
ПОКРАЈИНСКА УРЕДБА 

О ЗАДУЖЕЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ПРИХВАТАЊУ 
ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ ДУГА) ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013) 

Члан 1  

Аутономна Покрајина Војводина прихвата обавезу задужења, односно отплате дуга у 
складу са Закључцима Владе Републике Србије, 05 број: 351-5941/2010 од 19.08.2010. 
године и 05 број: 351-6469/2010-01 од 09.09.2010. године, којима је утврђено 110 пројеката 
и 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године, којим је број пројеката смањен на 102 
пројекта са територије Аутономне Покрајине Војводине, предложених од стране Фонда за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, као овлашћеног предлагача, који 
испуњавају услове за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије у условима кризе и Уредбом о начину предлагања пројеката, 
чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о 
праћењу динамике финансирања тих пројеката.  

Укупна вредност пројеката из става 1. овог члана, износи 5.979.025.606 динара и утврђена 
је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2010. годину.  

Члан 1а  

Финансирање 80% вредности пројеката из члана 1. ове уредбе, врши се преко Фонда за 
развој Републике Србије, а на основу уговора о кредиту закључених између Министарства 
финансија и привреде, Фонда за развој Републике Србије и пословних банака. 

Члан 1б  

Због недостатка средстава за финансирање планираних и одобрених пројеката из кредита 
уговорених од почетка реализације пројеката из члана 1. ове уредбе, Влада Републике 
Србије је Закључком 05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године, дала сагласност 
Министарству финансија и привреде да закључи уговоре са банкама које су дале понуде 
на јавни позив, у складу са закључком Владе 05 Број: 401-431/2013-1 од 24. јануара 2013. 
године, под понуђеним условима. 

Члан 2  

У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, обезбеђена су средства на име 
учешћа у финансирању пројеката из члана 1. ове уредбе, у износу од 10% укупне 
вредности истих.  

Влада Аутономне Покрајине Војводине се обавезује да средства, на име учешћа у 
финансирању пројеката из члана 1. ове уредбе која нису реализована у претходном 
периоду, обезбеђује у буџету до коначне реализације обавезе преузете у складу са 
ставом 1. овог члана. 



Члан 3  

Аутономна Покрајина Војводина прихвата обавезу отплате кредита у висини 40% 
вредности пројеката из члана 1. ове уредбе, односно 50% вредности кредитног задужења 
Фонда за развој Републике Србије код пословних банака, за финансирање пројеката из 
члана 1. ове уредбе, у износу до 2.391.610.243 динара.  

Члан 4  

Задужење по овој Уредби вршиће се до коначне реализације уговора о комисиону и 
анекса истих потписаних најкасније са последњим даном важења Закона о подстицању 
грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, а највише до 
износа утврђеног у члану 3. ове уредбе.  

Члан 5  

Отплата дуга из члана 3. ове уредбе, вршиће се под условима, дефинисаним Програмом 
ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе у 2010. 
години и Јавним позивом за избор пословних банака за учешће у финансирању пројеката 
и програма ванредне подршке грађевинској индустрији Србије, расписаним од стране 
Министарства економије и регионалног развоја.  

Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 2,5%, применом комформне методе. 
Банка ће у току трајања уговора прилагођавати каматну стопу у складу са променама 
референтне каматне стопе НБС.  

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна 
од дана пуштања прве транше кредита у течај.  

Период почека: 1 година. У периоду почека камата се не плаћа, већ се применом 
комформне методе обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу.  

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 једнаких тромесечних ануитета.  

Накнада за обраду кредитног захтева: 0,5% од износа који представља 90% вредности 
пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране Комисионара (Фонда за 
развој Републике Србије) на рачун извођача. 

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине ће вршити рефундацију 
трошкова платног промета Фонду за развој Републике Србије. 

Члан 5а  

Реализовани део уговореног кредита из члана 3. ове уредбе у укупном износу од 
1.904.452.523,92 динара, финансира се према условима из члана 5. ове уредбе.  

Преостали износ уговореног а нереализованог кредита, а највише до износа утврђеног у 
члану 3. ове уредбе, финансираће се према условима утврђеним Закључком Владе 
Републике Србије 05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године. 



Члан 5б  

Износ уговореног а нереализованог кредита из члана 5а став 2. финансираће се под 
следећим условима:  

Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 3,5%, применом комформне методе. 
Банка ће у току трајања уговора прилагођавати каматну стопу у складу са променама 
референтне каматне стопе НБС.  

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна 
од дана пуштања прве транше кредита у течај.  

Период почека: 1 година. У периоду почека камата се не плаћа, већ се применом 
комформне методе обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу.  

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 једнаких тромесечних ануитета.  

Накнада за обраду кредитног захтева: 1% од износа који представља 90% вредности 
пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране Комисионара (Фонда за 
развој Републике Србије) на рачун извођача.  

Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине ће вршити рефундацију 
трошкова платног промета Фонду за развој Републике Србије. 

Члан 6  

Влада Аутономне Покрајине Војводине ће у предлогу акта о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине, обезбедити средства за благовремено и уредно измиривање обавеза и 
сервисирање дуга који је предмет ове уредбе.  

Члан 7  

Овлашћује се Фонд за капитална улагања АП Војводине, да спроведе све активности и 
поступке, у циљу реализације пројеката који су предмет ове уредбе и Уредбе о начину 
предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије 
Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката ("Службени гласник 
РС", број: 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10), а који су утврђени Закључцима Владе Републике 
Србије из члана 1. ове уредбе. 

Члан 8  

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине".  

Самостални члан Покрајинске уредбе о измени и допуни 
Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине Војводине 

(прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије 



("Сл. лист АП Војводине", бр. 6/2011) 

Члан 2  

Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине".  

Самостални члан Покрајинске уредбе о изменама и допунама 
Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине Војводине 

(прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 19/2011) 

Члан 3  

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Аутономне Покрајине Војводине".  
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