
КОНКУРСНЕ ЛИНИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

http://www.rfv.rs/


 Развојни фонд је за 2022. годину определио 2,5 милијарди 
динара за 13 конкурсних линија

 Конкурси Фонда налазе се на сајту Фонда www.rfapv.rs

 Услови и потребна документација  су наведени у сваком 
конкурсу.   

 Конкурси нису временски ограничени

 Кредитни захтеви се оцењује у смислу испуњености конкурсних 
услова, као и кредитне способности подносиоца захтева
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Општи услови:

Фиксна каматна стопа: 1% – 3% на годишњем нивоу

Каматна стопа зависи од понуђеног инструмента обезбеђења,
као и од развијености града или општине корисника кредита

Рок враћања кредита: до 7 година

Грејс период: до 2 године

Примена валутне клаузуле –средњи курс евра НБС на дан 
уплате или исплате

Динамика враћања: могућност избора (месечни, тромесечни или 
шестомесечни ануитети)
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КОРИСНИЦИ КРЕДИТА: 

 Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног
газдинстава на територији АП Војводине које има активан
статус газдинства и навршених мање од 70 година.

 Правна лица, предузетници и задруге разврстани као
микро, мало или средње правно лице са регистрованим
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине

 Jединице локалне самоуправе, као и јавна предузећа,
институције и установе чији су оснивачи јединица локалне
самоуправе, односно Аутономна покрајина Војводина
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1 конкурс за краткорочно финансирање 

▪ Краткорочни кредит за обртна средства

6 конкурса за дугорочно финансирање

▪ Дугорочнe кредитe за трајна обртна средства

▪ Дугорочнe кредитe за  инвестициона  улагања

▪ Дугорочнe кредитe за развој туризма субвенционисане од 
стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

▪ Дугорочнe кредитe за инвестиције у пољопривреди у оквиру 
ИПАРД програма

▪ Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма суфинансиран 
од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

▪ Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски 
одрживих инвестиција

Кредитирање  правних  лица, предузетника и задруга

реализује се кроз 7 конкурса:
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МИНИМАЛНИ УСЛОВИ

За кредите обезбеђене гаранцијом:

Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду  

Нема доспелих неизмирених обавеза према АП Војводини по 
кредитима одобреним од стране Фонда за развој АПВ

Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних 
прихода 

За кредите обезбеђене хипотеком поред наведених, неопходни су и 
следећи услови:

 Најмање два годишња финансијска извештаја

 Пословање са пословним и нето добитком по последњем завршном 
рачуну

 Укупни капитал већи од нуле по последњем завршном рачуну 
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КОНКУРС

ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 

ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

НАМЕНА СРЕДСТАВА: Кредити су намењени за финансирање 
обртних средстава. 
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УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

• износ кредита у складу са кредитном способношћу:  

од 300.000,00 до 20.000.000,00 динара

• рок враћања кредита: до 12 месеци  

• грејс период: до 3 месеца

• период расположивости: 48 месеци од дана прве реализације кредита, при 
чему корисник може користити нову траншу након потпуног измирења обавеза по 
претходној транши

Репрезентативан пример  за износ кредита од 10.000 ЕУР

Рок враћања: 1 година     Грејс: 3 месеца      Ануитети: месечни

Каматна стопа 1 % 2 % 3 %

Износ ануитета 1.116 1.120 1.125

Укупно враћање 10.068 10.131 10.200
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КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 

ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

НАМЕНА СРЕДСТАВА: Кредити су намењени за финансирање 
трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета 
пословних процеса.  
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УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

•износ кредита: у складу са кредитном способношћу:

•од 500.000,00 до 50.000.000,00 динара 

•рок враћања кредита: до 48 месеци

•грејс период: до 6 месеци

•кредити у износу вишем од 20.000.000,00 динара обезбеђују се 
искључиво гаранцијом пословне банке.

Репрезентативан пример  за износ кредита од 10.000 ЕУР 

Рок враћања: 4 године   Грејс: 6 месеци    Ануитети: шестомесечни

Каматна стопа 1 % 2 % 3 %

Ануитет 1.457 1.486 1.516

Укупно враћање 10.249 10.502 10.762
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КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ 

ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

НАМЕНА СРЕДСТАВА: Кредити ће се додељивати за 
финансирање инвестиционих улагања. 

Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати 
на територији АП Војводине

http://www.rfv.rs/


УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

•износ кредита: у складу са кредитном способношћу:

од 500.000,00 до 100.000.000,00 динара

•сопствено учешће: минимално 20 %

•рок враћања кредита: до 7 година

•грејс период: до 24 месеца  

•за износе преко 50.000.000,00 рсд потребна гаранција банке

Репрезентативан пример  за износ кредита од 10.000 ЕУР 

Рок враћања: 7 година   Грејс: 2 године    Ануитети: шестомесечни
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КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ОД СТРАНЕ 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ
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НАМЕНА СРЕДСТАВА: Кредити су намењени за финансирање 

инвестиционих улагања у области туризма и угоститељства:

• изградња, адаптација и опремање туристичких објеката –
смештајних и услужних капацитeта;

• изградња, адаптација и опремање спортско рекреативних и 
рехабилитационих објеката у функцији пружања туристичких 
услуга;

• обнављање традиционалних сеоских домаћинстава у функцији 
туризма;

• набавка, реконструкција и адаптација плутајућих објеката, као 
и превозних и рекреативних средстава намењених 
посетиоцима и туристима;

• дизајн, припрема производње и производња сувенира;
• остале намене у области туризма и угоститељства.
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УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 износ кредита: до 20.000.000,00 динара

 сопствено учешће: минимално 20%

 рок враћања кредита: до 7 година (укључујући и грејс период)

 грејс период: до 2 године

 Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће у
целости рефундирати уплаћену накнаду за обраду захтева
и редовну камату у 2022. години
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КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

НАМЕНА СРЕДСТАВА: Кредити су намењени за 
подршку инвестицијама у пољопривреди у складу 
са правилником о ИПАРД подстицајима
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КОРИСНИЦИ КРЕДИТА   

 Корисници кредита могу бити како носиоци регистрованих пољопривредних
газдинстава тако и правна лица и предузетници

УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

до 150.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR

на дан реализације кредита - за одобрене пројекте за набавку погонске 

пољопривредне механизације и пољопривредних машина, у складу са Листом 

прихватљивих инвестиција и трошкова

до 800.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС за EUR 

на дан реализације кредита – за одобрене пројекте за инвестиције у објекте и 

опрему, у складу са Листом прихватљивих инвестиција и трошкова

 Без сопственог учешћа

 рок враћања кредита: до 7 година (укључујући и грејс период)

 грејс период: до 2 године
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КОНКУРС

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТE ЗА ТУРИЗАМ СУФИНАНСИРАНЕ ОД 

СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И 

ТУРИЗАМ
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Намена средстава за:

•изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и
инвестиционо одржавање туристичких и угоститељских објеката и

•опремање туристичких и угоститељских објеката додатним
садржајима

Износ бесповратних средстава: до 8% од износа одобрених
средстава или до 12% уколико је реч о жени као носиоцу
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства односно
власници предузетничке радње, односно да у привредном друштву
жена има најмање 51% власништва и да је у истом одговорно лице

Износ кредита је од 500.000-5.000.000 динара

Рок враћања кредита је до 7 година

Период мировања до 12 месеци

Каматна стопа је 1-3%
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КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ КЛИМАТСКИ ОДРЖИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА
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КОРИСНИЦИ КРЕДИТА  

 физичка лица-носиоци РПГ,

 правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало
или средње правно лице,

 јединице локалне самоуправе, као и јавна предузећа, институције
и установе чији су оснивачи јединица локалне самоуправе,
односно Аутономна покрајина Војводина.

Корисници средстава морају имати регистровано седиште на
територији АП Војводине, инвестиција која је предмет финансирања
мора се реализовати на територији АП Војводине.
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НАМЕНА КРЕДИТИРАЊА

▪ финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности 

производних и пословних објеката, 

▪ набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или 

електрични погон, 

▪ пољопривредне прикључне механизације за интегралну биљну 

производњу, 

▪ прикључне машине за обраду земљишта у једном проходу,

▪ опреме за грејање и хлађење (геотермалне пумпе и др.),

▪ смањења зависности од фосилних горива (набавка хибридних или 

електричних возила и др.), 

▪ повећање коришћења обновљивих извора енергије (изградња соларних 

електрана, биогасних постројења, постројења на биомасу и др.), 

▪ изградње система за управљање отпадом.

▪ друге намене из области смањења глобалног загревања и заштите 

животне средине. 



УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

 износ кредита: од 1.000.000,00 до 100.000.000,00 рсд

 сопствено учешће: мин 10%

 рок враћања кредита: до 7 година (укључујући и грејс период)

 грејс период: до 12 месеци изузев намена изградње капацитета 

(постројења) где је грејс период до 24 месеца.

 Каматна стопа (годишња): 

са гаранцијом 2 % годишње,

са хипотеком 3 % годишње.
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САРАДЊА СА ЗЕЛЕНИМ КЛИМАТСКИМ ФОНДОМ

•2020. године, Зелени климатски фонд (ГЦФ) је Развојном фонду АПВ 
послао званичну потврду статуса имплементационог партнера, чиме је 
Развојни фонд АПВ стекао право да у име Републике Србије подноси 
пројекте Зеленом климатском фонду који ће допринети јачању 
националног капацитета и покретању климатски одговорних 
инвестиција, почев од израде стратегија, студија изводљивости до 
инвестиционих пилот пројеката.

•2021. године одобрен је и пројекат спремности (Readiness project) чиме је 

започет и званични процес јачања капацитета за акредитацију, са циљем 

приступа инвестиционим финансијским инструментима Зеленог 

климатског фонда.
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Дијалог о одрживости Западног Балкана

Конференција која је организована од стране Развојног фонда 

Војводине је водећа регионална иницијатива која је имала за циљ 

управљање корпоративним стратегијама за климатске промене 

кроз међусекторски дијалог, инспиративна партнерства и 

климатски паметне инвестиције. 

Конференцији су присуствовали високи представници 

међународних финансијских институција који подржавају 

климатске акције на Западном Балкану. 

Овај догађај је био изузетна прилика за информисање и утицај на 

политику институција и економских тржишта у циљу проналажења 

решења ка климатски одрживим инвестицијама.

dialogue.wbgn.eu
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 7а

Телефон: 021 454 334; 450 702; 6351 014

email:office@rfapv.rs , 

web: www.rfapv.rs www.rfv.rs
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