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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 

Војводине  («Сл. листи АПВ» број 17/03 и 03/06) и члана 13 Статута Гаранцијског фонда 

АП Војводине («Сл. листи АПВ» број: 3/04, 2/05 и 11/06), Управни oдбор Гаранцијског 

Фонда Аутономне Покрајине Војводине, трећег сазива, је на  20 . седници одржаној дана   

18. јануара 2011. године донео 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

 

 

1. Увод 
 

 

Гаранцијски Фонд Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд) је основан 

Одлуком Скупштине АП Војводине («Службени лист АП Војводине» бр. 17/03), ради 

обезбеђивања услова за подстицање развоја пословања малих и средњих предузећа, 

предузетника (у даљем тексту: привредни субјекти) и индивидуалних пољопривредних 

произвођача у АП Војводини. Кроз активности Фонда олакшава се приступ финансијском 

тржишту и обезбеђују повољнији услови кредитирања од оних које банке нуде у свом 

редовном пословању.   

Фонд у оквиру своје делатности, подстиче кредитирање привредних субјеката и 

индивидуалних пољопривредних произвођача, гарантовањем за уредно враћање кредита  

које одобравају пословне банке.  

Такође, Фонд ће одобравати и гаранције за кредите чији су корисници привредни 

субјекти са недостатком одговарајућих средстава обезбеђења, временски кратком 

пословном историјом и релативно високим ризиком улагања, кредите одобрене за оснивање 

и почетак рада радно неактивних.  
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2. Финансијски потенцијал 

 

Финансијски потенцијал Фонда  на дан 31.12.2010. године износи  1.194.534.325,00 

динара и увећава се  за износ од 200.000.000,00 динара, опредељених Покрајинском 

скупштинском Одлуком  о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину  

 

 

 

 

3. Кључни циљеви 

 

Одобравање гаранција за кредите у 2011. години има за циљ подстицање:  

  значајног пораста запослености и повећања животног стандарда,  

 извоза и унапређења конкурентности привредних субјеката на домаћем и  

међународном тржишту,  

 динамичнијег и уравнотеженијег регионалног развоја АП Војводине,  

 промене структуре привредних субјеката одобравањем гаранција за кредите којима 

банке финансирају оснивање и почетак рада, као и развој привредних субјеката, чији 

су оснивачи жене и млади старости до 35 година,  

 смањења висине нивоа ефективне каматне стопе на  кредите.  

 

 

4. Циљне групе 

 

Фонд ће издавати Гаранције привредним субјектима који обављају делатност у свим 

гранама привреде, субјектима који почињу обављање привредне делатности ( start up )  и 

регистрованим пољопривредним газдинствима.   
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Приоритет приликом издавања гаранција имаће:  

 

  пољопривредна газдинства (правна и физичка лица) уписана у регистар 

пољопривредних газдинстава;  

 привредни субјекти који имају дугорочне уговоре о сарадњи са фирмама из 

иностранства, који обезбеђују извоз роба или услуга, у вишим фазама прераде, или 

трансфер технолошких знања и открића у земљи;  

  привредни субјекти чији су оснивачи жене и млади, образовани људи, старости до 

35 година;  

  привредни субјекти из области индустријске производње, пољопривреде и прераде 

пољопривредних производа, посебно производње биолошки здраве хране, туризма, 

грађевинарства, занатства и домаће радиности;  

 предузећа која имају програме засноване на примени технолошких и пословних 

иновација или развоју производа и делова производа из области високих технологија.  

 

 

 

5. Лимити и ограничења 

 

5.1. Општи максимум 

 

У 2011. години Фонд ће издавати гаранције у укупном номиналном износу највише 

до 20.000.000,00 (двадесетмилионадинара), који укључује главницу и сразмерни део 

уговорене камате, према појединачнoм привредном субјекту.  

 Покривеност одобрених кредита од стране пословних банака, гаранцијама Фонда, 

кретаће се у распону од 30% до 100% у зависности од категорије корисника кредита и 

ризика пласмана. 

 Вредност издатих гаранција не може прећи износ који се добија множењем финансијског 

потенцијала Фонда са мултипликатором  2,5. 
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5.2. Услови гарантовања  

 

Фонд ће у 2011. години сваку појединачну одлуку о издавању гаранције заснивати на 

сопственој оцени бонитета зајмотражиоца, профитабилности пројекта и квалитету средстава 

обезбеђења евентуалних потраживања Фонда.  

Фонд ће издавати гаранције само за кредите одобрене уз ефективну каматну  стопу  која не 

може бити већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција 

на новчаном тржишту.   

Приоритет у издавању гаранција ће имати дугорочни кредити, а у оквиру истих 

кредити чији је рок отплате дужи од три године, а grace период дужи од 6 месеци, као и 

пројекти који се финансирају из кредитних линија установљених из потенцијала Развојне 

банке AП Војводине, домаћих банака и кредитних линија  Европске банке за обнову и 

развој (ЕБРД), владa страних држава усмерених на развоја приватног сектора као подршке 

малим и средњим предузећима, преко система домаћих банака и других финансијских и 

робних линија.  

У износу предрачунске вредности пројекта који је предмет кредитирања, односно 

гарантовања, учешће трајних обртних средстава може износити највише 15%. Изузетно, у 

случајевима извозно оријентисаних програма и start up програма, учешће трајних обртних 

средстава може износити највише 30% од предрачунске вредности пројекта.  

У току важења гаранције Фонд ће вршити менторинг start up програма и 

мониторинг пројекта за који је издао гаранцију.  

 

 

5.3. Фонд неће издавати гаранције за кредите који се одобре за следеће намене:  

 

- финансирање доспелих, а неизмирених дугова које корисник кредита дугује трећој страни 

или банци;  

- игре на срећу;  

- производња или трговина са радиоактивним материјама;  

- производња, трговина или употреба невезаних азбестних влакана;  

- производно пословање, складиштење или превоз опасних хемијских производа или 

индустријска употреба опасних хемикалија;  

- производња или трговина фармацеутским производима који се искључују из употребе или 

су забрањени;  
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-  производња или трговина пестицидима/хебрицидима који се избацују из употребе;  

- производња или активности које се врше на земљи у туђем власништву, без     

документације која доказује пристанак власника;  

-  производња или трговина било којим производом или активности које се према домаћим 

законима и прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају 

забрањеним.  

 

6. Пласман слободних новчаних средствава 

 

У циљу заштите свог капитала, Фонд ће слободна средства пласирати у складу са 

Законом.  

Да би остварио најбоље финансијске ефекте и највећу сигурност пласмана средстава, 

Фонд ће користити следеће могућности:  

  куповину првокласних хартија од вредности, водећи рачуна о рочној усклађености 

преузетих гаранцијских обавеза и рокова доспећа првокласних хартија од вредности;  

  терминско орочавање средстава код првокласних банака.  

  користити и друге облике пласмана у складу са Законом.  

 

7. Завршне одредбе 

 

Измене и допуне овог програма врше се по поступку предвиђеном за његово 

доношење.  

Овај програм, по добијању сагласности Владе АП Војводине, ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања на екстерном сајту Фонда www.garfondapv.org.rs 

 

 
Број:  01-III/20 

Дана:18 . јануар 2011. године                                                                                                   

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА                 

                                                                                      Ела Штрауб 

 

 

http://www.garfondapv.org./

