Програм

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

финансијске подршке

У ВЕЗИ СА КРЕДИТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА

у отежаним економским условима услед пандемије covid-19 изазване вирусом SARS-CОV-2

привредним субјектима
за одржавање ликвидности и
обртна средства

питање 

1

Као средство обезбеђења до износа од 1.000.000,00 динара, предвиђене су менице корисника
кредита и личне менице оснивача (свих оснивача). Код нас је домаће физичко лице оснивач са
учешћем од 10% (уједно је то лице и директор тј. законски заступник), док је други оснивач фирма
из Мађарске 90%. Да ли је у овом случају довољно као инструмент обезбеђења доставити само две
менице домаћег физичког лица или је потребно још нешто?
| одговор |

Личне менице се не достављају за страног оснивача. Дакле, могу менице домаћег оснивача за кредит
до 1.000.000 рсд, уз испуњење осталих услова за корисника кредита по Програму.

питање 

2

Уколико привредно друштво аплицира за кредит у износу до 10.000.000,00 РСД, а нема повезано
правно лице, који су неопходни инструменти обезбеђења, осим меница?
| одговор |

До износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења може да буде гаранција пословне банке,
јемство другог привредног субјекта које није повезано са корисником кредита, ручна залога, хипотека.
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3

Да ли је могуће узајамно јемство два привредна субјекта који истовремено аплицирају за иста
средства?
| одговор |

Да, уколико имају задовољајућу кредитну способност и исупуњавају критеријуме (око висине
пословних прихода и осталих услова) како је наведено у Критеријумима и Условима за одобравање
кредита, на сајту Фонда.
питање 

4

Да ли књиговодствена агенција може да шаље захтеве за своје клијенте и прати процес, уколико
клијенти не могу сами. Или сваки захтев мора да буде послат са имејл адресе фирме?
| одговор |

Књиговодствена агенција може послати захтев, али је битно да имејл који је наведен у захтеву буде
оперативан у смислу комуникације са клијентом који је поднео захтев.

питање 

5

Да ли клијент може да аплицира и у банци и код Фонда за средства, или мора у старту да се
определи за једну од те две опције када су у питању гарантни кредити?
| одговор |

Може аплицирати и по једном и по другом програму.
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6

Који су пенали за фирме ако смање број запослених у току трајања кредита или исплате дивиденду
до краја године?
| одговор |

Уколико се у току коришћења кредита утврди непоштовање одредби програма и уговора, кредит
ће се прогласити доспелим у целости и покренуће се поступак принудне наплате потраживања,
активирањем средстава обезбеђења.

питање 

7

Ако клијент аплицира нпр. за 20.000.000 РСД, а при томе нема повезано правно лице, да ли у том
случају мора да обезбеди залогу или хипотеку, или може само са меницама фирме и власника?
| одговор |

За износ кредита од 20.000.000,00 РСД, средство обезбеђења може бити јемство бонитетног привредног
субјекта које није повезано правно лице са корисником кредита. Уколико то није могуће, средство
обезбеђења може бити и гаранција пословне банке, хипотека првог реда, залога на опреми. Менице
корисника кредита и власника могу бити обезбеђење кредита само до износа од 1.000.000,00 рсд.
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8

Да ли је за износ кредита већег од 2.000.000,00 РСД обавезно јемство физичког лица тј. да ли је увек
обавезно јемство неког физичког лица, или је то само за износ од 1.000.000,00 до 2.000.000,00 РСД?
| одговор |

За износ до 1.000.000,00 динара није потребно јемство физичког лица. За износ до 2.000.000,00
динара потребно је јемство физичког лица, а за износе веће од 2.000.000,00 РСД, обавезно је јемство
правног лица.

питање 

9

Ми смо стара фирма, нисмо пословали годинама али смо ове године (01.03.2020.) покренули
ИТ бизнис (програмерске услуге за фирму из САД) и запослили 5 програмера, остварили први
приход и прилив из САД. Када смо прочитали услове за кредит, видели смо да је један од услова
приход/промет из прошле године (ми га готово нисмо ни имали) али већ сада имамо приход преко
2.000.000,00 РСД. Да ли услов да максималан кредит може бити 50% прихода из прошле године
може да се примени и на максимално 50% од текућих прихода ове године?
| одговор |

Највиши износ одобреног кредита може бити до 50% остварених пословних прихода по последње
предатом финансијском извештају. Приходи из ове године се не могу рачунати јер се износ утврђује на
основу предатог завршног рачуна.
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10

Да ли процена вредности непокретности у власништву нашег привредног друштва (и има своју
књиговодствену вредност), коју разматрамо да понудимо као обезбеђење, мора бити достављена
у моменту подношења захтева, или се она доставља када нам кредит буде одобрен, а пре
успостављања хипотеке и пуштања кредита у течај?
| одговор |

Скенирана процена тржишне вредности доставља се одмах, заједно са захтевом.

питање 

11

Колико је меница потребно доставити уз захтев и осталу пратећу документацију за добијање
средстава које Фонд даје услед пандемије COVID-19?
| одговор |

Максималан број меница је 12. Менице се не достављају приликом подношења захтева, већ касније
након доношења одлуке о одобрењу кредита, приликом потписивања уговора о кредиту.
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Да ли се под повезаним правним лицима подразумевају повезана правна лица са становишта
Закона о рачуноводсту или Закона о порезу на добит правних лица? Да ли се у случају да је
физичко лице власник више од 25% два или три привредна друштва она сматрају повезаним
лицима (Закон о порезу на добит правних лица)? Ако се сматрају повезаним лицима а имамо
два мала правна лица и једно средње правно лице, да ли је њихов лимит за средња правна лица
120.000.000.00 рсд?
| одговор |

Повезана лица се посматрају на основу Закону о привредним друштвима и Закона о банкама
кумулативно. Лимит за Вашу групу је 120.000.000,00 рсд.

питање 

13

Да ли су потребне потврде свих банака о оствареном промету, код којих имамо отворен рачун или
само од оних са којима највише радимо?
| одговор |

Уколико имате мали промет/или немате промет код неке банке, није неопходно достављање свих
потврда. У Вашем је интересу да доставите што реалнији остварен промет.
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14

Да ли средство обезбеђења може да буде залога на роби пошто се бавимо трговином или мора
искључиво залога на опреми или хипотека на непокретностима?
| одговор |

Залога на роби не може бити средство обезбеђења.

питање 

15

Оснивач сам и директор два привредна друштва, са по 100% учешћа у сваком, која се баве
посебним делатностима. Да ли могу поднети захтеве за кредите обе фирме, ради решавања
проблема ликвидности?
| одговор |

Можете се јавити са оба привредна друштва али укупан лимит се не може прекорачити. Наравно
потребна су и адекватна средства обезбеђења.
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Уколико подносилац захтева за кредит има два повезана правна лица, да ли је за кредит од
5.000.000,00 рсд, потребно дати јемство оба правна лица?
| одговор |

Довољно је јемство једног повезаног правног лица, ако испуњава критеријуме и услове.

питање 

17

Уколико правно лице жели да понуди као обезбеђење залогу која није у његовом власништву, него
има само уговор о закупу, конкретно су у питању возила која се воде на друго правно лице, шта је у
том случају потребно да достави од документације уз захтев за кредит?
| одговор |

Уколико опрема или непокретност нису у власништву подносиоца захтева за кредит, подносе се
документа власника опреме или непокрентости која су наведена на сајту у Садржају документације.

питање 

18

Да ли кредит за ликвидност може да се користити за набавку опреме, основних средстава?
| одговор |

Опрема се не може куповати кредитом за ликвидност, за инвестициона улагања постоје друге врсте
кредита које су доступне преко Фонда за развој Републике Србије.
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Да ли се кредит за ликвидност може користити за измиривање постојећих обавеза према
добављачима по основу раније набавке основних средстава и да ли је намена ових кредита
искључиво за плаћање обавеза по основу набавке обртних средстава, зарада и других обавеза
текуће ликвидности?
| одговор |

Кредитом за ликвидност могу се измиривати обавезе према добављачима, како већ постојеће тако
и будуће обавезе према добављачима; кредит се може користити и за набавку обртних средстава,
исплату зарада и других обавеза текуће ликвидности.

питање 

20

Шта све може бити средство обезбеђења за кредит за ликвидност?
| одговор |

Средства обезбеђења могу бити различита. Уредбом су дефинисани износи за које се може аплицирати
као и врсте средстава обезбеђења у зависности од износа кредита. Уколико не поседујете нека од
наведених средстава обезбеђења можете их заменити гаранцијом пословне банке. Залога на опреми и
хипотека могу бити обезбеђења за све износе кредита. Јемство бонитетног привредног субјекта (које
није повезано правно лице са подносиоцем захтева за кредит) може бити обезбеђење за све кредите
до износа од 25.000.000,00 рсд.
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Наш радник је дао отказ 17.03.2020. и замолио нас да му омогућимо да по престанку радног односа
добије право на материјалну надокнаду са НСЗ-бироа за запошљавање. Директор је изашао у
сусрет и наведено је у М обрасцу да не задовољава својим резултатима рада и тиме стиче право на
материјалну надокнаду. Фирма није планирала отказ раднику, а сада не знамо да ли испуњавамо
услов за аплицирање за кредит. Значи од 8 радника сада имамо 7 запослених као 0,8% отпуштених.
Како се то тумачи?
| одговор |

Дозвољено је смањење запослених до 10%.

питање 

22

На који текући рачун да уплатимо накнаду за коришћење услуга кредитног бироа за кредит за
обртна средства COVID-19?
| одговор |

Уплате накнаде за коришћење услуга Кредитног бироа потребно је извршити на рачун Фонда број 8402724-07, позив на број 7123, за извештај Кредитног бироа.
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Да ли постоји могућност да се уз меницу дужника односно привредног друштва, достави меница
јемца односно неког другог лица уместо оснивача привредног друштва обзиром да не постоји
могућност да се обезбеди његово лично присуство?
| одговор |

Меница оснивача је обавезно средство обезбеђења.

питање 

24

Да ли уплату за Кредитни биро можемо платити са рачуна фирме и као доказ уплате послати извод
где се види уплата? Или на који други начин треба?
| одговор |

Може се уплатити са рачуна фирме. У документацији имате и сагласност за кредитни биро који такође
достављате.

питање 

25

Да ли захтев за кредит можемо ручно да исписујемо или мора бити попуњено на рачунару и
одштампано?
| одговор |

Захтев за кредит можете попунити ручно али ради боље обраде као и лакшег ишчитавања ваше
документације најбоље је захтев попунити на рачунару и доставити скениран слањем на имејл:
prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs. Комплетна документација се доставља путем мејла.
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питање 

26

Ми смо акционарско друштво са 76 акционара. У условима обезбеђења Програма стоји да је
неопходно доставити личне менице оснивача (свих), па нас интересује да ли је неопходно да
доставимо личне менице свих акционара, што је практично немогуће у овим условима за нас.
Већи број акционара не станује у месту седишта друштва, или су у иностранству. Такође имамо
акционаре који још увек нису завршили оставинске поступке па власништво над акцијама није
прешло на наследнике. Да ли је могуће да се доставе личне менице само већих акционара, на
пример у укупној висини од 25% власништва?
| одговор |

У овом случају, могуће је доставити личне менице већинских акционара, који имају 51% власништва.

питање 

27

Поводом програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности
услед пандемије COVID-19, интересује нас да ли се одлуке о одобравању кредита доносе
тек крајем 2020. или почетком 2021. године, што би значило да кредите можемо почети да
користимо наредне године?
| одговор |

Одлуке ће се доносити одмах након подношења комплетних захтева, а средства ћете моћи да
користите одмах по одобрењу, након потписивања уговора о кредиту и достављања средстава
обезбеђења.
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питање 

28

Да ли домаће правно лице које је разврстано у средње правно лице према последње доступним
финансијским извештајима и које је део мултинационалне групације која на консолидованом
нивоу спада у велико правно лице, може да конкурише за средства?
| одговор |

Средње правно лице може конкурисати и ако је део мултинационалне компаније.

питање 

29

Ја сам предузетник који је своју делатност започео у августу прошле године. Пошто не могу да
имам финансијски извештај за претходне 2 године питање је да ли имам право на подршку/
кредит за ликвидност иако не испуњавам тај услов?
| одговор |

Уредбом која се односи на ликвидност COVID-19 је све јасно дефинисано, да би по њој конкурисали
морате имати два завршна рачуна. Ви, свакако можете конкурисати за Start up кредит, кредит за
почетнике у коме имате 30-40% бесповратних средстава, а 70-60% је кредит Фонда.
Више информација као и објашњење о самом Програму можете погледати на сајту Фонда за развој.
www.fondzarazvoj.gov.rs/krediti. У условима за конкурисање, као и у Садржају потребне документације
имате све смернице како и шта од документације треба да доставите како би могли да конкуришете по
овом Програму уколико по њему испуњавате наведене услове.
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питање 

30

Шта се дешава са радницима са којима је закључен уговор о раду на одређено време пре
16.03.2020. године, а којима истиче уговор у наредна три месеца? Да ли се и ови радници рачунају у
број који морамо да задржимо (тј. да ли се рачунају у 10%)?
| одговор |

Ови радници се не рачунају.

питање 

31

Да ли се кредит може превремено отплатити и да ли постоје додатни пенали?
| одговор |

Кредит се може превремено отплатити и не постоје пенали.

питање 

32

Уколико је износ кредита преко 25.000.000,00 дин., да ли може као средство обезбеђења да се да
само залога без хипотеке?
| одговор |

Може само залога на опреми ако вредност и квалитет опреме то дозвољава.

15

Програм
финансијске подршке
привредним субјектима

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ СА КРЕДИТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА

у отежаним економским условима услед пандемије covid-19 изазване вирусом SARS-CОV-2

за одржавање ликвидности и
обртна средства

питање 

33

Да ли се одступање запослених од 10% рачуна на нивоу групе или за свако правно лице посебно?
| одговор |

Свако правно лице се посматра посебно.
питање 

34

Да ли кредит може да узме правно лице које нема запослене раднике, односно постоји само
оснивач који је уједно и директор али није у радном односу?
| одговор |

Подносилац захтева за кредит мора да има бар једног запосленог. Уколико је оснивач истовремемно
и запослен он може аплицирати за кредит, а ако није, треба да има најмање једног запосленог. Што
се тиче предузетника, оснивачи не морају бити запослени ако су обвезници плаћања доприноса по
основу обавезног социјалног осигурања.
питање 

35

Уколико је повезано привредно друштво јемац другом повезаном привредном друштву,
да ли јемац привредно друштво односно његов оснивач физичко лице мора потписати
меницу у својству оснивача привредног друштва које је јемац? Ако је одговор потврдан, како
је предвиђено да оснивач физичко лице потпише своју меницу уколико је привремено у
иностранству и није могуће да дође у Србију из оправданих разлога због COVIDА 19?
| одговор |

Може потписати менице у конзуларном представништву или амбасади уз оверу потписа на уговору о
јемству и меничној изјави од стране службеника амбасаде или конзуларног представништва.
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питање 

36

Привредно друштво је основано 2018. године, објављен је позитиван финансијски извештај на
АПР-у за 2018. годину, али за 2019. годину објављен је позитиван статистички извештај на АПР-у. Да
ли је наведено довољно да се испуне услови за кредит?
| одговор |

Није довољно. Неопходно је да имате два званична финансијска извештаја, што значи да треба да
предате и финансијске извештаје за 2019. годину и да исти буду објављени на АПР-у.

питање 

37

Имајући у виду циљ Уредбе и сврху (одржавање ликвидности) и да се не може унапред знати
да ли ће нпр. одобрени износ кредита прелазити износ потребан за одржавање ликвидности
привредног субјекта, да ли се у случају да након утрошка средстава за ликвидност у периоду
оваквих привредних околности и евентуалног преостајања вишка одобрених средстава иста могу
утрошити и делимично за инвестиције у пословање након престанка кризе изазване COVID-19?
| одговор |

Вишак средстава кредита за ликвидност које не можете оправдати, не може се користити за
инвестициона улагања, јер то представаља ненаменско коришћење средстава. Зато, пажљиво
израчунајте колико вам треба средстава за ликвидност која можете да правдате у наредних годину дана.
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питање 

38

Да ли може удружење као правно лице регистровано за комерцијалну делатност (у систему ПДВ)
да поднесе захтев за кредит за ликвидност?
| одговор |

Може уколико је удружење основано за стицање добити и уколико испуњава остале услове
дефинисане програмом.

питање 

39

Један адвокат је почев од 01.01.2020. године паушалац, а до 31.12.2019. године је водио књиге
по принципу двојног књигодства, па је наша дилема да ли захтев иницијално треба да преда као
паушалац или обвезник који води књиге по двојном књиговодству и коју документацију у том
случају прилагати?
| одговор |

Захтев предаје као паушалац и прилаже решење о паушалном опорезивању, и за претходне две године
билансе које има ако нису објављени на АПР-у, а ако јесу онда само решење о паушалном опорезивању.
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питање 

40

Други адвокат има обрнуту ситуацију, од 01.01.2020. године води књиге по принципу двојног
књиговодства, а до 31.12.2019. године је био паушално опорезован порески обвезник. Како за њега
поднети захтев и коју документацију прилагати у његовом случају?
| одговор |

Он предаје као предузетник који води двојно књиговодство, а доставља за претходне две године
решења о паушалном опорезивању и промет код банке за 2019. годину.
питање 

41

Уколико је привредно друштво у поступку скидања хипотеке, да ли је прихватљиво да се уз захтев
за кредит достави лист непокретности у коме је уписана хипотека, а да се у случају одобравања
кредита, а пре потписивања уговора достави нови поседовни лист без уписане хипотеке?
| одговор |

Прихватљиво је. Било би добро да се достави и копија (скен) брисовне дозволе.
питање 

42

Суприга и ја имамо неколико повезаних фирм. Да ли је потребно за сваку од њих уплатити кредитни
биро и потврду о промету преко рачуна или само за ону на којој ћемо тражити кредит? У ставци за
број запослених да ли уписујемо број запослених у тој фирми или у свим фирмама укупно.
| одговор |

Уколико је јемац повезано лице онда је потребно и за повезано лице уплатити Кредитни биро,
уколико није онда само за фирму подносиоца захтева. Број запослених се уписује само за фирму
подносиоца захтева.
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питање 

43

Да ли можемо да аплицирамо за кредит од 2.000.000,00 рсд, с обзиром да имамо 2 запослена и
оба су оснивачи. Наиме у делу који се односи на средства обезбеђења стоји да поред меница и
меничних овлашћења корисника кредита и личних меница оснивача, неопходно је доставити и
јемство физичког лица запосленог на неодређено време а ми га немамо. Да ли то значи да можемо
да аплицирамо за кредит у максималном износу од 1.000.000,00 рсд?
| одговор |

Да, то значи да можете аплицирати за кредит само до 1.000.000,00 РСД ако су соло и личне менице
једино обезбеђење.

питање 

44

Да ли као микро правно лице морамо да доставимо токове готовине?
| одговор |

Не морате.

питање 

45

Да ли ако обезбедимо хипотеку морамо заложну изјаву да оверимо код нотара?
| одговор |

Да. Заложна изјава се оверава код нотара након одобрења кредита и потписивања уговора о кредиту.
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питање 

46

Шта у Захтеву за кредит подразумева питање: Место и општина улагања? Средства кредита су
намењена за ликвидност а не за инвестициона улагања.
| одговор |

Мисли се на место и општину где обављате делатност.

питање 

47

Да ли је аплицирање у Фонду за развој условљено са пакетом мера за привреднике које је донела
Влада (растерећење зарада /покривање дела зарада), односно да ли је могуће користити оба
програма?
| одговор |

Могуће је. Максимални износ државне помоћи је 800.000,00 ЕУР.

питање 

48

Да ли ће за кредите моћи да аплицирају привредни субјекти који имају два званична финансијска
извештаја, или ће бити неопходно да привредни субјекти постоје пуне две календарске године?
| одговор |

За кредит могу да аплицирају привредни субјекти који доставе званичне редовне финансијске
извештаје за претходне две године.
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питање 

49

Који привредни субјекти могу да конкуришу за кредите за одржавање ликвидности и обртна
средства које је држава припремила за привреднике услед пандемије COVID -19?
| одговор |

Право на коришћење средстава по новој уредби за одржавање ликвидности и обртна средства имају
предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или
задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

питање 

50

Да ли ће један привредни субјекат моћи да конкурише за подстицајна средства по програмима
које Министарство привреде већ спроводи са ФР и за кредите за одржавање ликвидности и обртна
средства које ће одобравати ФР по новој уредби?
| одговор |

Један привредни субјекат ће моћи да конкурише и за средства по програмима које Министарство
привреде већ спроводи са ФР, као и за кредитна средства за одржавање ликвидности и обртна
средства по новој уредби која је у припреми, а спроводиће је Фонд за развој.
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питање 

51

Да ли привредни субјекат који је у блокади може да добије кредите које је држава припремила за
привреднике услед пандемије COVID -19?
| одговор |

Услов за одобрење кредита је да подносилац захтева за кредит нема блокаду рачуна дужу од 30 дана у
континуитету у претходних годину дана, односно укупно 90 дана са прекидима у последњих годину дана.
питање 

52

Да ли је период мировања обавеза одобрен и корисницима кредита Фонда за развој?
| одговор |

Свим корисницима кредита Фонда који су у редовној отплати а којима ануитети доспевају у 2020.
години, одобрава се период мировања доспелих обавеза у трајању до 30.09.2020. године, са стањем
дуга на дан 31.03.2020. године.
питање 

53

Да ли се ускоро, и поред управо донетих мера, као и сваке године планирају субвенционисани
кредити за куповину машина и опреме (25% субвенција, 5% као учешће, остало кредит) и ако да, када
и под којим условима?
| одговор |

Уредба о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме је усвојена
и изабране су банке које ће учествовати у спровођењу овог програма у 2020. години.
Након истека ванредног стања, очекује се наставак Програма. Све информације у вези са спровођењем
овог програма можете пратити на веб сајту Министарства привреде и Развојне агенције Србије.
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питање 

54

Која документација је потребна да би се добила средства Фонда за развој за ликвидност и обртна
средства везано за COVID-19 (у питању је мало предузеће)?
| одговор |

Садржај потребне документације, можете пронаћи на линку.

питање 

55

Да ли фирме које већ имју кредитно задужење код Фонда имају право да се обрате за нови кредит?
| одговор |

Да, имају.

питање 

56

Где се могу преузети обрасци за кредитирање предузећа за ликвидност?
| одговор |

Програм и целокупна конкурсна документација (захтев за одобравање кредита, услови и критеријуми
коришћења средстава, садржај потребне документације и процедуре у поступку обраде) могу се
пронаћи на веб сајту Фонда за развој РС или директно путем линка.
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питање 

57

Да ли предузетник паушалац који последња 4 месеца није уплаћивао паушал има права да поднесе
захтев за најављене кредите за ликвидност ? Да ли је услов да прво уплати заостала дуговања или не?
| одговор |

Право да поднесу захтев за кредит по овом програму, имају предузетници, микро, мали и средњи
привредни субјекти разврстани у складу са Законом о рачуноводству, према последње предатим
финансијским извештајима и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другом
релевантном регистру, а који доставе званичне редовне финансијске извештаје за претходне две године.
Услов који се односи на финансијске извештаје не примењује се на предузетнике који немају обавезу
подношења финансијских извештаја. Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским
извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен
пословни добитак.
Услов који морају да испуне подносиоци захтева је да нису у тешкоћама, односно да над њима није
покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи поступак за унапред припремљени план
реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР),
финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.
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питање 

58

Имамо доста радника који су на одређено време пријављени, да ли се смањење броја запослених
односи на стално запослене или на укупан број запослених 20.03.2020. и оне који су на одређено
време пријављени?
| одговор |

Број запослених се односи на запослене на одређено и неодређено време. У упутствима на сајту је
појашњено који престанак радног односа на одређено време не улази у 10%.

питање 

59

У оквиру садржаја потребне документације назначено је да су потребне картице купаца и
добављача са обухваћеним прометом за 2019. године као и картице купаца и добављача за период
од 01.01.2020. године до дана подношења захтева. Да ли је у оквиру ове тачке потребно доставити
спецификацију купаца и добављача са одвојеним почетним стањем и прометом за 2019. и 2020, или
су потребне комплетне картице за сваког појединачног комитента у pdf формату? Слање картица у
pdf би био доста велик документ.
| одговор |

Нису потебене картице за сваког добављача/купца посебно, потребна је само спецификација/
синтетичка картица са прометом у 2019. и 2020. години.
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60

Да ли максимални износ кредита из програма подршке због COVID-19 може бити до 50% пословног
прихода у претходној години невезано за друге обавезе по основу кредита код пословних банака
или је максимално укупно оптерећење по основу свих кредита код свих пословних банака и
евентуалног кредита код Фонда лимитиран на 50% пословног прихода?
| одговор |

Максималан износ који се односи на 50% прихода се рачуна невезано за друге обавезе код пословних
банака.

питање 

61

Да ли постоји неко ограничење коришћења средстава у временском периоду или се тај новац може
трошити сукцесивно?
| одговор |

Новац се након доношења Одлуке Управног Одбора о одобравању кредита мора повући у року
од 90 дана.
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Контакт за додатне информације
Call centar
0800 808 809
covid19@pks.rs

