопривредне машине.
Остали инструменти обезбеђења утврђују се у складу са пословном политиком Фонда.

Документација неопходна за заснивање хипотеке:
Извод из земљишних књига (не старији од 8 дана) за непокретности које се налазе на
подручју на којем су на снази земљишне књиге Суда, или Препис листа непокретности
надлежне службе за катастар непокретности (не старији од 8 дана) за подручје на којем је
устројен катастар непокретности у форми потпуног уписа сходно важећем пропису;
фотокопије (обе стране) или чиповани извод личних карата свих власника, односно сувласника
непокретности;
фотокопија (обе стране) или чиповани извод личне карте супружника власника, односно
супружника сувласника непокретности;
процена тржишне вредности некретнине извршена од стране овлашћеног судског вештака
члана Удружења судских вештака Војводине, уписаног у Регистар сталних судских вештака за
област пољопривреде на основу решења Mинистарства правде или процена тржишне
вредности некретнине извршена од стране Пореске Управе. Списак судских вештака се може
преузети са: http://www.forensicexp-vojvodina.org.rs/clanovi_lista.php?strana=clanovi1.
6.
Пријава за учешће на овом Конкурсу са приложеном документацијом, у случају позитивне одлуке о
одобрењу гаранције, представљаће истовремено и део потребне документације за одобрење кредита за
намене утврђене овим Конкурсом.
Провизија за издавање гаранције: 0,5% годишње од износа гаранције на дан обрачуна. Износ
провизије ће се смањивати сразмерно износу отплаћених обавеза по кредиту. Обрачун провизије врши
се сваког 01.06. и 01.12 у години. Провизија за прво полугодиште обрачунава се и плаћа пре издавања
гаранције.
Гаранција ће се издати на износ одобреног кредита увећан за износ уговорне камате и евентуалне
затезне камате, по уплати провизије и по успостављању средстава обезбеђења.
Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.
Непотпуне и неблаговремене Пријаве неће бити узете у разматрање.
Додатне информације могу се добити радним даном у Гаранцијском фонду у Новом Саду, Хајдук
Вељкова бр.11, 6. спрат (Мастер центар Новосадског сајма) и на телефон: (021) 489-37-00.
Текст Конкурса и Пријава су објављени
www.garfondapv.org.rs

на сајту Гаранцијског фонда АП Војводине

