ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

START-UP КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМУ ФОНДА ЗА 2011.ГОДИНУ-ПРАВНА ЛИЦА

Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике
Србије, регистрована у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2010.године и касније.
Кредити се одобравају за изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/ санацију пословног
простора/производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног
дистрибутера или произвођача опреме.
Подносилац захтева за кредит може бити само лице које никада раније није било власник
привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит,
односно на приходе од самосталне делатности.
Подносилац захтева за кредит може бити само лице против кога се не води истрага и које
није било правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде и кривична дела против
имовине, до 55 година старости.
Лица која су у трeнутку подношења захтева за добијање кредита запослена у јавним
предузећима и државним институцијама не могу бити корисници ових средстава.
Средства по овом Програму се не могу користити за:
- кредитирање примарне пољопривредне производње;
- кредитирање трговине;
- куповину половне опреме
- куповину путничких возила;
- позајмице другим лицима;
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности
- за производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим
прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним
Кредити се одобравају под следећим условима:
- у износу од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара
- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је период почека од дванаест месеци.
- каматна стопа 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле
- тромесечна отплата кредита
Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита-један од инструмената:
- хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном
власништву (корисника кредита или другог лица) чија тржишна вредност обезбеђује
повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или
- уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са
одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга, за кредите
у износу од 2.500.000,00 динара
Поред наведених инструмената, обавеза корисника је да достави и одговарајући број
бланко сопствених меница.
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Реализација средстава:
Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, уплаћују директно на рачун
испоручиоца опреме.
Уколико се кредитом или делом кредита финансирају грађевински радови који су већи од
1.500.000,00 динара, средства се на основу Уговора о асигнацији уплаћују извршиоцу
грађевинских радова на основу достављених ситуација.
За изградњу/доградњу/реконструкцију потребно је доставити локацијску и/или грађевинску
дозволу пре реализације одобрених средстава.
Подносилац захтева може предвидети набавку трајних обртних средстава. У структури
одобреног кредита учешће трајних обртних средстава може бити до 20%, одобрени износ се
директно уплаћује на рачун подносиоца захтева кредита.

Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења, уколико анализом
захтева утврди да је то потребно.
Потенцијални корисници или лица овлашћена од стране корисника, подносе захтеве,
Фонду за развој Републике србије у централи Фонда у Нишу и филијалама.
Пријем захтева ће се вршити почев од 01.04.2011.године, све док се не потроше средства
за ову намену.
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