КОНКУРС
за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању
набавке нове енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење
oбновљивих извора енергије

1.
Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних
банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим
пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за финансирање

набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора
енергије.
2.
Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници и
регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове:
1.Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), и предузетници








Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
Последња два позитивна финансијска извештаја;
Подносилац захтева послује најмање 3 године или припада групи повезаних правних лица које
послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно од правних лица које се, према
позитивним законским прописима, сматра повезаним правним лицем;
Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
Уредна кредитна историја;
Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда.

2. Физичка лица - носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да
испуњавају и следеће минималне услове:



Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
Мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.
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3.
По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање набавке енергетски ефикасне опреме
и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије, с тим да банка може, у складу са својом
пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за додатне трошкове
који су директно повезани са финансираним пројектом.
Под енергетски ефикасном опремом подразумева се опрема која доводи до смањења потрошње енергије за
минимално 20% и која доводи до смањења емисије CО2 од минимално 20%.Уколико се у оквиру једног
кредита финансира више различитих мера енергетске ефикасности, свака мера, односно опрема која се
финансира мора остварити уштеду од минимално 20%.
4.
По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 80 % укупног потраживања банке по кредиту
(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном под следећим условима:
1. Кредити у ЕУР
 Износ одобреног кредита: у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до
максимално ЕУР 250.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања
кредита у течај;
 Рок отплате кредитадо: до 7 година;
 Грејс период: до 12 месеци, који је укључену рок отплате кредита (камата се обрачунава и
наплаћује у току грејс периода;
 Номинална каматна стопа: фиксна до 5,95 % или променљива до 5,95%+6МEuribor
 Учешће: у складу са пословном политиком банке;
 Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по
званичном средњем курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или на рачун
клијента уз обавезно наменско праћење;
 Отплата кредита: по истеку грејс периода:
- у једнаким месечним ануитетима/ратама за предузећа и предузетнике,
у једнаким месечним, тромесечним и полугодишњим ануитетима/ратама, за регистрована
пољопривредна газдинства;
Отплата кредита се врши у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан
отплате;
 Накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног кредита,
једнократно унапред;
 Накнада за превремену отплату: 0%.

 Накнада за мониторинг: 0 %
2. Кредити у РСД
Фонд ће одобравати гаранције и за кредите одобрене у динарима у складу са пословном политиком
банака.
5.
Средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза према Банци и Фонду су:
 бланко сопствене меницe;
 овлашћења директног задужења;
 садужништво повезаних лица;
 лична меница оснивача/власника;
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 хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,3
на одобрени износ кредита (главница кредита) или хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту
у минималном односу 1:1,5 на одобрени износ кредита (главница кредита), конституисана у корист
Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни
дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а
у сразмери са процентом гарантовања
или
хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном односу
1:1,3 или на
стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5, на одобрени износ кредита (главница
кредита), без терета, конституисана у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и
евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције) и хипотека 2. реда на
пољопривредном земљишту у минималном односу 1:1,3 или на стамбено/пословном објекту у
минималном односу 1:1,5, на одобрени износ кредита конституисана у корист Банке (главни дуг
увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату).

6.
Провизија за издавање гаранције износи 0,5 % годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре
издавања гаранције. Свака наредна провизија обрачунава се годишње, у периоду од 01.-15.09. текуће
године, на остатак гарантованог дуга и плаћа у року од 10 дана од дана пријема обрачуна - фактуре.
На име покрића трошкова спровођења Конкурса, учесник Конкурса уплаћује 6.000,00 динара на текући
рачун Фонда број: 160-118074-98.
Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.
Захтев за одобравање кредита и гаранције са докуметацијом подноси се у свим пословним јединицама
Банака, на територији АП Војводине, које су са Фондом закључиле споразум о пословној сарадњи.
Непотпуни и неблаговремени захтеви за одобрење кредита и гаранције неће бити узети у разматрање.
Додатне информације могу се добити радним даном у Гаранцијском фонду АП Војводине у Новом Саду,
Хајдук Вељкова бр.11 (Мастер центар Новосадског сајма) и на телефоне: (021) 489-37-00, као и у свим
пословним јединицама банака које су са Фондом закључиле Споразум о пословној сарадњи.
Текст Конкурса, неопходна документација која се прилаже уз Захтев, документација неопходана за
заснивање хипотеке, списак области које ће се кредитирати и списак Банака кредитора су
објављени на сајту Гаранцијског фонда АП Војводине www.garfondapv.org.rs
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