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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА  

АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  ПЕРИОД  

01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 

1. 

УВОД 
 

 Одлуком Скупштине АП Војводине од 18.12.2003. године основан је Гаранцијски фонд 

Аутономне Покрајине Војводине (даље: Фонд). Фонд је уписан у Регистар фондова 15. априла 

2004. године и са тим даном је стекао статус правног лица.  

 

Фонд је основан са задатком да олакша приступ финансијском тржишту  и обезбеди 

повољније услове кредитирања од оних које нуде банке, индивидуалним пољопривредним 

произвођачима, приватним предузетницима, малим и средњим предузећима чије је 

пребивалиште, односно пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Овај задатак Фонд реализује кроз своју основну делатност, издавање гаранција банкама, као 

средства обезбеђења уредног враћања банкарских кредита. 

 

Кредитне линије банака, Фонд обезбеђује закључењем cпоразума о пословној сарадњи са  

банкама   које  су  спремне  да  подрже  програмске  активности  Фонда  и  услове  

кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин отплате кредита ) прилагоде условима 

дефинисаним у програму рада Фонда и конкурсима које Фонд расписује за одобравање 

гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању одређених привредних делатности. 

 

Основни капитал Фонда на дан 31.12.2011. године износи 1.084.983.142,54 динара  и у односу  

на 31.12.2010. године, увећан је за 43.926.913,12 динара из  добити остварене у 2010. години. 

Капитал Фонда је у државној  својини.  

 

Користећи  мултипликатор 2,5, који је утврђен Програмом рада за 2011. годину, Фонд је 

утврђивао висину свог гарантног потенцијала и своје активности реализовао у његовим 

оквирима. 
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Реализацијом Програма рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2011. годину посебно су 

апосторфиране три области које су од значаја за развој привреде на територији АП Војводине 

и спровођење принципа родне равноправности, које су, у складу са Националном стратегијом 

одрживог развоја Републике Србије, Стратегијом  регионалног развоја Републике Србије до 

2012. године и Националном стратегијом за побољшање положаја жена и остваривање родне 

равноправности и то кроз: 

 

А)  Подршку набавци нове пољопривредне механизације која  омогућава постепено  

обнављање застареле механизације и то како код регистрованих породичних пољопривредних 

газдинстава, тако и код привредних друштава, предузетника и земљорадничких задруга, 

регистрованих као пољопривредна газдинства. 

 

Б) Подршку куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања 

пољопривредних поседа оних носиоца регистрованих породичних пољопривредних 

газдинстава који у власништву  имају  испод 30 хектара. 

 

Ц) Подршку радно неактивним женама и женама предузетницама које делатност 

обављају мање од три године у циљу реализације Програма равномерног и одрживог 

привредног развоја АП Војводине и спровођења принципа родне равноправности, те 

подстицања привредних активности жена и њихово запошљавање. Током децембра  2011. 

године у АП Војводини укупно је  регистровано  203.114  незепослених лица, од чега је  број 

незапослених жена износио 103.853 или 51,13% од укупног броја незапослени, са малим 

изгледима да се запосле и још мањим изгледима  да без подршке отпочну или развију 

сопствени посао.  

 

Ова активност  је започета 2006. године и за њену реализацију опредељен је гарантни 

потенцијал у износу од 50 млн. динара, а била је намењена женама са територије Баната.  Од 

2007. године активност је   проширена  на територију целе АП Војводине, са гарантним 

потенцијалом од 200 млн. динара. 

 

Д)  Подршку развоју малим и средњим предузећима за набавку нове опреме са циљем 

подизања ниво техничке и технолошке опремљености ( нове технологије) предузећа. 

 

2. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА 

 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 
01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ 

 
За реализацију програма рада за 2011. годину, Гаранцијски фонд АП Војводине је на дан 

01.01.2011. године имао на располагању финансијски потенцијал у износу од 1.194.534.325,25 

динара и слободан гарантни потенцијал у износу од  1.373.778.648,90 динара.  

 

Од наведеног износа слободног гарантног потенцијала, 100.000.000,00 динара је резервисано 

за реализацију конкурсне активности која је започета у  предходном извештајном периоду  - 

подршке женском предузетништву, а  преостали слободан гарантни потенцијал је коришћен 

за реализацију нових конкурсних активности у 2011. години.  
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У  извештајном периоду у реализацији је било пет  Конкурса за одобравање гаранција за 

обезбеђење кредита  одобрених од стране пословних банака.  

 

2.1.  
 

 Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је 21. априла 2011. године донео Одлуку о 

расписивању Конкурса за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита 

намењених пољопривредницима (физичким лицима) – носиоцима регистрованих  

пољопривредих газдинстава за набавку нове пољопривредне механизације-трактора, комбајна 

и прикључних пољопривредних машина и за његову реализацију определио гарантни 

потенцијал од 200 милиона динара. Конкурс је био отворен до 31.10.2011. године и подржан 

од стране Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, која је обезбедила кредитну линију по 

најповољнијим условима на финансијском тржишту.  

 

Полазећи од чињенице да  по овом Конкурсу гарантни потенцијал  није  искоришћен до 

наведеног датума, односно да је гаранцијама покривено само  58 милиона динара кредита,  

Управни одбор је 20.10.2011. године  донео одлуку да се Конкурс продужи до искоришћења 

опредељеног износа  од 200 милиона динара. Управни одбор је истом одлуком релаксирао 

средства обезбеђења за потраживања Фонда по издатим гаранцијама за оне клијенте који 

сопственим средствима, у минималном износу од  40% вредности предмета кредитирања, 

учествују у куповини пољопривредне механизације, прихватајући само заложно право на 

предмету кредитирања конституисано у корист Фонда.  

 

Овај производ Фонда је, по закључку Управног одбора, понуђен и другим банкама да под 

истим конкурсним условима кредитирају куповину пољопривредне механизације.  

 

Од новембра месеца кредитне линије за ове намене су обезбедиле Комерцијална банка а.д. 

Београд и Banca Intesa a.d. Beograd. 

 

По овом Конкурсу издато је укупно 16 гаранцијa  и ангажован је гарантни потенцијал у 

укупном номиналном износу од 61.506.769,97 динара. На овај начин  је обезбеђена набавка  

16  јединица пољопривредне механизације и известан број прикључних  пoљопривредних 

машина.  

 

 

2.2.  
 

Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је 21. марта 2011. године донео Одлуку о 

расписивању Конкурса за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита 

намењених куповини пољопривредног земљишта (физичким лицима) – носиоцима 

регистрованих  пољопривредих газдинстава  са намером да се поспеши укрупњавање 

пољопривредних поседа оних који у власништву имају мање од 30 хектара и за његову 

реализацију определио гарантни потенцијал од 200 милиона динара.  

 

Конкурс је био отворен до 31.10.2011. године и подржан од стране Развојне банке Војводине 

а.д. Нови Сад, која је обезбедила кредитну линију по најповољнијим условима на 

финансијском тржишту.  
 

Полазећи од чињенице да  по овом Конкурсу гарантни потенцијал  није  искоришћен до 

наведеног датума, односно да је гаранцијама покривено само  50 милиона динара  одобрених 
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кредита, Управни одбор је 20.10.2011. године  донео одлуку да се Конкурс продужи до 

искоришћења опредељеног износа гарантног потенцијала од 200 милиона динара. 

 

По овом Конкурсу издато је укупно 30 гаранцијa  и ангажован је гарантни потенцијал у 

укупном номиналном износу од 24.016.293,49 динара, те обезбеђено укупно 48.032.586,98 

динара кредита. На овај начин  газдинства су увећала свој посед за  91 хектар 

пољопривредног земљишта.  

 

 

2.3. 
 

Управни одбор Фонда је 04. августа 2010. године донео Одлуку о расписивању Конкурса за 

одобравање гаранција за обезбеђење 50% дугорочних кредита за куповину нове опреме 

пореклом из Републике Италије. За ову активност је опредељен гарантни потенцијал у 

висини до 150.000.000,00 динара. 

 

Кредитна линија  је обезбеђена из средстава која је Влада Републике Италије одобрила 

Републици Србији  за реализацију пројекта „Програм развоја приватног сектора као 

подршке малим и средњим предузећима кроз систем домаћих банака“.  

 

Фонд је у циљу реализације ове активности закључио Споразум о пословној сарадњи са Banca 

Intesa a.d. Beograd, која се обавезала да ће подносити одговарајуће захтеве за повлачење 

средстава Народној банци Србије као агенту, тј. Фонду револвинг кредита Народне банке 

Србије са циљем да обезбеди средства из кредитне линије у висини од 200 милиона динара. 

 

Трајање конкурса је лимитирано искоришћењем опредељеног износа гарантног потенцијала.  

 
По овом конкурсу није поднет ни један захтев за одобрење кредита и гаранције Фонда и поред 

изузетно повољних услова кредитирања: висина кредита од 50.000 до 150.000 ЕУР-а, са роком 

отплате кредита до 8 година, каматом 4,9% фиксна, мировањем отплате кредита до 24 месеца, 

полугодишњим ратама и са накнадом Банке од 1% једнократно од износа кредита. 

 

 

2.4 
 

У циљу реализације Програма равномерног и одрживог привредног развоја и Националне 

стратегије за побољшање положаја жена и остваривање родне равноправности, те подстицања 

привредних активности жена и њиховог запошљавања, Фонд је пружао подршку радно 

неактивним женама и женама предузетницама које делатност обављају мање од три године 

(start up програми) од новембра 2006. године.  

 

Подршка женском предузетништву настављена је у 2007. години расписивањем два 

конкурса: 

- за подршку програма радно неактивниних жена са гарантним потенцијалом од 120 

милиона динара, 

- за финансирање набавке опреме женама предузетницама и женама оснивачима 

малих предузећа које делатност обављају мање од три године са гарантним 

потенцијалом од 80 милиона динара. 

 

 Конкурси су  отворени до искоришћења гарантног потенцијала.  
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Због већег интересовања за финансирање набавке опреме од стране жена предузетница и жена 

оснивача малих предузећа које делатност обављају мање од три године у односу на радно 

неактивне жене, Управни одбор  Фонда је  споразумно са Banca Intesa a.d. Beograd  

прераспоредио висину гарантног потенцијала, тако да је 150 милиона динара усмерио за  

финансирање набавке опреме женама предузетницама и женама оснивачима малих предузећа 

које делатност обављају мање од три године, а 50 милиона динара за подршку програма 

радно неактивниних жена. 

 

По оба Конкурса у 2011. години издато је укупно  19 гаранција и ангажован је гарантни 

потенцијал у укупном номиналном износу од 25.042.555,00 динара.  Кроз ову активност 

Фонда је омогућено отварање 81 новог радног места. 

 

Ове конкурсне активност подржала је Banca Intesa a.d. Beograd, обезбедивши кредитну линију 

у висини конкурсима утврђеног гарантног потенцијала. 

 

Активност Фонда везана за женско предузетништво се није ограничавала само на издавање 

гаранција. Фонд је од самог почетка програма подршке пројектима жена предузетница, тј. од 

2006. године, перманентно пратио њихово пословање. Гаранцијски фонд прати пројекте свих 

шест година, колики је и рок отплате кредита. Врши  упоређивање планираних и остварених 

циљева, саветодавну функцију, обезбеђује  бесплатне презентације на сајмовима предузетника 

и осталим сајамским манифестацијама и  бесплатно  медијско експонирање путем  учешћа на 

разним промоцијама. Где год је то било могуће, својим саветима и предлозима, помагао је да 

се из евентуалних пороблема изађе и започете предузетничке активности наставе.  
 

Фонд је такође, као партнер у  Пројекату „Јачање јавних служби у процесу пружања помоћи 

код оснивања нових предузећа" учествовао, током целе 2011. године, у организовању обука, 

како  за предузетнице који су уз помоћ Гаранцијског фонда започели свој бизнис, тако и за 

незапослене које желе  да постану  предузетнице и користе подршку Фонда.  

 

У циљу да предузетницама обезбеди што свеобухватнију  подршку, Фонд је успоставио 

сарадњу са агенцијама за развој на свим нивоима власти  покушавајући да на тај начин 

омогући  клијенткињама Фонда да искористе  различите облике подршке које те агенције 

пружају (Програм менторинга, Програм подршке развоју конкурентности МСПП...). 
                                                                          

Кроз ову активност, Фонд је, као један од првих органа јавне власти у смислу Закона о 

равноправности полова, реализовао установљени принцип родне равноправности у 

активности покрајинских органа. Иновативност овог програма била је примећена и ван 

граница наше земље, па је за овај пројекат АП Војводина  добила Награду за промоцију 

социјалне кохезије кроз економски развој, од стране Конгреса локалних и регионалних  

власти  при Савету Европе. 

 

2.5 
 

Економска кретања током последњих година  су се одразила на погоршање услова пословања 

у извештајној години и довела до несолвентности појединих корисника кредита, за које је 

Фонд гарантовао својим гаранцијама.  

 

У извештајном периоду протестовано је укупно 55 гаранција и на терет средстава Фонда 

измирене су обавезе корисника кредита  у укупном износу од 87.288.124,95 динара.  
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Истовремено је Фонд, у поступку наплате потраживања, наплатио износ од 79.501.283,87 

динара.  

 

Структура протестованих гаранција : 

 

- Протестоване су гаранције издате за кредите за набавку пољопривредне механизације 

(31 гаранција) на износ од 71.855.393,37 динара. Фонд је у поступку наплате наплатио 

58.438.627,15 динара, а 13.416.766,22 динара се налази у поступку принудне наплате; 

 

-  Протестоване су гаранције издате за кредите за куповину пољопривредног земљишта  

(1 гаранција) на износ од 1.401.748,50 динара и исти износ  у поступку принудне 

наплате  је и наплаћен; 

 

-  Протестоване су гаранције издате за кредите за подршку женском предузетништву        

(23 гаранције) на износ од  14.030.982,99 динара. У поступку  наплате је наплаћено 

1.811.049,26 динара, а износ од 12.219.933,73 динара је у поступку принудне наплате. 

 

У току 2011. године Фонд је, кроз поступак принудне наплате, наплатио 17.849.858,96 динара 

доспелих потраживања из предходне извештајне године. 

 

У односу на укупну вредност издатих гаранција, од  4.594.516.948,65 динара (номинални 

износ гаранције увећан за припадајуће камате и накнаде) проценат укупног доспелог, а 

ненаплаћеног потраживања Фонда по основу протестованих гаранција износи 2,65%. 

 

 

 

РЕЗИМЕ КОНКУРСНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
Кроз  укупне конкурсне активности  ангажован је гарантни потенцијал Фонда у укупном 

номиналном  износу од   110.565.618,46 динара. У извештајном периоду Фонд је одобрио и 6 

гаранција, чија је реализација у току, у укупном номиналном износу од 11.434.568,00 

динара. 

 

Смањење инвестиционих активности  у  2011. години, као последице  економске кризе у 

земљи и свету, било је евидентно  у свим секторима привредне активности и поред тога што 

су економска кретања у 2011. години бележила извесна позитивна померања у односу на 2010. 

годину. На смањење инвестиционих улагања указује и висина ангажованог гарантног 

потенцијала по конкурсима које  је Фонд расписао у 2011. години. 
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АНГАЖОВАНОСТ  ГАРАНТНОГ  ПОТЕНЦИЈАЛА  ПО  НАМЕНАМА 

У   2011. ГОДИНИ 
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Заузетост гарантног потенцијала

Издате гаранције Гарантни потенцијал

Акција 

Ангажован 

гарантни потенцијал 

(РСД) 

Ангажован 

гарантни 

потенцијал 

и припадајуће 

камате 

Број 

гаранција 
Ефекат акције 

Пољопривредна механизација – трактори 

за физичка лица 
61.506.769,97 79.095.440,28 16 

17 јединица 

пољопривредне 

механизације 

Пољопривредно земљиште-физичка лица 24.016.293,49 27.133.021,00 30 91 ха  

Женско предузетништво  25.042.555,00 33.885.266,19 19 
 81 ново радно 

место 

УКУПНО 110.565.618,46 140.113.727,47 65   
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ИЗДАТЕ ГАРАНЦИЈЕ  ПРЕМА ПОЛУ 

У   2011. ГОДИНИ 

 

 

 

 
                                  АНГАЖОВАНОСТ ГАРАНТНОГ  ПОТЕНЦИЈАЛА  ПО  НАМЕНАМА  

 2004 - 2011 ГОДИНЕ 

 

 

*укупан номинални износ издатих гаранција ( без  припадајуће камате и накнаде) 

 

                                                         
                                   

 

 

Конкурс 

Укупан  

број 

гаранција 

Мушкарци Жене Укупан износ 

гаранција по 

конкурсу 
Број  % Износ Број  % Износ 

Женско 

предузетништво 
19 0 0 0,00 19 100 25.042.555,00 25.042.555,00 

Пољопривредна 

механизација 
16 13 81 49.974.250,60 3 19 11.532.519,37 61.506.769,97 

Пољопривредно 

земљиште 
30 25 83.4 20.029.588,77 5 16.6 3.986.704,71 24.016.293,49 

 65 38 58.46  27 41.53  110.565.618,46 

Акција  
Ефекат  

акције  

* Ангажован  

гарантни 

потенцијал  

 (РСД)  

Број  

гаранција  

Набавка минералних ђубрива  
20.148  

тона НПК  
334.053.488,80  42  

Набавка Пољопривредне 

механизација – трактора  
830 

Јединица  
2.322.082.481,54 730 

Подршка женском 

предузетништву,  

 нова радна места  

686 
нових 

радних 

места  

208.858.061,00 173 

Куповина пољопривредног 

земљишта  
398 

хектара  
68.169.155,26  116  

Стимулација извоза  
781.000,00 

ЕУР  
62.500.000,00  12  

  2.885.097.568,14 1073 
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БРОЈ   ИЗДАТИХ  ГАРАНЦИЈА 

2004 - 2011 ГОДИНЕ 

 

  
 

                              

Графички приказ распоређености издатих гаранција по општинама 
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Набавка пољопривредне 

механизације 

Подршка женском 

предузетништву

Куповина 

пољопривредног 

земљишта

Стимулација извоза
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*укупана вредност  издатих гаранција у апсолутном износу (номиналан износ гаранција увећан за 

припадајуће камате и накнаде) 

 

Општина 

* Вредност издатих 

гаранција у РСД  за 

период од 2004. -

2011.  

% 

Ада  25.857.370,17 0,563 

Алибунар 224.896.308,71 4,895 

Апатин 41.437.646,76 0,902 

Бач  42.988.113,07 0,936 

Бачка Паланка 32.692.985,69 0,712 

Бачка Топола  46.848.327,38 1,020 

Бачки Петровац  77.708.461,78 1,691 

Бела Црква  10.912.748,32 0,238 

Беочин  4.515.189,96 0,098 

Бечеј  32.746.604,73 0,713 

Врбас  74.126.028,25 1,613 

Вршац 160.538.452,08 3,494 

Жабаљ  135.160.345,60 2,942 

Житиште   157.284.729,10 3,423 

Зрењанин   312.408.168,63 6,800 

Инђија   60.454.482,24 1,316 

Ириг   12.277.423,67 0,267 

Кањижа   13.262.667,97 0,289 

Кикинда   205.739.215,82 4,478 

Ковачица   102.125.142,32 2,223 

Ковин   33.386.405,35 0,727 

Кула   442.531.980,08 9,632 

Мали Иђош   11.978.136,04 0,261 

Нова Црња   103.291.758,60 2,248 

Нови Бечеј   160.549.116,03 3,494 

Нови Кнежевац   78.824.267,58 1,716 

Нови Сад   267.138.610,83 5,814 

Опово   29.073.329,29 0,633 

Оџаци   29.941.517,05 0,652 

Панчево   218.743.030,45 4,761 

Пећинци   2.257.931,92 0,049 

Пландиште   45.690.655,81 0,994 

Рума   39.840.145,42 0,867 

Сента   58.398.476,91 1,271 

Сечањ   181.817.061,90 3,957 

Сомбор   384.290.955,29 8,364 

Србобран   248.451.428,50 5,408 

Сремска Митровица   86.719.192,23 1,887 

Сремски Карловци   12.537.162,26 0,273 

Стара Пазова   20.774.571,34 0,452 

Суботица   171.822.468,41 3,740 

Темерин   85.891.340,40 1,869 

Тител   41.348.327,38 0,900 

Чока   14.012.626,16 0,305 

Шид   51.226.041,17 1,115 

УКУПНО:   4.594.516.948,65  
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3. 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
Фонд посвећује пуну пажњу развоју међународне сaрадње. Почев од 2006. године успоставља 

сарадњу са сродним институцијама. Прво успоставња сарању са  институцијама у 

Републици Италији са  регијом Frulia –Venecia Gulia, а затим  и са  регијама Venetо  и 

Мilano. Кроз учешће у међународним конференцијама о гаранцијским фондовима југоисточне 

Европе, Фонд  успоставља сарадњу и са  Хрватском агенцијом за мало господарство 

(HAMAG), Истарском развојном агенцијом (IDA), Вараждинском развојном агенцијом и 

Гаранцијском агенцијом Вараждинске жупаније (GARA). Посебно добри односи  изграђени 

су, кроз више пројеката, са Аустријском гаранцијском институцијом Austrija Wirtshaftservice 

(AWS). Такође успостављена је и  сарадња са две највеће аустријске институције за 

усавршавање: BFI (Berufsförderungsinstitut – Институт за унапређење професије) и WIFI 

(Wirtschaftsförderungsinstitut – Институт за унапређење пословања) са циљем разраде и развоја  

пројеката, од интереса за АП Војводину. 

 

Сарадња је реализована  кроз  међусобне посете представника горе наведених  институција  и  

представника Фонда и кроз едукације које су  биле организоване  највише од стране 

институција са дугогодишњим искуством из Аустрије и Италије. Приликом размене искустава 

и током едукација   добијене  су значајне информације о начину рада институција у тим 

регијама, начину одлучивања, начину управљања ризицима и другим значајним питањима 

везаним за пословање  фондова, што је увелико утицало на унапређење рада  и развој 

Гаранцијског фонда АП Војводине. 

 

Стеченим искуством током претходних година,  Гаранцијски фонд АП Војводине у великој 

мери је допринео   конституисању  Гарантног фонда Републике Српске. Сарадња је успешно 

настављена и након конституисања кроз даљу размену искустава о значајним питањима 

везаним за пословања фондова.  У септембру  2011. године, Гарантни  фонд  Републике 

Српске  се јавно захвалио Гаранцијском фонду АП Војводине на свесрдној подршци  

приликом  њиховог оснивања.  

 

У 2011. години Гаранцијски фонд  АП Војводине  је учествовао у два међународна пројекта: 

1. АДА – Војводина  Пројекат „Јачање јавних служби у процесу пружања помоћи код 

оснивања нових предузећа" (2010-2012). У реализацију овог пројекта поред Гаранцијског 

фонда АП Војводине је укључена и Национална служба за запошљавање и партнери из 

Аустрије и Хрватске. Кроз обуку неколико циљних група обучено  је 850 полазника из 

области предузетништва. Пројекат је започет  2010. године и финансиран је од стране  

Аустријске агенција за развој АДА. Носиоци пројекта су Институт за унапређење пословања 

(WIFI) - канцеларије из Србије и Хрватске, BFI Burgenland - аустријски образовни институт и 

L und R. Reiter & Riesenfelder  - Установа за социјална истраживања. Пројекат подразумева 

организовање обуке за све који су укључени у процес стварања повољног амбијента за развој 

предузетништва у Војводини,  траје 18 месеци и одвија се у у осам градова  у Војводини, 

(Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Панчево, Нови Сад и Сремска Митровица). 

Кроз  обуку  је обухваћено неколико циљних група: запослени у Националној служби за 

запошљавање и Гаранцијском фонду АП Војводине и запослени из других покрајинских 

институција,  предузетници  и незапослена лица која желе да постану  предузетници и 

користиће подршку Фонда. Међу 850 обучених, 93 полазника  су  успешно завршили 
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едукацију за Саветнике за подршку предузетништву и  стекли  диплуму престижне аустријске 

образовне институције WIFI, која је призната у целој Европи.  

2. SЕЕ – IFA network -пројекат  „Успостављање сарадње институција за финансијску 

подршку иновацијама у земљама Југо-источне Европе“  (2009- 2012). Партнери у пројекту су 

из 10 земаља из Региона. Општи циљ пројекта је успостављање интернационалне платформе 

за пренос добре праксе у области иновација, а кроз јачање капацитета земаља партнера за 

ефикасније пружање подршке развоју иновација и трансфера технологије у сектору микро и 

малих и средњих предузећа.  Овај пројекат је  у 2011. години резултирао потписивањем 

споразума од стране релевантних институције из АП Војводине:  Владе Војводине, 

Универзитета у Новом Саду, региналних агенција, фондова и Развојне банка Војводине, са 

циљем успостављања  Регионалне платформе за подршку развоја иновативних малих и 

средњих предузећа  у АП Војводини.  

 

 У 2010. години  Фонд се укључио у Мрежу женског предузетништва  подунавских земаља, у 

оквиру  међународне сарадње подунавских земаља. Мрежа је дизајнирана да буде платформа 

за размену идеја, мишљења и информација у подручјима рада, предузетништва и културе, те 

да помогне напретку и зближавању предузетница Европе. Гаранцијски фонд АП Војводине је  

наставио сарадњу са Мрежом женског предузетништва  подунавских земаља и  током 2011. 

године.  Успешно се  представио на  VI. Форуму BPW-а (Business and Professional Woman) 

који је одржан у новембру у Београду. Тема овог међународног скупа, била је „ Умрежавање 

жена - предуслов успеха и једнакости“. У оквиру Форума, одржан је и сајам женског 

предузетништва  ECONOMICA, где су три предузетнице, које су уз помоћу Гаранцијског 

фонда АП Војводине  покренуле свој бизнис, представиле своје производе. 

 

У 2011. години Гаранцијски фонд АП Војводине је у сарадњи са покрајинским институцијама, 

развојним агенцијам, невладиним сектором из Војводине и партнерима из  суседних земаља  

аплицирао  са три пројекта  у Прекограничним програмима у оквиру  Инструмента за 

претприступну помоћ у тзв. IPA програмима. 

  

4. 

ЗАКЉУЧАК 

 
1. Својим активностима из предходног периода као и интензивним активностима у 2011. 

години, Гаранцијски фонд је стекао поверење финансијских институција као  

корисника гаранција, те поверење корисника кредита. 

 

2. Фонд ће наставити успостављену сардњу са Развојном банком Војводине и другим 

банкама   како би се  привредним субјектима  омогућили  још повољнији услови 

кредитирања.  

 

3.  У периоду који следи наставиће се са активностима везаним за промовисање  улоге и 

позиције Фонда на финансијском тржишту, као и на промовисању погодности које 

привредни субјекти могу остварити у пословању, уз подршку  Фонда.  

 

4.  У наредном периоду Фонд ће наставити међународну сарадњу са сродним  

институцијама  и учешће у регионалним пројектима.  

  

                                                                                                      

                                                                                                        Председник Управног одбора 

                                                                                                               Драгослав Гавранчић 







ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 

ЗА ПОСЛОВНУ 2010. и 2011. годину 

 

I – БИЛАНС СТАЊА 

 

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА 
      У 000 РСД 

Група рачуна, 

рачун 
П О З И Ц И Ј А 

Пози

ција 

АОП 

2010. 2011. 

1 2 3 4 5 

  
А К Т И В А       

А. СТАЛНА ИМОВИНА I+II+III+IV 

(002+003+004+005+009) 

001 

 

216.315 213.641 

00 I.  
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ 

КАПИТАЛ 
002 

 
  

012 II.   GOODWILL 003    

01 без 012 III. 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

УЛАГАЊА 
004 

 
478  

  IV. 

НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА,ОПРЕМА И 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

1+2+3  (006+007+008) 

005 4.837 3.403 

020,022,023,026

,027 (део) и 028 

(део), 029 

  
1. Некретнине постројења и 

опрема 
006 4.837 3.403 

024,027(део), 

028(део) 
  2. Инвестиционе некретнине 007    

021,025, 

027(део) и 

028(део) 

  3. Биолошка средства 008    

  V. 

ДУГОРОЧНИ 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАСМАНИ  1+2 

009 211.478 209.760  

030 до 032. 

039(део) 
  1. Учешћа у капиталу 010    

033 до 038, 

039(део) минус 

037 

  
2. Остали дугорочни 

финансијски пласмани 
011 211.478 209.760  

  
Б. ОБРТНА ИМОВИНА I+II+III 

(013+014+015+021) 
012 1.042.733 1.102.413 

10 до 13, 15 I.  ЗАЛИХЕ 013 98 44 

14 II.   

СТАЛНА СРЕДСТВА 

НАМЕЊЕНА ПРОДАЈУ И 

СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

014    

  III.   

КРАТКОРОЧНА 

ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И 

ГОТОВИНА    1+2+3+4+5 

015 1.042.635 1.102.369 

20, 21 и 22 

осим 223 
  1. Потраживања 016 43.221 32.626 

223   
2. Потраживања за више 

плаћен порез на добитак 
017  2.124 



  

23 минус 237   
3.Краткорочни финансијски 

пласмани 
018 961.263 1.012.850 

24   
4. Готовински еквиваленти и 

готовина 
019 38.017 54.559 

27 и 28 осим 

288 
  

5. Порез на додату вредност 

и АВР 
020 134 210 

288 
       IV.         ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА  

                      СРЕДСТВА 
021    

  
       В.           ПОСЛОВНА ИМОВИНА  A+Б+В 

                      (001+012) 
022  1.316.054 

29 
       Г.           ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

                      КАПИТАЛА 
023    

  
       Д.           УКУПНА АКТИВА Г+Д  

                     (022+023) 
024 1.259.048 1.316.054 

88        Ђ.          ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 1.334.931 895.282 

 

 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА 

  У 000 РСД  

Група рачуна, 

рачун 
П О З И Ц И Ј А 

Позиц

ија 

АОП 
2010. 2011. 

1 2 3 4 5 

  
П А С И В А                                                                           

 А. КАПИТАЛ I-VII 

(102+103+104+105+106-107-108) 

101 1.084.983 1.112.682 

30 
I.   ОСНОВНИ И ОСТАЛИ 

      КАПИТАЛ 
102 1.041.057 1.084.983 

31 
II.  НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАМИ  

      КАПИТАЛ 
103    

32 III. РЕЗЕРВЕ 104    

330 и 331 IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА 105    

332 
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 

     ОСНОВУ ХОВ 
106    

333 
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 

      ОСНОВУ ХОВ 
107    

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 108 43.926 27.699 

35 VIII. ГУБИТАК 109    

037 и 237 
IX.  ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 

       АКЦИЈЕ 
110    

  
Б.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

      И ОБАВЕЗЕ     I-IV  

     (110+111+114+121) 

111 174.065 203.372 

40 I.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 170.068 202.967 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
II.   ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1+2  

      (112+113) 
113   

 414,415   1. Дугорочни кредити 114   

 41 без 414 и 415   2. Остале дугорочне обавезе 115   

  

III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

      од 1 до 6 

      (115+116+117+118+119+120) 

116 3.997 405 

42 осим 427   
1. Ктаркорочне финансијске 

обавезе 
117   

427   

2. Обавезе по основу средстава 

намењених продаји и средстава 

пословања које се обуставља 

118    

43 и 44   3. Обавезе из пословања 119 517 256 

45 и 46   4. Остале краткорочне обавезе  120 1  

47 и 48 осим 481 

и 49 осим 498 
  

5. Обавезе по основу пореза на 

додату вредност и осталих јавних 

прихода и пасивна временска 

разграничења 

121 88 149 

481   
6. Обавезе по основу пореза на 

добитак 
122 3.391  

498 
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 

     ОБАВЕЗЕ 

 
   

  
В.  УКУПНА ПАСИВА A+Б 

(101+109) 

 
1.259.048 1.316.054 

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 

  

1.334.931 

 

895.282 



  

 3. БИЛАНС УСПЕХА   

      

    У 000 РСД 

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А 

Позиц

ија 

АОП 

2010. 2011. 

  

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ 

РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                  

I.  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5) 

(202+203+201-205+206) 

201 13.411 2.607 

60 и 61  1. Приходи од продаје 202 3.411 2.607 

62  2. Приходи од активирања учинака и робе 203   

630  3. Повећање вредности залиха учинака 204   

631  4. Смањење вредности залиха учинака 205   

64 и 65  5. Остали пословни приходи 206 10.000  

  
II.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

       (1+2+3+4+5) (208 до212) 
207 77.624 151.527 

50 1. Набавна вредност продате робе 208   

51 2. Трошкови материјала 209 1.240 1.575 

52 
3. Трошкови зарада, накнада зарада и 

остали лични расходи 
210 35.178 34.218 

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211 33.660 108.384 

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 7.546 7.350 

  III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (I-II) (201-207) 213   

  IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II-I) 214 64.213 148.920 

66 V.   ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 113.244 134.945 

56 VI.  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 15 9.647 

67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 54.867 73.022 

57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 54.204 18.072 

  

IX.  ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(III-IV+V-VI+VII-VIII)                            

(213-214+215-216+217-218) 

219 49.679 31.328 

 
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
220   

69-59 
XI.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
221   

59-69 
XII.НЕТО ГУБИТСК ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
222   

  
Б.   ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

       (IX) (219-220+221-222) 
223 49.679 31.328 

  
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(220-219+222+221) 
224   

 Г.         ПОРЕЗ НА ДОБИТ 225 5.753 3.629 

721 1.Порески расход периода 226 5.753 3.629 

722 2.Одложени порески расход периода 227   

722 3.Одложени порески приход периода 228   

  Ђ.         НЕТО ДОБИТ  (В - Г) 229 43.926 27.699 

      

      

 










