
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О 

ПОСЛОВАЊУ 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА  

АП ВОЈВОДИНЕ 

 
ЗА ПЕРИОД 

 

01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 

 2013. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

НОВИ САД, ФЕБРУАР 2014. ГОДИНЕ 

 
 

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.11, Телефони: (021) 489-37 00,   Fax: (021) 489-37 00, garfondapv@neobee.net, www.garfondapv.org.rs 

 
 

 

mailto:garfondapv@neobee.net


 1 

 

САРДЖАЈ 

 
 
1. УВОД ................................................................................................................................................ 2 

1.1. Основни подаци о фонду ......................................................................................................... 2 

1.2. Мисија Гаранцијског фонда АП Војводине ........................................................................... 2 

1.3. Финансирање Фонда ................................................................................................................ 2 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. 

ГОДИНУ .......................................................................................................................................... 3 

2.1. КОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ ................................................................ 5 

2.1.1. Кпнкурс за пдпбраваое гаранција за пбезбеђеое дугпрпчних кредита за набавку нпве 

ппљппривредне механизације и ппреме ..................................................................................... 5 

2.1.2. Кпнкурс за пдпбраваое гаранција за пбезбеђеое дугпрпчних кредита намеоених куппвини 

ппљппривреднпг земљишта .......................................................................................................... 6 

2.1.3. Ппдршка женскпм предузетништву................................................................................................ 6 

2.2. РЕЗИМЕ КОНКУРСНИХ АКТИВНОСТИ ............................................................................ 8 

2.3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ................................................................................................ 9 

2.4. ДРУГИ ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ ................................................................................ 10 

3.  Финансијски извештаји Гаранцијског фонда АП Војводине за пословну 2013. и 2012. 

годину ............................................................................................................................................ 11 

3.1. БИЛАНС СТАЊА .................................................................................................................. 11 

3.2. БИЛАНС УСПЕХА ................................................................................................................ 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

1. УВОД 
 

1.1. Основни подаци о фонду 

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. Рад фонда је регулисан 

следећим документима: Статутом Гаранцијског фонда АП Војводине, Правилима пословања 

Гаранцијског фонда АП Војводине и Годишњим програмом  рада Гаранцијског фонда АП 

Војводине. 

 

1.2. Мисија Гаранцијског фонда АП Војводине  
 

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, чиме се смањује ризик банке у 

наплати потраживања по основу кредита, а што за последицу има снижење висине каматне 

стопе, дужи период отплате кредита и повољније друге кредитне услове. 

 

Кредитне линије банака, Фонд обезбеђује закључењем споразума 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. 

 

1.3. Финансирање Фонда  
 

Средства Гаранцијског фонда су у државној својини и обезбеђена су из прихода од 

приватизације, прихода из буџета АП Војводине и из сопствених прихода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
Програмом рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2013. годину посебно су наглашене  

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 и Националном стратегијом за побољшање положаја жена и 

остваривање родне равноправности.  

 
За реализацију програма рада за 2013. годину, Гаранцијски фонд АП Војводине је на дан 

01.01.2013. године имао на располагању гарантни потенцијал у износу од 1.398.746.717,60 

динара. 
 

Кроз конкурсне активности у извештајном периоду укупно је поднето 179 захтева за издавање 

гаранција. У току поступка одобравања издавања гаранције 8 подносиоца захтева је одустало 

од захтева. Као резултат анализе бонитета апликаната и идентификације и процене ризика  

одобрено је 171 гаранција. У извештајном периоду  ангажован је гарантни потенцијал Фонда у 

укупном номиналном износу од 469.792.705.36  динара (укупан номинални износ издатих 

гаранција је гарантовани износ који не обухвата припадајуће камате и накнаде)  и  укупном 

апсолутном износ од  607.119.947,14  ( укупан апсолутни износ издатих гаранција је гарантовани износ 

који обухвата камату и накнаду). У Табели 1. приказана је ангажованост гарантног потенцијала по 

наменама у 2013. години, исказан у номиналном и апсолутном износу. 

 

Табела 1. Ангажованост  гарантног  потенцијала  по  наменама у 2013. години 

 

У извештајном периоду протестовано је укупно 14 гаранција у износу од 14.757.448,52 динара 

што износи 2,43 % од апсолутне вредности издатих гаранција у 2013. години.  

 

Услед несолвентности појединих корисника кредита, за које је Фонд гарантовао својим 

гаранцијама у 31 предмету Фонд је интервенисао плаћањем доспелих ануитета корисника 

кредита у износу од 8.708.871,30 динара. На овај начин је омогућено корисницима кредита да 

консолидују своје пословање и наставе са отплатом кредита (укупно на терет средстава Фонда 

измирене су обавезе корисника кредита  у износу од 23.466.319,83 динара). 

Акција 

Ангажован 

 гарантни потенцијал 

(РСД), на дан 31.12.2013.  

( номинални износ) 

Ангажован гарантни 

потенцијал на дан 

31.12.2013. који 

обухвата  камату и 

накнаду (РСД) 

(апсолутни износ) 

Број 

гаранција 

Ефекат 

акције 

Пољопривредна механизација 

и опрема- физичка лица 
288.646.520,23 360.808.150,28 95 

122 јединице 

механизације 

Пољопривредно земљиште -

физичка лица 
166.301.893,82 226.272.003,60 64 114 ха  

Женско предузетништво  14.844.291,31 20.039.793,26 12 
 32 нова 

радна места 

УКУПНО 469.792.705,36 607.119.947,14 171   
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Истовремено је Фонд, у поступку наплате потраживања, наплатио износ од  34.146.960,81 

динара. Наплаћени износ се састоји од потраживања из извештајног периода и  потраживања 

из претходних извештајних периода. 

 

Поред издавања нових гаранција, Фонд је у обавези да континуирано прати уредност враћања 

кредита који су обезбеђени гаранцијама Фонда у предходном периоду и да предузима 

одговарајуће радње које би предупредиле активирање гаранција Фонда од стране банака. На 

дан 31.12.2013. године активно је укупно 659 гаранција чија апсолутна новчана вредност 

износи 1.069.128.284,92 динара. 

 

На Слици 1., приказан је упоредни преглед вредности издатих гаранција у у периоду 2009. – 

2013. година у ЕУР. 

 
Слика 1. Вредност издатих гаранција у периоду 2009. – 2013. година 

 

Упркос  негативним економским кретањима у извештајном периоду, Фонд је интензивирањем 

активности и усклађивањем конкурсне понуде са потребама тржишта и пословног окружења, 

успео да оствари раст броја издатих гаранција у односу на претходни извештајни период 

као што је приказано на Слици 2.  

 
Слика 2. Број издатих гаранција у периоду 2009. – 2013. година 
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2.1. КОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ 
 

 

Области које су апострофиране Програмом рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2013. 

годину су:  

 

А) Подршка набавци нове пољопривредне механизације која  омогућава постепено  

обнављање застареле механизације код регистрованих породичних пољопривредних 

газдинстава, као и подршка набавци опреме из области производње и складиштења житарица, 

индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, украсног биља, као и 

 опреме за мобилне сушаре, опреме за наводњавање,  опреме за заштиту од елементарних 

непогода и сточарску производњу.  

 

Б) Подршка куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних 

поседа оних носиоца регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који у 

власништву  имају  испод 50 хектара. 

 

В) 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. 

 

Г) Сарадња са локалним самоуправама у циљу укључења локалних самоуправа у 

субвенционисање дела камате за кредитне линије које су подржане гаранцијама Фонда. 

 

 

*** 

 

У  извештајном периоду у реализацији је било 4  Конкурса за одобравање гаранција за 

обезбеђење кредита  одобрених од стране пословних банака. 

 

2.1.1. Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за 
набавку нове пољопривредне механизације и опреме 
 

 

Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је у у априлу 2011. године је 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, а у 2012. години је изменио услове Конкурса тако 

што је:  

- проширио  предмет кредитирања на опрему која се користи у пољопривредној 

производњи, а  која није била обухваћена у ранијем тексту Конкурса. Намера 

проширења Конкурса је да се корисницима кредита који су обезбеђени гаранцијом 

Фонда омогући набавка широког асортимана  опреме из области производње и 

складиштења житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, 

воћа, поврћа, украсног биља, као и  опреме за мобилне сушаре, опреме за 

наводњавање,  опреме за заштиту од елементарних непогода и сточарску производњу.  

- повећао гарантни потенцијал са 400 милиона РСД  на 800 милиона РСД. 
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У извештајном преиоду  кредитне линије за ове намене су обезбедиле КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 

АД БЕОГРАД, BАNCA INTESA AD BEOGRAD, АИК БАНКА АД НИШ, HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD i 

ProCredit Bank a.d. Beograd. 

 

По овом Конкурсу у 2013. години издато је укупно 95 гаранцијa  и ангажован је гарантни 

потенцијал у укупном номиналном износу од 288.646.520,23 динара. На овај начин  је 

обезбеђена набавка  122  јединице пољопривредне механизације и то највише трактора и 

комбајна и известан број прикључних  пoљопривредних машина.  

 

2.1.2. Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита 
намењених куповини пољопривредног земљишта 
 

 

Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је крајем јуна  2013. године донео Одлуку 

о расписивању Конкурса за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита 

намењених куповини пољопривредног земљишта (физичким лицима) – носиоцима  

регистрованих  пољопривредних газдинстава  са намером да се поспеши укрупњавање 

пољопривредних поседа оних пољопривредника који у власништву имају мање од 50 хектара.  

 

За само неколико месеци забележено је велико интересовање за кредите који су, по свим 

параметрима, јединствени и најповољнији на домаћем тржишту. 

 

По овом Конкурсу издато је укупно 64 гаранције  и ангажован је гарантни потенцијал у 

укупном номиналном износу од 166.301.893,82 динара, те обезбеђено укупно 

192.456.686,00 динара кредита. На овај начин  газдинства су увећала свој посед за 114 

хектарa пољопривредног земљишта. Гарантни потенцијал опредељен за ову намену износи 

200 млн. динара. 

 

 Кредитне линије за ову намену обезбедиле су Banca Intesa a.d. Beograd, АИК банка а.д. , Ниш, 

CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD и КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд. 

 

2.1.3. Подршка женском предузетништву 
 

 

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 пружајући подршку женама са територије 

Баната. У реализацију ове активности Фонда  биле су укључене Регионални центар за 

друштвено - економски развој-Банат, Академија женског предузетништва из Кикинде, 

Зрењанински едукативни центар, Регионална агенција за развој МСП- Сомбор и Регионална 

агенција за развој МСП „Алма-Монс“ Нови Сад, кроз пружање потребне  стручне помоћ 

будућум апликанткињама. 
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Подршка женском предузетништву настављена је у 2007. години и то на целој територији 

Војводине и траје до данас. У том циљу су  расписана два конкурса: 

- за подршку програма радно неактивниних жена , 

- за финансирање набавке опреме женама предузетницама и женама оснивачима 

малих предузећа које делатност обављају мање од три године. 

  
По ова два Конкурса у 2013. години издато је укупно  12 гаранција и ангажован је 

гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 14.844.291,31 динара.  Кроз ову 

активност Фонда је омогућено отварање 32 новa радна места. 

 

Мали број издатих гаранција по ова два Конкурса су последица економске кризе и отежаних 

услова пословања, услед чега су се незапослене жене тешко одлучивале да започну сопствени 

бизнис, а жене предузетнице које већ обављају делатност, да се кредитно задужују. 

 

2013. година је година у којој је истекао рок важности гаранција које су издате у 2007. години. 

Од укупно 28 издатих гаранција, по оба Конкурса, без интервенције Фонда је затворено 10 

кредитних партија, а гаранције су враћене Фонду. 

  

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 проблема изађе и започете предузетничке активности наставе.  
 

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.  
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2.2. РЕЗИМЕ КОНКУРСНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 
У овом поглављу ће бити представљен резиме укупних конкурсних активности  за период 

2005.-2013. У табели 2. је дат приказ ангажованости гарантног потенцијала по наменама.   

 

 

               Табела 2.  Ангажованост гарантног  потенцијала  по  наменама 2005 – 2013. Године 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информације  о расподели  вредности  издатих гаранција у апсолутном износу по општинама 

су приказане у Табели 3.   

 

 

  Табела 3. Укупна вредност  издатих гаранција у апсолутном износу по општинама 

Акција  
Ефекат  

акције  

 Ангажован  

гарантни 

потенцијал  

( номинални 

износ) у РСД 

Број  

гаранција  

Набавка минералних ђубрива  
20.148  

тона НПК  
334.053.488,80  42  

Набавка Пољопривредне 

механизација – трактора  
1012 

Јединица  
2.931.197.965,63 907 

Подршка женском предузетништву,  

 нова радна места  

754 
нових 

радних 

места  

236.317.210,55 196 

Куповина пољопривредног земљишта  847 хектара  260.227.631,7 204  

Стимулација извоза  
781.000,00 

ЕУР  
62.500.000,00  12  

  3.824.296.296,68 1361 

Општина 

Вредност издатих 

гаранција у РСД  за 

период од  2005. -2013. 

у апсолутном износу 

% 

Ада  39.935.264,00 0,65 

Алибунар 410.754.375,73 6,70 

Апатин 45.539.835,55 0,74 

Бач  83.211.430,90 1,36 

Бачка Паланка 78.150.862,80 1,28 

Бачка Топола  61.347.261,75 1,00 

Бачки Петровац  91.421.918,00 1,49 

Бела Црква  26.986.140,35 0,44 

Беочин  4.962.178,70 0,08 

Бечеј  50.113.775,96 0,82 
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2.3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

 

2.1. Гаранцијски фонд АП Војводине активно учествује  на конкурсима Европске уније и 

других донатор, у циљу обезбеђења средстава за реализацију пројеката који су усмерени на 

подстицање развоја предузетништва кроз процесе едукације, а  све у складу са Програмом 

рада Фонда.  

  

У 2013. години  подржан је, од стране Заједничког надзорног и иницијативног одбора „ЈМСЦ“ 

за ИПА програм прекограничне сарадње Мађарске и Србије,  пројекат Фонда  под називом  

“Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“. Пројекат  траје 12 месеци 

од  01.03.2013 – 28.02.2014. Укупна вредност пројекта је 81.035.00 ЕУР, а износ удела ИПА 

заједнице је  68.879,75 евра. Вредност пројектних активности Фонда износи  29.570,00 

ЕУР-а,   а помоћ ЕУ износи 25.134.50  ЕУР-а. Циљеви пројекта су у потпуности усклађени са 

Програмом рада Фонда за 2013. годину и усмерени су  на  постицање женског 

предузетништва. Бенефит Фонда од учешћа у овом Програму преко-граничне сарадње је 

такође у стицању искуства запослених у писању и управљању пројектима.  

 

Врбас  116.968.405,55 1,91 

Вршац 265.493.056,05 4,33 

Жабаљ  191.509.348,44 3,13 

Житиште   157.717.814,90 2,57 

Зрењанин   408.729.837,05 6,67 

Инђија   116.873.957,20 1,91 

Ириг   17.811.566,85 0,29 

Кањижа   14.575.627,85 0,24 

Кикинда   261.605.409,75 4,27 

Ковачица   128.071.464,65 2,09 

Ковин   44.246.726,10 0,72 

Кула   512.171.192,10 8,36 

Мали Иђош   20.384.108,80 0,33 

Нова Црња   134.627.360,50 2,20 

Нови Бечеј   212.904.757,80 3,47 

Нови Кнежевац   87.081.470,70 1,42 

Нови Сад   345.167.713,93 5,63 

Опово   31.951.491,90 0,52 

Оџаци   39.704.794,20 0,65 

Панчево   315.569.132,15 5,15 

Пећинци   2.481.459,65 0,04 

Пландиште   72.311.232,95 1,18 

Рума   60.904.348,45 0,99 

Сента   66.202.560,60 1,08 

Сечањ   233.079.770,15 3,80 

Сомбор   451.902.970,75 7,38 

Србобран   274.575.761,80 4,48 

Сремска Митровица   94.675.249,60 1,55 

Сремски Карловци   15.171.560,15 0,25 

Стара Пазова   29.024.219,80 0,47 

Суботица   241.210.803,75 3,94 

Темерин   105.291.120,40 1,72 

Тител   51.335.512,40 0,84 

Чока   28.455.197,50 0,46 

Шид   85.092.733,15 1,39 

УКУПНО:   6.127.302.781,31  
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2.2. У 2013. години Гаранцијски фонд АП Војводине је успоставио сарадњу са Европском 

асоцијацијом гарантних институција (AECM - European Association of Mutual Guarantee 

Societies).   

 

У организацији АECM,  одржана је у Будимпешти међународна конференција о гарантним 

моделима у Европи. Домаћин конференције је била Аграрно предузетничка гарантна 

фондација Мађарске (AVHGA-Rural Credit Guarantee Foundation). 

 

На позив организатора у раду конференције учествовали су представници  Гаранцијског 

фонда Аутономне Покрајине Војводине и том приликом су се упознали са гарантним шемама 

које се примењују  у државама ЕУ (Немачка, Француска Аустрија, Италија), чији су 

представници учествовали у раду Конференције.  

 

Такође, представници Фонда су  договорили да Фонд у 2014. години буде домаћин 

председавајућем Европске асоцијације гарантних институција Mr. Jose Fernando Figueriedo. 

 

2.4. ДРУГИ ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 
 

Фонд је  сарађивао и са  Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и 

равноправност полова, Покрајинским Обудсманом, као и са Покрајинским заводом за 

равноправност полова, са циљем економског оснаживања жена на селу и повећања 

видљивости  рада Фонда у оквиру ове  циљне групе.  

Гаранцијски фонд има изузетну сарадњу са Привредним коморама на свим нивоима. Фонд је 

члан Савета за женско предузетништво Привредне коморе Србије. 

  

Фонд je развијаo сарадњу и са међународним организацијама које су присутне на територији 

Републике Србије, као што су UN WOMEN, USAID (у оквиру USAID BEP пројекта) и 

EBARD. Такође је  остварио сарадњу и са  Европском банком за обнову и  развој са EBRD / 

BAS    ( Bussiness Advisory Services) у оквиру њиховог специјалног програма за подршку 

женског предузетништва. 

 

Tоком 2013. године представници Фонда су обишли свих 45  локалних самоуправа и градова у 

Војводини у циљу  унапређења заједничке сарадње. Циљ Фонда  је да кроз партнерски однос 

са локалним самоуправама створи услове за унапређење привредног развоја општине, 

промовише своје конкурсне линије, укључи  локалне самоуправе у  субвенционисање дела 

камата за кредитне линије које су подржане гаранцијом Фонда, као и да обезбеди  сигурне 

партнере  за заједничко аплицирање  ка Фондовима Европске Уније, као и  према другим 

фондовима у земљи и иностранству. 

 
Резултат ових активности су закључени Споразуми о сарадњи, односно Уговори о регулисању 

међусобних односа у реализацији Конкурсне линије за одобравање гаранција за обезбеђење 

кредита намењених финансирању куповине пољопривредне механизације  и опреме кроз 

субвенционисање деле камате, са три локалне самоуправе (Жабаљ, Ср. Митровица и Вршац). 

Ова активност ће у 2014. години бити проширена на још 15 локалних самоуправа које су 

усвајањем својих буџета предвидели позицију за ове намене, чиме су се стекли услови за 

поступак закључења Споразума о сарадњи. 
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3.  Финансијски извештаји Гаранцијског фонда АП Војводине за 
пословну 2013. и 2012. годину  

 

3.1. БИЛАНС СТАЊА 
a) АКТИВА 

     У 000 РСД  

Група рачуна, 

рачун 
П О З И Ц И Ј А 

Пози

ција 

АОП 

2013. 2012. 

1 2 3 4 5 

  
А К Т И В А       

А. СТАЛНА ИМОВИНА I+II+III+IV 

(002+003+004+005+009) 
001 4.876 176.794 

00 I.  НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002    

012 II.   GOODWILL 003    

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 214  337 

  IV. 
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА,ОПРЕМА И 

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

005 4.662 5.490 

020,022,023,026,02

7 (део) и 028 (део), 

029 

  1. Некретнине постројења и опрема 006 4.662 5.490 

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  170.967 

030 до 032. 

039(део) 
  1. Учешћа у капиталу 010    

033 до 038, 

039(део) минус 037 
  

2. Остали дугорочни финансијски 

пласмани 
011  170.967 

  
       Б. ОБРТНА ИМОВИНА I+II+III  

           (013+014+015+021) 
012 1.457.526 1.207.017 

10 до 13, 15 I.  ЗАЛИХЕ 013 195 24 

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 1.457.331 1.206.993 

20, 21 и 22 осим 

223 
  1. Потраживања 016 11.879 10.382 

223   
2. Потраживања за више плаћен порез на 

добитак 
017  109 

23 минус 237   3.Краткорочни финансијски пласмани 018 1.413.459 1.186.468 

24   4. Готовински еквиваленти и готовина 019 31.788 9.788 

27 и 28 осим 288   5. Порез на додату вредност и АВР 020 205 246 

288 
  IV.     ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА  
             СРЕДСТВА 

021    

  
       В.           ПОСЛОВНА ИМОВИНА  A+Б+В 

                      (001+012) 
022 1.462.402 1.383.811 

29 
      Г.         ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

                      КАПИТАЛА 
023    

         Д.           УКУПНА АКТИВА Г+  (022+023) 024 1.462.402 1.383.811 

88        Ђ.          ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 1.069.128 854.433 
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    b)  ПАСИВА 

Група рачуна, 

рачун 
П О З И Ц И Ј А 

Позици

ја АОП 
2013. 2012. 

1 2 3 4 5 

  
П А С И В А                                                                           

 А. КАПИТАЛ I-VII (102+103+104+105+106- 

      107-108) 
101 1.217.423 1.140.681 

30 I.   ОСНОВНИ И ОСТАЛИ  КАПИТАЛ 102 1.140.681 1.112.682 

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 76.742 27.999 

35 VIII. ГУБИТАК 109    

037 и 237 IX.  ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110    

  
Б.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  И   

      ОБАВЕЗЕ     I-IV   (110+111+114+121) 
111 244.979 243.130 

40 I.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 242.658 228.673 

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 2.321 14.457 

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 119 347 742 

45 и 46   4. Остале краткорочне обавезе  120 58 7 

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 95 13.708 

481   6. Обавезе по основу пореза на добитак 122 1.821  

498 IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ  ОБАВЕЗЕ 
 

   

  В.  УКУПНА ПАСИВА A+Б (101+109) 
 

1.462.402 1.383.811 

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 
 

1.069.128 854.433 
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 3.2. БИЛАНС УСПЕХА   

     

    

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А 
Позиција 

АОП 
2013. 2012. 

  

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА                                                                  

I.  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3+4+5) 

(202+203+201-205+206) 

201 7.649 3.376 

60 и 61  1. Приходи од продаје 202 5.003 3.376 

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 2.646  

  
II.  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

       (1+2+3+4+5) (208 до212) 
207 149.255 177.949 

50 1. Набавна вредност продате робе 208   

51 2. Трошкови материјала 209 2.273 1.826 

52 
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи 
210 45.897 34.114 

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211 91.308 134.253 

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212 9.777 7.756 

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

  IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II-I) 214 141.606 174.573 

66 V.   ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 137.305 135.210 

56 VI.  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 1.189 7 

67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217 97.987 107.389 

57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 8.556 36.434 

  
IX.  ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

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

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

219 83.941 31.585 

 
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 83.941 31.585 

  
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-

219+222+221) 
224   

 Г.         ПОРЕЗ НА ДОБИТ    

721 1.Порески расход периода 225 7.200 3.586 

722 2.Одложени порески расход периода 226   

722 3.Одложени порески приход периода 227   

  Ђ.         НЕТО ДОБИТ  (В - Г) 229 76.741 27.999 

      

      

                                                                                               Председник Управног одбора 
                                                                                                       Драгослав Гавранчић  


