
Опредељена средства 3.000.000.000,00 РСД

Носиоци Фонд за развој

Активан програм Документација по конкурсу

Опис пројекта Дугорочни кредити за трајна обртна средства

Критеријуми и услови

Кредит је намењена привредним субјектима разврстаним као предузетници, микро, мала,
средња и велика правна лица у већинском приватном власништву која су регистрована у
релевантном регистру,  а који доставе финансијске извештаје за претходне две године у
којима није исказан губитак. 

Овим  кредитом  финансира  се:  куповина  репро-материјала,  горива,  мазива,  и  других
енергената  за  производњу,  формирање  залиха  сировина  и  материјала,  полупроизвода,
готових производа и робе, резервних делова и других трајних обртних средстава.

Средства по овом Пројекту се не могу користити за:

• организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
• производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим 

прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
• промет нафте и нафтних деривата,    

Услови кредита:

• Рок отплате:
• до 4 године у оквиру кога је грејс период до девет месеци за правна лица,
• до 5 година у оквиру кога је грејс период до девет месеци за предузетнике,
• Износ:
• Правна лица: 2.000.000,00 – 100.000.000,00 РСД, уз гаранцију пословне банке, односно од 

2.000.000,00  -  50.000.000,00 РСД уз остале инструменте обезбеђења.
• Предузетници: 300.000,00  - 7.000.000,00 РС
• Каматна стопа:
• 1,5% годишње уз гаранцију банке
• 3% годишње уз остала средства обезбеђења
• примена валутне клаузуле
• у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу.
• Обезбеђење кредита:
• Гаранција или авалиране менице пословне банке и/или
• Меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу и/или
• Меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника и/или
• Хипотека првог реда на непокретностима и/или
• Залога на акцијама/уделима привредног друштва и/или
• Залога на постојећој опреми и
• Меница и менично овлашћење дужника.
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