VODIČ ZA DODELU KREDITA FONDA
ZA RAZVOJ

-sa nacrtom zahteva za dodelu kredita i pratećih ispravaKrediti za održavanje likvidnosti i nabavki obrtnih
sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled
pandemije COVID – 19

Nakon što je Vlada Srbije donela Uredbu kojom je potvrđen Program finansijske podrške privrednim subjektima za
održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 (u daljem
tekstu: Program), Fond za razvoj je na svojoj internet stranici objavio detalje o uslovima apliciranja za kredite koji
se preko ovog Fonda mogu dodeljivati, kao i obrasce isprava koje se dostavljaju za apliciranje za ove kredite.
Ujedno, Vlada Srbije je usvojila i izmene i dopune Programa, koje su stupile na snagu 17. aprila 2020. godine.
Izmene i dopune se odnose na sledeće:
izmenjena je formulacija za uslov održavanja broja zaposlenih, tako da ovaj uslov sada glasi:

,,Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do
isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne
računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na
određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.’’
dodata je odredba koja se odnosi na zabranu isplate dividende od strane korisnika kredita, koja glasi:
,,Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje Programa, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020.
godine (moguća je isplata u akcijama).’’
S obzirom na navedeno, u nastavku predstavljamo sažetak najbitnijih pojedinosti koje se odnose na apliciranje za
kredite Fonda za razvoj na osnovu Programa i usvojenih izmena i dopuna.
I PODSETNIK: KO MOŽE BITI KORISNIK KREDITA FONDA ZA RAZVOJ
Podsećanja radi, pravo na korišćenje sredstava kredita po Programu imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i
srednja privredna društva, koji su registrovani u APR-u ili drugom relevantnom registru, koja su u većinskom
privatnom ili zadružnom vlasništvu, i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.
Velika pravna lica nemaju mogućnost da apliciraju za kredite Fonda za razvoj po Programu.
Kredit se može odobriti i onom privrednom društvu kojem je u zvaničnim finansijskim izveštajima za jednu od
poslednje dve godne, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.
Jedni od primarnih uslova za apliciranje za kredit, u pogledu podnosioca zahteva, jesu sledeći:
da nije u teškoćama1;
da nad njim nije pokrenut stečajni postupak;
da se nad njim ne sprovodi postupak za UPPPR, odnosno da nisu na snazi mere iz UPPR;
da se nad njim ne sprovodi plan reorganizacije odnosno da nisu na snazi mere iz plana reorganizacije;
da se nad njim ne sprovodi finansijsko restrukturiranje;
da nad njim nije pokrenut postupak likvidacije.
Takođe, uslov za apliciranje za kredit je zadržavanje broja zaposlenih. Naime, ovaj uslov znači da privredni
subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne sme
smanjivati broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom
sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u
navedenom vremenskom okviru. Napominjemo da je ovo trenutno važeća formulacija iz Programa, koja je na snazi
od 17. aprila 2020. godine.

Više o tome šta znači da je podnosilac u teškoćama možete pronaći u objavi na sledećoj internet stranici:
https://www.advokatskakancelarija.com/files/covid-19/08_program-dodela-kredita-od-strane-fonda-za-razvoj.pdf
Za preduzetnike paušalce, najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini.
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Detaljnije o nameni kredita, uslovima pod kojima će se odobravati sredstva (kamata, rok otplate, grejs period itd.),
uopšteno određenim rasponima kreditnih sredstava koji će se odobravati (zavisno od vrste privrednog subjekta koje
aplicira za kredit), te instrumentima obezbeđenja, možete pronaći u tekstu na sledećoj internet stranici:
https://www.advokatskakancelarija.com/files/covid-19/08_program-dodela-kredita-od-strane-fonda-za-razvoj.pdf
.
II KRITERIJUMI ZA ODOBRAVANJE KREDITA I MAKSIMALNI IZNOS
POJEDINAČNOG KREDITA
Fond za razvoj je predvideo da za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50%
ostvarenih poslovnih prohoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju2.
Pod predatim finansijskim izveštajima, smatraju se usvojeni i registrovani finansijski izveštaji kod APR.
U slučaju da finansijski izveštaji za 2019. godinu i dalje nisu usvojeni, a pre njihovog usvajanja i registracije se
aplicira za kredit Fonda za razvoj, maksimalan iznos kredita se računa kao 50% ostvarenih poslovnih prihoda po
finansijskim izveštajima za 2018. godinu (pod pretpostavkom da su ovi izveštaji uredno registrovani).
Ukoliko privredni subjekt ima interes da se maksimalni iznos kredita obračuna prema poslovnim prihodima iz
2019. godine, potrebno je da isti usvoji finansijske izveštaje i iste registruje u APR, i to pre nego što podnese zahtev
za kredit Fonda za razvoj.
Podsećamo da u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici dostavljaju različita sredstva obezbeđenja.
S tim u vezi, prilog ovog izveštaja je i excel tabela u kojoj je uneta formula na taj način da se prostim unošenjem
ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju u za to predviđenom polju (plavo
polje), dobija rezultat koji je to maksimalni iznos kredita koji se može očekivati po Programu (žuto polje). Ujedno,
u drugom delu tabele, prikazana su sredstva obezbeđenja koja je potrebno dostaviti Fondu za razvoj, zavisno od
dobijenog rezultata u žutom polju, sa napomenom da je pretposatvka da će Fond odobriti taj maksimalan iznos
kredita (imajući u vidu da Fond može dodeliti i manji iznos sredstava od napred navedenog razultata, od čega
zavise i sredstva obezbeđenja koja se dostavljaju Fondu).
Fond je dodatno predvideo da visina odobrenog kredita treba da bude u korelaciji sa brojem radnika, na način da
maksimalni iznos kredita (uz ispunjenje ostalih kriterijuma), može biti do 4.000.000 dinara, ukoliko privredni
subjekt ima zaposlenog jednog radnika (uključujući i osnivača).
Takođe, treba imati u vidu opšta ograničenja visine kredita:
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Podnoslica zahteva

Minimalni iznos kredita (RSD)

Maksimalni iznos kredita (RSD)

preduzetnik

200.000,00

10.000.000,00

zadruga

200.000,00

pretpostavka je 10.000.000,00

drugi subjekt registrovan u
relevantnom registru koji nije APR

200.000,00

pretpostavka je 10.000.000,00

mikro pravno lice

1.000.000,00

10.000.000,00

malo pravno lice

1.000.000,00

40.000.000,00

srednje pravno lice

1.000.000,00

120.000.000,00

III DODATNI USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA
Fond za razvoj je, pored opštih uslova propisanih Programom, predvideo i nekoliko dodatnih uslova.
a. Zabrana isplate dividende
Izmenama i dopunama Programa je predviđena zabrana isplate dividende onim privrednim subjektima koji se
opredele za korišćenje Programa, sve do kraja 2020. godine (moguća je isplata u akcijama).
Međutim, Fond za razvoj je objavio nacrt Izjave o isplati dividende, koju podnosilac zahteva daje i podnosi uz
zahtev za kredit, a u kojoj se navodi sledeće:
,,Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da privredno društvo od 10.04.2020. godine nije
isplaćivalo i neće u 2020. godini isplaćivati dividende osim isplate dividedni u akcijama odnoso udelima isplatioca
dividende.’’
Dakle, iako tako nije predviđeno Programom, iz objavljenog nacrta navedene izjave proizlazi da za kredit ne može
aplicirati ono privredno društvo koje je od 10.04.2020. godine isplaćivalo dividende, odnosno onom
privrednom društvu kojem se odobri kredit po Programu, zabranjuje se isplata dividendi u 2020. godini,
osim isplate dividendi u akcijama, odnosno udelima isplatioca dividende.
Nacrt Izjave o isplati dividende, koji je Fond objavio, a koja izjava je sastavni deo zahteva za apliciranje za kredit
po Programu, nalazi se u prilogu 5 ovog dokumenta.
b. Blokada računa
Da bi ispunjavao uslove za apliciranje, potrebno je da podnosilac zahteva za kredit nema blokadu računa dužu od
30 dana u konituitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u posldenjih godinu dana.
c. Korisnici državne pomoći (podnosilac zahteva i povezana lica)
Korisnik kredita može biti onaj privredni subjekt koji, zajedno sa povezanim licima, nije primio državnu pomoć (u
smislu Zakona o državnoj pomoći), čija bi visina zajedno sa delom državne pomoći sadržane u kreditu Fonda,
prekoračila iznos od 800.000,00 EUR po srednjem kursu NBS na dan dodele državne pomoći u skladu sa Uredbom
o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi
prouzrokovanog epidemojom zarazne bolesti COVID-19 (,,Sl. glasnik RS’’ broj 54/2020).
Ovaj uslov proizlazi iz izjave o državnoj pomoći, koja se obavezno podnosi uz zahtev za kredit i koja se nalazi u
prilogu 3 ovog dokumenta.
d. Predmet finansiranja mora biti finansiran isključivo iz sredstava kredita za koji se aplicira,
a ne iz bilo kojih drugih izvora javnih sredstava
Predmet finansiranja za koji se konkuriše ne može biti finansiran delimično ili u celosti iz bilo kog drugog izvora
javnih sredstava.
Ovaj uslov proizlazi iz izjave o državnoj pomoći, koja se obavezno podnosi uz zahtev za kredit i koja se nalazi u
prilogu 3 ovog dokumenta.
e. Privrednom subjektu koji aplicira za kredit nije izrečena ni trajna ni privremena pravosnažna mera
zabrane obavljanja delatnosti u poslednje dve godine
f. Neosuđivanost vlasnika/osnivača i zakonskih zastupnika
Vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici podnosioca zahteva za kredit nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela
protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv
prava po osnovu rada, krivična dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga
krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak.
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g. Privredni subjekt i povezana lica nemaju dospelih, a neizmirenih obaveza prema Fondu za razvoj
do 31.03.2020. godine
h. Dodatni uslovi koji se odnose na sredstva obezbeđenja
Jemac i povezano lice su prihvatljiv instrument obezveđenja ako: (i) nisu u teškoćama, (ii) nad njima nije
pokrenut stečajni postupak, (iii) nad njima se ne sprovodi postupak za UPPPR, odnosno nisu na snazi mere
iz UPPR; (iv) nad njima se ne sprovodi plan reorganizacije odnosno nisu na snazi mere iz plana
reorganizacije; (v) nad njima se ne sprovodi finansijsko restrukturiranje; (vi) nad njima nije pokrenut
postupak likvidacije; (vii) nemaju blokadu dužu od 30 dana u konituitetu u prethodnih godinu dana,
odnosno ukupno 90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana; (viii) ostvaruju poslovne prihode
najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemče po poslednje predatom finansijskom izveštaju (ako
je jemac preduzetnik paušalac, treba da ima promet preko banaka u 2019. godini najmanje u visini traženog
iznosa kredita za koji jemči);
Založni dužnik je prihvatljiv instrument obezbeđenja ako: (i) nije u teškoćama, (ii) nad njim nije pokrenut
stečajni postupak, (iii) nad njim se ne sprovodi postupak za UPPPR, odnosno nisu na snazi mere iz UPPR;
(iv) nad njim se ne sprovodi plan reorganizacije odnosno nisu na snazi mere iz plana reorganizacije; (v) nad
njim se ne sprovodi finansijsko restrukturiranje; (vi) nad njim nije pokrenut postupak likvidacije; (vii)
nema blokadu računa u momentu podnošenja zahteva za kredit;
Povezani privredni subjekti mogu koristiti samo jedan kredit koji je obezbeđen jemstvom povezanog
lica, dok ostali krediti moraju biti obezbeđeni drugim instrumentima obezbeđenja;
Oprema koja se zalaže mora imati minimalnu pojedinačnu vrednost od 50.000 dinara;
Jemac – fizičko lice ne može biti zaposleno u privrednom subjektu koji je podnosilac zahteva, kao ni u
njegovim povezanim licima.
IV PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDIT I ROKOVI
Zahtev za kredit se, zajedno sa svim prilozima, dostavlja skeniran u elektronskoj formi na e-mail:
prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs
Originalna dokumentacija se dostavlja prilikom potpisivanja ugovora o kreditu. Obrazac zahteva za kredit se nalazi
u prilogu 1 ovog dokumenta.
Zahtevi se primaju dok postoje raspoloživa sredstva, ali najkasnije do 10. decembra 2020. godine.
Upravni odbor Fonda za razvoj odlučuje o zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine
trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju programa.
Rok za realizaciju svake pojedinačne odluke Upravnog odbora je 90 dana od dana donošenja svake odluke, a
najkasnije do 31. marta 2021. godine.
Po programu se može podneti samo jedan zahtev, s tim da, kandidat za kredit čiji je zahtev odbijen, tek nakon
prijema obaveštenja da je Upravni odbor odbio navedeni zahtev ili ukoliko kandidat odustane od korišćenja
odobrenog zahteva pre puštanja sredstava u korišćenje, može podneti ponovljeni zahtev uz odgovarajuće
obrazloženje.
a. Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za kredit
Fond je objavio koja dokumentacija treba da se podnese uz zahtev, s tim da napominjemo da Fond zadržava pravo
da u zavisnosti od konkretnog slučaja zahteva i dodatnu dokumentaciju.
Osnovna dokumentacija koja se dostavlja Fondu je sledeća:
2
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r.br.

Dokument

Napomena

1

Saglasnost korisnika za pribavljanje
izveštaja od Kreditnog biroa

izjava je sadržana u obrascu zahteva za kredit

2

Dokaz o uplati naknade za korišćenje
usluga Kreditnog biroa

u iznosu od 1.440,00 dinara, na račun Fonda broj
840-2724-07, poziv na broj 7123

3

Potvrde poslovnih banaka o ostvarenom na dinarskim i deviznim računima za prethodnu i tekuću
prometu
godinu, posebno po godinama

4

5

Kartice kupaca i dobavljača

Izjava o povezanim licima

sa obuhvaćenim prometom za 2019. godinu
za period od 01.01.2020. godine do dana podnošenja
zahteva za kredit
unose se podaci o svim povezanim pravnim i fizičkim
licima
pojam povezana lica tumači se u skladu sa Zakonom
o privrednim društvima, Zakonom o bankama i Uredbom
o pravilima za dodelu državne pomoći, kumulativno
obrazac u prilogu 2 ovog dokumenta

6

Izjava o državnoj pomoći

obrazac u prilogu 3 ovog dokumenta

7

Izjava o posedovanju imovine za
osnivače pravnog lica

ako osnivači nisu strani državljani

8

Izjava da se neće isplaćivati dividenda

obrazac u prilogu 4 ovog dokumenta
u izjavi se navodi da dividenda nije isplaćivana od
10.04.2020. godine i da neće biti isplaćivana do kraja
2020. godine
obrazac u prilogu 5 ovog dokumenta

izvod ili rešenje o upisu u nadležni registar privrednih
subjekata
9
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Statusna dokumentacija

10

Bilans stanja i bilans uspeha i izveštaj
o tokovima gotovine za 2019. godinu
i statistički izveštaj za 2019. godinu

11

Dokumentacija o sredstvima
obezbeđenja kredita

osnivački akt i/ili statut

napomena: za privredne subjekte registrovane u APR
dostavljanje ove dokumentacije nije potrebno,
ako finansijski izveštaji za 2019. godinu nisu objavljeni
kod APR, a pod pretpostavkom da su finansijski izveštaji
za 2017. i 2018. godinu uredno objavljeni
ako su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu
objavljeni na APR, nije potrebno njihovo dostavljanje
u zavisnosti od vrste obezbeđenja
prikazano u narednoj tabeli:

Sredstvo obezbeđenja

Neophodna dokumentacija
Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa (u
iznosu od 1.440,00 dinara ako je jemac pravno lice, odnosno u iznosu
od 600,00 dinara ako je jemac preduzetnik),
Potvrde o ostvarenom prometu na dinarskim i deviznim računima kod
svih banaka, za prethodnu i tekuću godinu, posebno po godinama
(potvrde banaka)

Jemsto - pristupanje dugu

Bilans stanja i bilans uspeha i izveštaj o tokovima gotovine za 2019.
godinu i statistički izveštaj za 2019. godinu (ako finansijski izveštaji
za 2019. godinu nisu objavljeni kod APR, a pod pretpostavkom da su
finansijski izveštaji za 2017. i 2018. godinu uredno objavljeni); ako
su finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu objavljeni na APR,
nije potrebno njihovo dostavljanje; ako je jemac preduzetnik i nisu
objavljeni finansijski izveštaji za 2017., 2018. i 2019. godinu,
potrebno je dostaviti bilans stanja i bilans uspeha, ili samo bilans
uspeha i poresku prijavu;
Statusna dokumentacija: isto kao i za podnosioca zahteva za kredit;

Potvrda o zaposlenju na neodređeno vreme sa potvrdom o prosečnim
mesečnim primanjima za prethodna tri meseca;
Jemac – fizičko lice

Izveštaj o tekućem računu za prethodna tri meseca iz banke u kojoj se
uplaćuje zarada;
Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu
od 246,00 dinara;
List nepokretnosti,

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti, urađena od strane ovlašćenog
sudskog veštaka sa sajta www.mfin.gov.rs/usluge/именици/,
fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog
veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti
koja je objavljena na sajtu Fonda3, pri čemu procena ne može biti
starija od 6 meseci,
Hipoteka

Kopija poslednjeg rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su
predmet hipoteke,
Kopija ličnih karti vlasnika nepokretnosti,

Ako je vlasnik nepokretnosti pravno lice, potrebno je dostaviti
Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke,

Ako je vlasnik nepokretnosti fizičko lice, potrebno je dostaviti
saglasnost tog fizičkog lica za uspostavljanje hipoteke,

Ako je vlasnik nepokretnosti drugo lice, a ne podnosilac zahteva za
kredit, potrebno je dostaviti rešenje o registraciji tog privrednog
subjekta iz APR, osnivački akt, odnosno statut i OP obrazac;

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/PBDGK7obavezan-sadrzaj-procene-trzisne-vrednosti_avg_2018.pdf
https://fondzarazvoj.gov.rs/download/PBDGK7obavezan-sadrzaj-procene-trzisne-vrednosti_avg_2018.pdf
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Specifikacija proizvodne opreme, koja se predlaže za zalogu (vrsta,
inventarski broj, količina, godina proizvodnje, mesto i adresa gde se
oprema nalazi),

Dokaz o sticanju prava vlasništva na opremi (ugovori o kupoprodaji,
fakture, carinska dokumentacija za uvezenu opremu, dokazi o isplati
cene, i sl.),
Zaloga na opremi

Kopija knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava za ovu opremu,
odnosno popisne liste overene od strane ovlašćenog lica u pravnom licu,
Odluka ovlašćenog organa pravnog lica kojom se dozvoljava
zasnivanje ručne zaloge na opremi4,

Porcena vrednosti opreme, izrađena od strane ovlašćenog sudskog
veštaka ili ovlašćene agencije, odgovarajuće struke, sa spiska
sudskih veštaka koji je prihvaćen od strane Fonda
www.fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestakamasinske-struke.pdf) fotografije ponuđene opreme overene od strane
veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti/
pokretnih stvari koja je objavljena na sajtu Fonda , koja procena ne
sme biti starija od 6 meseci.

b. Pojam povezana lica
Zakon o bankama
Povezana lica su lica koja ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:
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1)

da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica povezana tako da jedno od njih ima znatno ili kontrolno
učešće u drugom ili drugim pravnim licima;

2)

da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica među kojima ne postoji odnos iz tačke 1) povezana tako da
postoji mogućnost da se usled pogoršanja finansijskog položaja jednog lica pogorša sposobnost
drugog ili drugih lica da izmiruju svoje obaveze;

3)

da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da je fizičko lice član upravnog ili izvršnog
odbora ili drugog organa upravljanja drugog ili drugih pravnih lica;

4)

da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da članovi porodice fizičkog lica imaju znatno
ili kontrolno učešće u drugom ili drugim pravnim licima, odnosno da su članovi upravnog ili izvršnog
odbora ili drugog organa upravljanja tih pravnih lica;

5)

da su članovi porodice fizičkih lica koja su članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa
upravljanja ili lica s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima jednog pravnog lica istovremeno
članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja ili lica s posebnim ovlašćenjima i
odgovornostima drugog ili drugih pravnih lica.
Zakon o privrednim društvima

Član 62.
Povezanim licem u smislu ovog zakona u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:
1)

njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom
srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;

2)

njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

3)

njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;

4)

druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu ovog zakona u odnosu na određeno pravno lice smatra se:
1)

pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće
stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

2)

pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);

3)

pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;

4)

lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz
konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;

5)

lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;

6)

lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju
zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u društvu.
Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju
zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.
Kontrola u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima
koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu,
ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova nadzornog odbora.
Smatra se da je određeno lice kontrolni član društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje
većinsko učešće u osnovnom kapitalu društva.
Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste
glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili
poslovanje tog lica.
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Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći
Povezani privredni subjekti su privredni subjekti između kojih postoji neki od sledećih odnosa:
1)

jedan privredni subjekt ima većinu glasačkih prava akcionara ili članova u drugom privrednom
subjektu;

2)

jedan privredni subjekt ima pravo da imenuje ili razreši većinu članova uprave ili nadzornog odbora u
drugom privrednom subjektu;

3)

jedan privredni subjekat ima dominantan uticaj u drugom privrednom subjektu na osnovu ugovora
zaključenog s tim drugim privrednim subjektom ili odredbe u statutu tog drugog privrednog subjekta;

4)

jedan privredni subjekt, koji je akcionar ili član u drugom privrednom subjektu, samostalno kontroliše,
na osnovu dogovora sa ostalim akcionarima ili članovima u tom drugom privrednom subjektu, većinu
glasačkih prava akcionara ili članova u tom drugom privrednom subjektu.

Dominantan uticaj u drugom privrednom subjektu ne postoji ako ulagači (član 2b stav 3. Uredbe) nisu neposredno
ili posredno uključeni u upravljanje tim drugim privrednim subjektom, bez obzira na njihova prava koja imaju kao
vlasnici kapitala.
Povezani privredni subjekti su i oni privredni subjekti između kojih postoji, preko jednog ili više privrednih
subjekata, neki od naptrf navedenih odnosa kao i privredni subjekti koji imaju jednog ili više ulagača iz stava 3.
člana 2b. Uredbe.
Povezani privredni subjekti su i oni privredni subjekti između kojih postoji, preko jednog fizičkog lica ili grupe
fizičkih lica koja posluju zajedno, neki od napred navedenih odnosa opisanih, ako privredni subjekti svoju
delatnost ili deo svoje delatnosti obavljaju na istom relevantnom tržištu ili na susednim tržištima.
"Susedno tržište" je tržite proizvoda ili usluga koje se na vertikalnom nivou nalazi direktno iznad ili ispod
relevantnog tržišta.
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ПРИЛОГ 1
ЗАХТЕВ ЗА KРЕДИТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА
ПО ПРОГРАМУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ
УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2
-привредна друштва, задруге, правна лица и предузетници који воде двојно
књиговодство-

1. Основни подаци:

Пун назив привредног субјекта
(подносилац захтева)
Скраћени назив привредног субјекта
Место:
Поштански број
Општина
Адреса-Улица и број:
Матични број:
ПИБ:
Претежна делатност (назив и шифра):
Разврставање правног лица по
величини (микро, мало, средње)
Оснивач/и – стварни власник/ци: *
Заступници:
Повезана лица-уписује се само податак
да ли има/нема повезаних лица
Планирани број новозапослених
радника:
Тражени износ кредита, у складу са
Програмом:
Тражена рочност кредита и начин
отплате
Намена улагања (навести уже сврхе за
које се планирају средства кредита:
нпр. за набавку сировина,горива, роба,
исплату добављачима, за плаћање
обавеза према држави,за зараде,
закупнине..)
Место и општина улагања:
Планирани инструмент обезбеђења
кредита:
Контакт подаци: (телефон, факс, e-mail)

Датум
оснивања:

*Уколико је привредно друштво организовано као акционарско друштво, унети
првих десет акционара. У осталим случајевима унети податке о свим члановима
друштва из решења о упису привредног друштва код Агенције за привредне регистре.
Уколико
се
успостављање
пословног
односа
обавља
преко
пуномоћника/прокуристе који није запослен код Подносиоца захтева, молимо да
упишете разлог одсуства законског заступника:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________

2.
Опште информације о подносиоцу захтева - Описати укратко развој
привредног субјекта, делатност, локацију обављања делатности, огранци,
издвојена места…

3. Имовина-Некретнине, стање на дан 31.12.2019. године:

Објекти/пословни
простор/земљиште

Вредност у хиљадама РСД, навести да ли је
у власништву или у закупу, да ли је
пословни, производни, продајни,
магацински простор, укњижен или не,
површина, локација, да ли је дато заложно
право и износ

Напомена: све промене у 2020. г. додати описно
4. Опрема, стање на дан 31.12.2019. године:

Опрема

Врста

Напомена: све промене у 2020. г. додати описно
5. Возила, стање на дан 31.12.2019. године:

Вредност
у
хиљадама
РСД

Дато заложно
право (да или
не) и износ у
хиљадама
РСД

Вредност
у хиљадама
РСД

Врста

Возила

Дато заложно
право (да или
не) и износ
у хиљадама
РСД

Напомена: све промене у 2020. г. додати описно
6. Људски ресурси

6.1 стање на дан 16.03.2020. године:
Запослени на
одређено и
неодређено
време

Број и
структура

УКУПНО
ВСС

ССС

НК

Просечна
зарада

6.2 стање на дан ____________ 2020. године*
Запослени на
одређено и
неодређено
време

Број и
структура

УКУПНО
ВСС

ССС

НК

Просечна
зарада
*датум подношења захтева Фонду
7. Менаџмент, стање на дан подношења захтева:

Име и презиме

Банка

Врста
кредита

Одобрен
износ

Функција

Валута

Датум
одобрења

Датум
доспећа

Радно искуство,
укупно

Услови
под
којима
Обезбеђење
је
одобрен
кредит

Стање, у
валути

УКУПНО:
8. Кредити у коришћењу, стање на дан _____________________ *

*последњи дан у месецу који је предходио у односу на датум подношења захтева
9. Структура потраживања од КУПАЦА, стање на дан 31.12.2019. године:

Износ
потраживања у
хиљадама
РСД

Рок

Домаће тржиште

Ино тржиште

до 60 дана
преко 60 дана
УКУПНО:
10. Већи КУПЦИ и износ потраживања, стање на дан 31.12.2019. године:

Купац (Назив и седиште)

Износ потраживања
у хиљадама РСД

1
2
3
4
5
Остали
УКУПНО:
11. Проценат учешћа највећих КУПАЦА у укупном промету купаца, стање на
дан 31.12.2019. године:

Купац (Назив и седиште)
1
2
3

% учешћа купаца у
укупном промету
купаца у 2019. г.

4
5
Остали
УКУПНО:

12. Проценат учешћа највећих КУПАЦА у укупном промету купаца, у периоду
од 01.01.2020. године до _______. 2020. године*)

Купац (Назив и седиште)

% учешћа купаца у
укупном промету
купаца у 2020. г.

1
2
3
4
5
Остали
УКУПНО:
*Дан подношења захтева
13. Структура обавеза према ДОБАВЉАЧИМА, стање на дан 31.12.2019.
године:

Рок

Износ обавеза у
хиљадама РСД

Домаће тржиште

Ино тржиште

до 60 дана
преко 60 дана
УКУПНО:
14. Већи ДОБАВЉАЧИ и износ обавеза, стање на дан 31.12.2019. године:

Добављач (Назив и седиште)
1
2
3

Износ обавеза у
хиљадама РСД

4
5
Остали
УКУПНО:

15. Проценат учешћа највећих ДОБАВЉАЧА у укупном промету добављача у
периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године)

Добављач (Назив и седиште)

Износ обавеза
у хиљадама
РСД

% учешћа добављача
у укупном промету
добављача у 2019. г.

1
2
3
4
5
Остали
УКУПНО:
16. Већи ДОБАВЉАЧИ и износ обавеза, стање на дан _______________*:

Добављач (Назив и седиште)

Износ обавеза у
хиљадама РСД

1
2
3
4
5
Остали
УКУПНО:
* ОВДЕ, испод табеле, описати проблеме у набавци и плаћању обавеза према
добављачима у периоду од 16. марта 2020. године и како су утицали на
производњу/продају

17.

ЗАЛИХЕ

Врста залиха

Стање на дан
31.12.2019. г.

Стање на дан
подношења захтева

Коментар

18. Осетљивост на сезонске промене:

Најповољнији период пословања у току
године:
Најнеповољнији период пословања у току
године:
Нема правила:
19. Структура продаје у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године:

Врста робе/производа/услуга

Вредност у
хиљадама РСД

% учешћа у укупној
продаји у 2019. г.

20.
Структура продаје у периоду од 01.01.2020. године до ______ 2020.
године*

Врста робе/производа/услуга

Вредност у
хиљадама РСД

% учешћа у укупној
продаји у 2020. г.

* До датума подношења захтева и колики је пад у односу на исти период претходне
године
21.
Главни конкуренти (Назив и седиште):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Месец
јануар
фебруар
март
април
мај

22.
61): *
2019

Приходи по месецима у 2019. години и 2020. години (конто 60 и
2020

Раст/ пад прихода

*Уписати предходне месеце у 2020. г. и поредити их са истим месецима у 2019.г.
23.
Судски спорови друштва (навести спорове у којима је подносилац
захтева тужена страна или тужилац, укључујући вредност спора):
_____________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________
____________
24.
Имајући у виду одредбе Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи да привредном субјекту у тешкоћама, државна помоћ може да се
додели само ако докаже да не може да се опорави сопственим средствима,
средствима својих власника/акционара, поверилаца или средствима из
других извора на тржишту, изјављуем да __________________________
(привредно друштво, предузетник), као привредни субјект у тешкоћама нема
могућност да се опорави наведеним средствима већ су му неопходна
средства предметног кредита.

25.
Остали подаци који могу имати утицаја на одобравање пласмана, а
који нису захтевани у претходним тачкама- опис последица ове ванредне
ситуације, да ли је производња обустављена или је умањен обим, какви су
проблеми са добављачима, да ли је неко од добављача обуставио
производњу и продају, процена штете, ефекти планираног улагања
средствима кредита...
_____________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________
_________

ИЗЈАВА
Потписивањем овог захтева, као овлашћени заступник, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви наведени подаци тачни и потпуни и
сагласан сам да Фонд није у обавези да враћа приложену документацију.
Подносилац захтева је изричито сагласан да Фонд може прибавити извештај
Кредитног бироа и наплатити надокнаду. Извештај добијен на основу ове
сагласности Фонд може користити само у сврху доношења одлуке о одобрењу
кредита.
Подносилац захтева изјављује да је сагласан да се на web сајту Фонда објаве
подаци, који се односе на назив Подносиоца захтева - корисника кредита, место
улагања, намену улагања, износ тражених средстава и износ одобрених средстава,
као и врсту инструмента обезбеђења, а све у складу са одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Као законски заступник ___________________________ МБ ______________, ПИБ
____________
овим безусловно изјављујем да није било промена у оснивачком
акту привредног друштва у односу на примерак који подносимо уз захтев.
Место и датум

Подносилац захтева,
Име и презиме

___________________________________
(Печат и потпис овлашћеног лица
за заступање)
Директор

ПРИЛОГ 2

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
Редни
број

Назив и седиште привредног
друштва или
име и презиме физичког лица

Дана _________________ године

Матични број
или ЈМБГ
физичког лица

Основ
повезивања

% учешћа
подносиоца у
капиталу
повезаног лица

За привредно друштво/предузетника
________________________
(потпис овлашћеног лица)

% учешћа
повезаног
лица у
капиталу
подносиоца

ПРИЛОГ 3
ИЗЈАВА
Ја:
______________________________________________________________________
(име и презиме)
__________________
(број личне карте)
законски заступник привредног субјекта (корисника средстава):
___________________________________________________________, МБ: _____________
(назив привредног субјекта) као подносилац захтева за кредит за ликвидности и обртна
средства код Фонда за развој РС, изјављујем да прихватам све услове наведене у Програму
финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у
отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у
даљем тексту Програм) и документацији којом се одређују критеријуми и услови доделе
кредита у вези са овим Програмом, а који су објављени на интернет страници Фонда:
https://fondzarazvoj.gov.rs.
Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

•
•

•

су сви дати наводи у захтеву и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају
стварном стању;
да привредни субјект заједно са повезаним лицима није примио државну помоћ*, чија
би висина заједно са делом државне помоћи садржане у кредиту Фонда, прекорачила
износ од 800.000,00 ЕУР по средњем кусу НБС на дан доделе државне помоћи у складу
са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради
отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне
болести COVID-19 (“Сл. гласник РС” број 54/2020)
Уколико је привредни субјект примио државну помоћ у износу мањем од износа из
претходне тачке, навести даваоца државне помоћи, врсту, износ и трајање додељене
државне помоћи.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

•

предмет финансирања за који се конкурише неће бити финансиран делимично или у
целости из било ког другог извора јавних средстава;

•

привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера
забране обављања делатности у последње две године;

•

да привредни субјект није у тешкоћама, односно да над привредним субјектoм није
покренут стечајни поступак, да се над њим не спроводи поступак за унапред
припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред

•

•

•

припремљеног плана реорганизације (УППР), да се над њиме не спроводи план
реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско
реструктурирање или поступак ликвидације;
власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривична дела као
чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела
која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити
кривични поступак;
уколико се утврди да је привредни субјект користио прекомерну државну помоћ да ће
износ прекомерне државне помоћи вратити даваоцу помоћи од кога га је примио,
најкасније у року од три дана од сазнања за прекомерну државну помоћ;
привредни субјект и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према
Фонду до 31.03.2020. године

Такође, сагласан сам:

•

да основни подаци о привредном субјекту и траженој подршци могу бити јавно
доступни;

•

да у случају одобравања средстава кредита, основни подаци о привредном субјекту из
захтева могу бити коришћени за анализу ефеката Програма финансијске подршке
привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним
економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

У ____________,

Датум ____________

Потпис законског заступника

ПРИЛОГ 4

ИЗЈАВА

којом ја, ____________ из ________ ул. ________, ЈМБГ:
___________, под пуном материјалном, моралном, кривичном и
правном одговорношћу, потврђујем да од имовине поседујем
следеће:
1. непокретна имовина
(овде навести опис и адресу непокретности)
2. покретна имовина
(опис покрете имовине – аутомобили и сл.)
Такође, потврђујем имам отворен рачун у __________________
банци, бр. ________________________________, и да преко тог
рачуна примам зараду у месечном износу од ______________
динара.

_________________________
(потпис даваоца изјаве)

ПРИЛОГ 5
(на меморандуму привредног друштва)

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да привредно друштво
од 10.04.2020. године није исплаћивало и неће у 2020. години исплаћивати дивиденде
осим исплате дивиденди у акцијама односно уделима исплатиоца дивиденде .

Дана _________________ године
За привредно друштво
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

