ОПШТИНА КИКИНДА И РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ РЕВОЛВИНГ КРЕДИТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним
гагаздинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета
пољопривредне активности и превазилажењу недостатака потребних финансијских средстава
условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности а у циљу подстицања
запошљавања.
2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица-носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава на територији општине Кикинда који имају активан статус газдинства и отворен
наменски рачун у пословној банци пријављен у Управи за аграрна плаћања.

3. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање обртних средстава.
4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА
 износ кредита : од 200.000,00 динара.
 примена валутне клаузуле
 каматна стопа:
- 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
- 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 рок враћања транши кредита: 6 месеци од дана реализације кредита
 период расположивости: 24 месеца од дана прве реализације кредита при чему
корисник може користити нову траншу након потпуног измирења обавеза по
претходној транши.
 обрачун и плаћање камате: квартално
 обезбеђење кредита: гаранција пословне банке (по одобрењу кредита довољно је
писмо о намерама пословне банке)
- две личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са
меничним одобрењем
- гаранција пословне банке или
- хипотека заложно право првог реда на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда
Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад чији је минимални однос процењене вредности
и траженог кредита 200%.

 МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА





Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода
Навршено мање од 60 година живота
Да поседује у власништву минимално 1 хектар, а максимално 50 хектара пољопривредног
земљишта.

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесници конкурса за доделу средстава преузимају обрасце захтева Развојног фонда Аутономне
Покрајине Војводине д.о.о, на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад или електронским
путем или na web: www.rfapv.rs
Накнада за коришћење услуга Крединог бироа износи 246,00 динара, коју је потребно на рачун
Развојног фонда АПВ број 200-2626900101001-56 са позивом на број 0363001101
Документација која се подноси на конкурс:
ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА
1. Попуњен образац Захтева за одобравање кредита
СТАТУСНА ДОКУМEНТАЦИЈА
2. Потврда о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава
са активним статусом и извод из Регистра пољопривредних газдинстава- прва и друга
страна извода из РПГ. Потврда се подноси приликом подношења захтева за одобрење
сваке транше кредита.
3. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства.
ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4. Попуњен и потписан образац Захтева/Сагласности за повлачење извештаја Кредитног
бироа.
5. Потврде надлежних органа о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних
прихода, не старије од 30 дана. Потврда се подноси приликом подношеља захтева за
одобрење сваке транше кредита.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
6. Две личне менице носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са меничним
овлашћењем.
7. У зависности од понуђених инструмената обезбеђења, потребно је доставити и:
 Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке:
- Писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције
 Уколико је инструмент обезбеђења хипотека на пољопривредном земљишту:
- Оригинал извода из земљишних књига или извод, односно препис
Листа непокретности за пољопривредно земљиште које је предмет
хипотеке, не старији од 15 дана од дана подношења захтева.
- Процена тржишне вредности пољопривредног земљишта од стране
овлашћеног проценитеља одговарајуће струке не старија од 90 дана.
- Фотокопија личних карти свих власника и супружника власника
пољопривредног земљишта.
Обавезан садржај процене тржишне вредности, листа проценитеља и Програм рада Фонда,
налазе се на интернет страници Фонда www.rfapv.rs
Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до
доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.
Општина Кикинда ће сносити трошкове :
- Камате од 2 или 3%
- Накнада за обраду кредитног захтева износи 10.000,00динара.
Захтев са комплетном потребном документацијом Конкурса, подноси се Општини Кикинда,
Јавној агенцији за пољопривреду и малу привреду, Тополски пут бр. 10. од 07-13h.
Додатне информације могу се добити и телефонским путем на бројеве телефона:
0230/404630 и 064/8968109, Душко Француски

