др Ивана Рибара 91 11070 Београд
тел/факс: 011/21 69 368; 22 77 442

На основу члана 18. став 3. Закона о Фонду за заштиту животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09) и члана 13. став 2. тачка 14) Статута Фонда за
заштиту животне средине („Службени гласник РС“, бр.37/05) и члана 6. Правилника о
начину и условима додељивања кредита Фонда за заштиту животне средине, Фонд за
заштиту животне средине објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса је додела кредита за улагања у пројекте којима је сврха:
- подстицање управљања отпадом и емисијама (од гасова, отпадних вода итд.) у
циљу заштите животне средине;
- подстицање поступања са отпадом и искориштавања вредних својстава отпада;
- подстицање коришћења обновљивих извора енергије (сунца, ветра, биомасе,
геотермалне енергије, итд.).
Средства су намењена за улагања у опрему и уређаје који служе остваривању
циљева конкурса. Средства се не могу користити за друге намене.
Фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) ће по овом
конкурсу доделити средства до укупног износа од 200.000.000,00 динара.
Конкурс је отворен до расподеле средстава из претходног става а најдуже
до 31.12.2010. године.
Пренос средстава корисницима и отплата кредита обавља се преко Фонда за
развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд за развој).
2. Корисници средстава
Корисници средстава су правна лица (привредна друштва у приватном
власништву, акционарска друштва са већинским приватним власништвом,
приватизована предузећа са отплаћеним друштвеним капиталом) и предузетници који
имају седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије, који у
претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове конкурса.
3. Конкурсна документација
- попуњен и оверен образац Захтев за одобрење кредита (www.sepf.gov.rs),
- инвестициони програм по методологији Фонда за развој (датум израде програма не
може бити старији од 6 месеци)-,
- одлука надлежног органа о усвајању инвестиционог програма,
- решење о упису у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре,
- статут или акт о оснивању,
- решење о утврђивању пореског идентификационог броја (ПИБ),
- обавештење о разврставању привредног друштва,
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи обрачунати месец,
- изјава о повезаним лицима на приложеном обрасцу,
- финансијски извештај за претходне две године – биланс стања, биланс успеха
статистички анекс (уколико је предузеће разврстано као мало). Уколико је предузеће
разврстано као средње или велико неопходно је доставити још и извештај о токовима
готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај,
- оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим рачунима за претходну и
текућу годину, посебно по годинама, динарски и девизни,
www.sepf.sr.gov.yu
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- понуде или профактуре испоручиоца опреме,
- документација за обезбеђење кредита – један од инструмената под а), б) или в)
а) писмо о намерама издавања гаранција, односно авалирања менице од стране
пословне банке, или
б) докази о власништву на непокретности, и то:
1.извод из земљишних књига са власничким и теретним листом не старији од
30 дана са уверењем катастра да непокретност није у режиму новог катастра; или
извод из новог катастра не старији од 30 дана са потврдом суда да на имовини нема
терета; или тапија са поседовним листом, потврдом суда да на имовини нема терета и
уверењем катастра да непокретност није у режиму новог катастра, и
2. оригинал копије плана из катастра,
3. процена тржишне вредности непокретности урађена од стране судског
вештака са решењем о упису у регистар сталних судских вештака, или овлашћене
агенције, фотографије понуђених непокретности оверене од стране судског вештака,
4. фотокопије личних карти свих власника непокретности,
5. одлука органа управљања о стављању хипотеке на некретнину,
6. решење о региистрацији привредног субјекта из регистра привредних
субјеката код Агенције за привредне регистре, статут или акт о оснивању и ОП
образац уколико је залогодавац друго правно лице,
в) уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица – за износе кредита до
3.000.000 динара:
- финансијски извештај за претходне две године – биланс стања, биланс успеха
статистички анекс (уколико је предузеће разврстано као мало). Уколико је предузеће
разврстано као средње или велико неопходно је доставити још и извештај о токовима
готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијски извештај,
- оригинал потврду банке о оствареном промету по текућим рачунима за претходну и
текућу годину, посебно по годинама, динарски и девизни,
- решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре,
- оснивачки акт и/или Статут јемца после 2006. године,
- изјава о спремности давања јемства оверена од стране овлашћеног лица јемца,
- доказе о уплати накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа и то 1.200,00 динара
(правна лица), односно 500,00 динара (јемац) – наведене уплате је потребно извршити
на рачун Фонда за развој број: 840-2724-07 уз позив на број 7123 за извештај
Кредитног бироа
- сагласност корисника-јемца за повлачење извештаја од кредитног бироа,
4. Кредит се одобрава под следећим условима:
- највиши износа кредита је 40.000.000,00 динара,
- каматна стопа је 3% на годишњем нивоу, обрачун се врши комфорном
методом, уз примену валутне клаузуле,
- рок отплате је до 5 година, са одложеним роком отплате до 1 године у
коме се обрачунава интеркаларна камата у износу од 3% и приписује главном
дугу,
- тромесечна отплата кредита (ануитети)
Одлука о висини одобрених средстава доноси се у складу са оценом
инвестиционог програма коју врши Фонд за развој а која обухвата оцену финансијског
стања и кредитне способности, оцену инструмената обезбеђења и економску оцену
пројекта, а према Програму рада Фонда за развој за 2010. годину.
Приликом првог пуштања кредита у течај плаћа се провизија Фонду за развој у
износу 1% вредности одобреног кредита.
5. Инструменти обезбеђења
- сопствене менице са авалом пословне банке или гаранција банке, или
- хипотека првог реда на непокретностима (грађевинским објектима и
грађевинском земљишту) – однос између прихваћене тржишне вредности

-

непокретности и износа одобреног кредита утврђује се у складу са Програмом
Фонда за развој, и то:
- 80% процене вредности стамбеног објекта,
- 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног простора,
- 50% тржишне вредности пословног простора производних хала,
- 70% тржишне вредности земљишта са наводњавањем,
- 50% тржишне вредности земљишта без наводњавања; или
залога на опреми (80% вредности нове опреме и 50% процене вредности
опреме старије од две године)
уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица за корисника кредита са
одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга –
за износе кредита до 3.000.000 динара, и
остали инструменти обезбеђења у складу са Програмом рада Фонда за развој
за 2010. годину, прихватљиви за Фонд за развој.

У случају недовољног бонитета инвеститора може се прихватити више
различитих инструмената обезбеђења.
Корисници кредита дужни су да сносе све трошкове у вези са инструментима
обезбеђења.
Поред наведених инструмената обезбеђења подносилац захтева доствља и
одговарајући број бланко сопствених меница, што се регулише Уговором.
6. Реализација додељених средстава
Управни одбор Фонда доноси одлуку о додели кредита. Одлуке се доносе
месечно. На основу наведене одлуке Фонд и Фонд за развој са корисником средстава
закључију уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. За сваку годину се
закључује посебан уговор.
7. Достављање пријава
Пријаве се подносе на обрасцима „Захтев за одобрење кредита“
Пријаве се обавезно подносе и у писаној и у електронској форми.
Пријаве у писаној форми са пратећом документацијом из тачке 3. Конкурса
достављају се у два примерка на адресу:
Фонд за заштиту животне средине, Београд, др Ивана Рибара 91,
са назнаком: „Пријава за доделу кредита Фонда за заштиту животне средине“- не
отварати.
Пријаве у електронској форми шаљу се на адресу zajmovifond@sepf.gov.rs
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које није
достављена документација неопходна за оцену пријаве неће се разматрати.
Достављена документација се не враћа подносиоцу пријаве.
Позив ће бити објављен у „Службеном гласнику РС“, дневном листу
„ПОЛИТИКА“ и на интернет страни Фонда: www.sepf.gov.rs
Контакт особа: Биљана Блажевић Зец (тел: 011/2169-368, 011/22-77-442; е
маил: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs)

Број: 401-00-188/2010-01
У Београду, 24.03.2010. године.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
др Оливер Дулић, с.р.

