ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Управни одбор На основу члана 19. Статута Фонда за развој Републике Србије Управни одбор
Фонда, на 14. седници, одржаној 04.04.2018. године, донео је
О Д Л У К У бр. 923
1. Доноси се одлука о лимитима минималних и максималних износа
кредита/гаранција као и износ укупно одобрених кредита/гаранција
једном правном лицу са повезаним лицима.
2. Максимални износ по једном привредном субјекту код Фонда за развој,
са свим његовим повезаним лицима (појам повезаних лица обухвата
лица повезана на начин дефинисан Законом о банкама и Законом о
привредним друштвима, кумулативно), у току календарске године, може
бити до 250.000.000,00 РСД, уколико средство обезбеђења није
првокласна банкарска гаранција. Минимални број запослених радника за
поменути максимални износ је 50 радника.
3. Максимални износ кредита/гаранција за привредна друштва у
власништву Републике Србије, у току календарске 2018.године, може
бити до 3 милијарде динара. Ова врста кредита/гаранција одобрава се
само уз Закључак Владе РС.
4. Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција износ
сваког појединачног кредита утврдиће се у складу са износом банкарске
гаранције која представља обезбеђење тог кредита.
5. Кредити за рефинансирање одобраваће се са роком отплате до 5 година
у оквиру кога је грејс период до годину дана.Ови кредити ће се
одобравати за производне фирме које запошљавају велики број радника.
Тачком 2.дефинисани су лимити за кредите за рефинансирање.
6. Минималан износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00
динара, а за предузетнике 300.000,00 динара.
7. Код кредита за почетнике (Start-up кредити), минималан износ кредита је
280.000,00 динара, а максималан је 4.200.000,00 динара; Уколико је
обезбеђење кредита за почетнике јемство физичког лица, кредит је
могуће одобрити у износу до 500.000,00 динара.
8. Максимални износ кредита обезбеђен јемством привредног субјекта као
основно средство обезбеђења, по свим врстама кредита може бити до
7.000.000,00 динара. Остала средства обезбеђења дефинисана су
Програмом Фонда и посебним програмима Фонда и Министарства
привреде.
9. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
10. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број 820 од
02.03.2018. године.
По овлашћењу председника
УО Фонда број 119-0183/2018-1 од 01.03.2018.
године,
Милун Тривунац

