
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О 

ПОСЛОВАЊУ 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА  

АП ВОЈВОДИНЕ 

 
ЗА ПЕРИОД 

 

01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 

 2015. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОВИ САД, МАРТ 2016. 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 

 

 

 

Садржај: 

 

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

1.1. Основни подаци о Фонду .................................................................................................. 2 

1.2.6.  Финансирање Фонда ...................................................................................................... 4 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. 

ГОДИНУ ................................................................................................................................ 4 

3. КОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ ............................................................... 9 

3.1. Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове 

пољопривредне механизације и опреме ................................................................................. 10 

3.2. Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита намењених 

куповини пољопривредног земљишта .................................................................................... 12 

3.3. Подршка женском предузетништву ....................................................................................... 13 

   3.4. Резиме конкурсних активности .................................................................................... 14 

4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ................................................ 16 

5. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ................................................................. 18 

6. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ .......................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 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 Програмом  рада Гаранцијског фонда АП Војводине. 

1.2. Мисија, визија, циљеви и финансирање Фонда 

1.2.1. Мисија Фонда је да обезбеди лакши приступ финансијском тржишту и повољније услове 

кредитирања (ниже каматне стопе, дужи рокови отплате кредита, дужи  период мировања 

отплате кредита)  пољопривредницима, микро, малим и средњим привредним друштвима, 

задругама и предузетницима са територије АП Војводине издавањем гаранција као средства 

обезбеђења кроз смањивања ризика пословних банака.  

1.2.2. Визија Фонда је континуирани  развој у стабилну,  компетентну и поуздану финансијску 

организацију која тежи да  своја правила пословања усклади са пословном праксом сродних 

институција у Европској унији. 

1.2.3. Основни циљеви одобравања гаранција су подстицање:  

 пораста запослености,  

 извоза,  

 конкурентности,  

 развоја области и грана које имају утицаја на измену привредне структуре,   односно 

оптимално коришћење компаративних предности АП Војводине, 

 динамичнијег и уравнотеженијег регионалног развоја АП Војводине,  

 смањења висине нивоа ефективне каматне стопе на  кредите.  

 

Закључивањем споразума о пословној сарадњи са банкама које су спремне да својим кредитним 

линијама 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. 

1.2.4. Организациона структура,  политика запошљавања и политика зарада 

Полазећи од циљева због којих је основан, врсте послова и потребе да се на функционалном 

принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, у Фонду су образовани 

следећи организациони делови: 
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 Канцеларија директора; 

 Сектор гаранција; 

 Сектор за управљање ризицима; 

 Сектор планирања, развоја, контролинга и финансија; 

 Сектор пословне подршке; 

 Интерни ревизор. 

 

За обављање послова из делатности Фонда систематизовано је укупно 26 радних места и то: 

једно радно место за именовано лице од стране Скупштине АП Војводине (директор), једно 

радно место за именовано лице од стране Управног одбора Фонда (заменик директора), три 

радна места за лица распоређена одлуком директора (помоћници директора) и 21 радно место за 

остала запослена лица.  

 

Крајем 2015. године послове Фонда обављало је 19 запослених радника на неодређено време, од 

којих је 17 радника са високом стручном спремом и два радника са средњом стручном спремом. 

Од укупног броја запослених десет су жене, а девет су мушкарци. Фонд нема запослених на 

одређено време. 

 

Непопуњена радна места  (7) се у току 2015. године нису попуњавала. Зараде запослених у 

2015. години  исплаћиване су у складу са прописима који уређују исплату зарада код корисника 

јавних средстава. 

 

1.2.5.  Органи управљања  Фонда      

Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор Фонда. 

 

Управни одбор Фонда има председника и шест чланова. Председника и чланове Управног 

одбора Фонда именује и разрешава Покрајинска влада. Управни одбор Фонда доноси Статут, 

Правила пословања и друге опште акте Фонда, доноси Програм рада Фонда, утврђује пословну 

политику и доноси акте пословне политике Фонда, усваја Финансијски план Фонда, Извештај о 

пословању Фонда као и финансијске извештаје, именује Комисију за доделу гаранција 

(експертски тим), одлучује о статусним променама Фонда, доноси Правилник о раду, доноси 

Пословник о свом раду, даје сагласност на правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Фонду, обавља и друге послове утврђене Статутом и 

Правилима пословања Фонда. На Статут Фонда, Правила пословања Фонда и статусне промене, 

сагласност даје Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, а на програм рада, финансијски 

план Фонда и финансијске извештаје, сагласност даје Покрајинска влада.  
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Надзорни одбор Фонда има председника и два члана, које именује Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине. Надзорни Одбор Фонда: врши надзор над законитошћу рада директора и 

Управног одбора Фонда, прегледа финансијске извештаје и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Фонда воде уредно и у 

складу са прописима, разматра Извештај о пословању Фонда, доноси пословник о свом раду, 

обавља и друге послове утврђене Статутом Фонда. Надзорни одбор Фонда, најмање једанпут 

годишње подноси извештај о резултатима извршеног надзора, Покрајинскoj влади.  

 

Директора Фонда именује и разрешава Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.  

 

Комисија за доделу гаранција има седам чланова које именује Управни одбор Фонда. 

Комисија  је стручно тело које ради по правилима струке која важе у банкама, упутствима 

Управног одбора и основним критеријумима утврђеним Статутом Фонда и Програмом рада. 

Комисија разматра захтеве за доделу гаранција по објављеним конкурсима и предлаже 

Управном одбору Фонда одлуке о додели гаранција уз поштовање критеријума за доделу 

гаранција који су утврђени Статутом Фонда. 

 

1.2.6.  Финансирање Фонда 

 

Средства Гаранцијског фонда су у јавној својини и обезбеђена су из прихода од приватизације, 

прихода из буџета АП Војводине и из сопствених прихода.  

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Програмом рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2015. годину дефинисани су основни 

циљеви и принципи функционисања Фонда а посебно   принцип родне равноправности, које су, 

у складу са Националном стратегијом одрживог развоја Републике Србије и Националном 

стратегијом за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности.  

 

За реализацију програма рада за 2015. годину, Гаранцијски фонд АП Војводине је на дан 

01.01.2015. године имао на располагању гарантни потенцијал у износу од 758.410.846,15 

динара. Кроз конкурсне активности у извештајном периоду укупно је поднето 105 захтева за 

издавање гаранција. У току поступка одобравања издавања гаранције четири подносиоца 

захтева су одустала од захтева, а за пет подносиоца захтева донете су негативне одлуке  од 

стране банке или Фонда. Као резултат анализе бонитета апликаната и идентификације и 

процене ризика, одобрено је укупно 96 гаранције. 
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У извештајном периоду ангажован је гарантни потенцијал Фонда у укупном номиналном 

износу од 223.744.560,00 динара ( укупан номинални износ одобрених гаранција је гарантовани 

износ који не обухвата припадајуће камате и накнаде) и  укупном апсолутном износу од 

290.867.928,00 динара (укупан апсолутни износ издатих гаранција је гарантовани износ који 

обухвата камату и накнаду). У Табели 2.1. приказана је ангажованост гарантног потенцијала по 

наменама у 2015. години, исказан у номиналном и апсолутном износу. 

 

Табела 2.1. Ангажованост гарантног потенцијала новоиздатих гаранцијa  по  наменама у 2015. 

години исказан у РСД 

 

У табели 2.2. је приказано кретање вредности  портфолиа издатих гаранција Фонда у 

посматраном периоду (2011-2015.) Портфолио издатих гаранција представља збир вредности 

свих недоспелих  ануитета.   

 

Табела 2.2. Вредност  портфолиа издатих гаранција  по годинама за период 2011-2015. у РСД 

 

 
 

0 

500,000,000 

1,000,000,000 

1,500,000,000 

2011 2012 2013 2014 2015 

Вредност портфолиа издатих гаранција 

 2011 - 2015. год (РСД) 

Вредност портфолиа издатих 

гаранција 

Акција 

Ангажован 

 гарантни потенцијал 

 на дан 31.12.2015.          

( номинални износ) 

Ангажован гарантни 

потенцијал на дан 

31.12.2015. који 

обухвата  камату и 

накнаду     

(апсолутни износ) 

Број 

гаранција 

Ефекат 

акције 

Пољопривредна механизација 

и опрема- физичка лица 
113.209.200,00 147.171.960,00 32 

 

 41 јединица 

Женско предузетништво  34.414.440,00 44.738.772,00 18 
65 нових 

радних места 

Пољопривредно земљиште -

физичка лица 
76.120.920,00 98.957.196,00 46 

246,67 

хектара 

УКУПНО 223.474.560,00 290.867.928,00 96 
 

Вредност портфолиа 

издатих гаранција по 

годинама 

2011 2012 2013 2014 2015 

895.282.000 854.433.000 1.069.128.000 1.311.207.261 1.222.263.066 
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Табела 2.3. Вредност портфолиа издатих гаранција у ЕУР по годинама за период 2011-2015.  

 

 
 

 

 

2.1. Макроекономска и тржишна кретања  у 2015. години  

 

 

Активности Фонда у 2015. години обављале су се  у отежаним економским и тржишним 

условима.  

 

У 2015. години БДП Србије је у односу на 2014. годину већи за 0,8%, а индустријска 

производња за 18,3% у односу на просек 2014. године.  Јавни дуг је на крају 2015. износио 

75,5%  БДП и повећан је за 2 милијарде евра  у односу на 2014. годину. Средња вредност курса 

динара кретала се од 120,9583 динара за један евро на дан 01.01.2015. године да би на крају 

године достигла вредност од 121,6261 динара за евро. 

 

Финансијско тржиште је реаговало на привредна кретања у земљи. Банке су благо повећале 

кредитну активност и то за 1,3% у односу на 2014. годину. Када је реч о правним лицима у 

поменутом периоду забележен је раст кредитне активности од 0,3%. Недостатак квалитетних 

клијената је  “главни ограничавајући фактор раста кредитне активности“ у сектору привреде. 

Лоши кредити пласирани привреди  достигли су ниво од 19,9%, што је у односу на 2014. годину 

смањење од око 4%. Вођене логиком повећања профита Банке су и даље наставиле  да своја 

слободна новчана средства пласирају  у куповину државних хартија од вредности како 

динарских тако и оних исказаних у еврима. Ова врста пласмана са собом носи занемарљив ризик 

и не подлеже издвајању обавезне резерве према Народној банци Србије. 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Вредност портфолиа  

издатих гаранција по 

годинама 

8.608.480 7.495.026 9.296.765 10.836.423 10.049.348 
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На формирање висине каматне стопе су утицале базне камате еурибор или референтна камата. 

На ове стопе банке додају  одговарајуће марже, које покривају трошак банке ради обезбеђења 

средстава за финансирање, укључујући и трошак обавезне резерве на ова средства код Народне 

банке, затим трошак кредитног ризика клијента и кредитног ризика  Републике Србије. Србији 

је, према оцени међународне рејтинг агенције „Fitch Ratings“ из  јануара 2015. године,  задржан 

кредитни рејтинг из 2014. године, Б+ са стабилним изгледима, чиме је Србија означена као 

ризична земља за позајмљивање, па су стога  банке  и тај ризик узеле у обзир приликом 

утврђивања висине каматних стопа. 

 

Користећи податке НБС сачињен је преглед кретања просечне висине каматне стопе на кредите 

преко пет година индексиране у еур-е, преглед кретања камата на динарске ХВО са роком 

доспећа од пет година и преглед кретања референтне каматне стопе све у периоду од 2012 – 

2015. године. Као што је приказано на графикону 2.1. у поређењу са каматним стопама које је 

Фонд успео да договори са банкама, уочава се да су просечне каматне стопе банака на кредите 

преко пет година (извор НБС) у  посматраном периоду бележиле пад да би на крају периода 

31.12. 2015. године достигле 8,33 %. 

 

Графикон 2.1. Упоредни преглед кретања каматних стопа од 2012- 2015. години (извор НБС) 

 

 
 

Пратећи конкурсне активности Фонда у 2015. години, банке су уз гаранцију Фонда одобравале 

дугорочне кредите индексиране у ЕУР, са роком отплате од шест до 10 година, периодом 

мировања отплате од једне до две године и уз максималну фиксну  каматну стопу од 5,95% до 

7,95% или по променљивој каматној стопи до максимално 6,75% + 6М Еурибор.  

Приметно је да су банке у другој половини 2015. године одобравале клијентима кредите уз 

каматну стопу и до 1,5% нижу од максималних каматних стопа које су договорене са Фондом. 

Из тог разлога је Фонд, крајем 2015. године започео разговоре са банкама везано за смањење 

висине максималних каматних стопа по кредитним линијама које  су банке определиле 

споразумима о пословној сарадњи закљученим са Фондом. 
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Из горе наведених макроекономских и тржишних показатеља јасно произилази  да је Фонд 

учинио и чини велике напоре како би обезбедио  кредитне линије банака са нижом каматном 

стопом, са дужим роковима отплате и дужим периодом мировања. 

 

2.1.1 Утицај макроекономских показатеља на пословање Фонда 

 

Наведени макроекономски показатељи у 2015. години описани у тачки 2.1. овог извештаја, и 

ако су нешто бољи од показатеља из 2014. године, указују на негативно економско окружење у 

којем су пословали наши клијенти, што је допринело  да  поједини клијенти Фода нису били у 

могућности да уредно сервисирају своје кредитне обавезе, те је Фонд био приморан да изврши 

плаћање доспелих обавеза корисника кредита.                        

 

У 2015. години било је 92 протеста гаранција у 50  предмета, што значи да је по појединим 

гаранцијама било више протеста. Плаћања по гаранцијама односила су се на доспеле, а 

неплаћене ануитете корисника кредита у 35 предмета. По том основу Фонд је корисницима  

гаранција (банкама) исплатио  износ од 11.163.897,18 динара. У 15 предмета протествован је 

износ укупног преосталог дуга корисника кредита и по том основу Фонд је интервенисао са 

износом од 19.289.306,75 динара. На терет средстава Фонда  су измирене  обавезе корисника 

кредита у укупном износу од 30.453.203,93 дин. Од дужника током године је наплаћено 

27.861.646,18 динара. Наплаћени износ се састоји од потраживања из извештајног периода и 

потраживања из претходних 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 

31.12.2015. године активно је укупно 612 гаранција чија апсолутна новчана вредност 

износи 1.222.263.066,59  динара.  

 

 

Графикон 2.2. приказује вредности издатих гаранција у периоду 2011 – 2015.година у ЕУР 
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Графикон 2.3. приказује кретање броја издатих гаранција у периоду 2011 – 2015. година 

 

 
 

Упркос напорима Фонда да интезивира своје активности и изврши усклађивање конкурсних 

понуда са потребама тржишта и пословног окружења, негативна економска кретања у 

извештајном периоду су онемогућила да Фонд  повећа број издатих гаранција у односу на 

претходни извештајни период. Полазећи од чињенице да је Фонд посебно ангажован у области 

пољопривреде, на смањење броја издатих гаранција у овој области у односу на предходне 

извештајне периоде, утицала је велика конкуренција између банака и лизинг кућа (набавка 

механизације и опреме путем лизинга), промена аграрне политике која се односи на смањења 

издвајања државе за подстицаје у пољопривреди (подстицаји за пољ. производњу на површини 

до 20 ха, регреси за гориво, ђубриво, семе), кашњење у примени ИПАРД-а 2 програма, 

предприступог фонда Европске уније као  једног од финансијски највећих фондова намењених 

инвестицијама у пољопривреди, који обезбеђује пољопривредницима поврат од 40%-70% 

уложених средстава. 

 

Напомињемо да гаранције које издаје Фонд и даље не спадају, према прописима НБС, у  

првокласни колатерал  (у првокласни колатерал  спадају гаранције које издаје држава, 

аутономна покрајина или локална самоуправа) за разлику од праксе држава, чланица ЕУ. 

Уколико би гаранција Фонда имала статус првокласног колатерала, услови кредитирања би 

били знатно повољнији обзиром да би се  смањио кредитни ризик банака. Да би се то постигло 

неопходно је да држава донесе системски закон којим би се уредило гаранцијско пословање,  а 

гаранције Фонда сврстале у ред првокласних колатерала. Захваљујући чланству у АCEM           

(Европска асоцијација гарантних институција) Фонд је добио примере законских решења из 

Републике Словеније који би могли бити добра основа за израду законског предлога. 

 

3. КОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ 
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А)  Подршка набавци нове пољопривредне механизације која  омогућава постепено  обнављање 

застареле механизације код регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, 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, 

те набавци матичног стада и вишегодишњих засада воћа и винограда. 

 

Б) Подршка куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних 

поседа оних носиоца регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који у 

власништву  имају  испод 100 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 Фонд је у реализацији имао седам  конкурсних активности за 

одобравање гаранција за обезбеђење кредита  одобрених од стране пословних банака. За 

кредите, односно гаранције по три расписана конкурса није било поднетих захтева из разлога 

негативног економског окружења у којем су пословали привредни субјекти и недостатка 

адекватног колатерала обзиром да Фонд има високе захтеве у погледу средстава обезбеђења 

потраживања Фонда, о чему треба водити рачуна при креирању нових правила у пословању 

Фонда.  

 

У 2015. години клијенти су подносили захтеве за одобравање гаранција за обезбеђење кредита  

одобрених од стране пословних банака за четири конкурсне активности и то: 

 

3.1. Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку 

нове пољопривредне механизације и опреме 

 

Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је у  априлу 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, а у 2012. години је изменио услове Конкурса тако што 
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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, те на набавку вишегодишњих засада и матичног стада. 

 

Tоком 2015. године Фонд је наставио сарадњу са  општинама и градовима у Војводини у циљу  

да се кроз партнерски однос са локалним самоуправама створе услови за повољнији приступ 

кредитним линијама банака кроз субвенционисање дела камата чиме се уједно поспешује развој 

локалних заједница и промовишу  конкурсне линије Фонда. На овај начин би се обезбедили 

услови  за заједничко аплицирање  ка фондовима Европске Уније и другим фондовима у земљи 

и иностранству. 

 

Како би се реализовали поменути циљеви, Фонд је у 2015. години, наставио активности на 

успостављању и проширењу сарадње са локалним самоуправама у Војводини. Активности су се 

односиле на непосредну комуникацију са представницима локалних самоуправа, достављање 

неопходне документације, презентовање модела сарадње и разматрање могућности развијања 

нових облика сарадње. 

 

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 две локалне самоуправе (Алибунар и Суботица). 

Потписивањем споразума, пољопривредним произвођачима са територија ових локалних 

самоуправа је омогућено да имају једноставнији и повољнији приступ финансијском тржишту. 

У зависности од модела сарадње за који се определи локална самоуправа, висина каматне стопе 

која пада на терет  клијента износи од 2% до 4%, што говори да је трошак клијента по основу 

камате значајно смањен. 

 

На основу Споразума о сарадњи Гаранцијског фонда и Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, омогућено је да се аплицирањем на конкурсе 

Фонда, истовремено подноси и захтев за доделу бесповратних средстава по Конкурсима које је 

у 2015. години расписао Секретаријат. Такву могућност је искористила суботичка локална 

самоуправа, чиме је својим пољопривредним произвођачима омогућила да купе системе за 

наводњавање и противградну заштиту под веома повољним условима ( камата 2%-3%) и да 

истовремено обезбеде субвенцију  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство у износу до 60% укупног износа кредита. 

 



 12 

Будући да Гаранцијски фонд има капацитета да ову врсту сарадње прошири на свих 45 општина 

и градова на територији АП Војводине, за очекивати је  да ће и остале локалне самоуправе 

препознати заједнички интерес ове врсте сарадње и значај повезивања различитих 

инструмената финансијске подршке на локалном и покрајинском нивоу.  

 

По овом конкурсу у 2015. години издато је укупно 32 гаранције и ангажован је гарантни 

потенцијал у укупном номиналном износу од 112.129.200,00 динара. На овај начин  је 

обезбеђена набавка  41 јединице пољопривредне механизације и то највише трактора и 

комбајна и известан број прикључних  пoљопривредних машина. 

 

Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш,  „Credit Agricole Bank” 

a.d. Novi Sad, „NLB banka” a.d. Beograd, „Piraeus banka” a.d. Beograd,  „Unicredit bank” a.d. 

Beograd, „Hypo Alpe-Adria bank” a.d. Beograd, „Banca Intesa“ a.d. Beograd, „Комерцијална банка“ 

а.д. Београд „ОТP banka“ a.d. Novi Sad и ProCredit banka a.d. Beograd. 

 

3.2.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.  

У току 2014. године Управни одбор је донео одлуку да се подигне лимит који се односи на 

величину поседа са 50ха на 100ха. Разлог за подизање лимита је постојање  великог 

интересовања носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава који имају у поседу више 

од 50 хектара. На тај начин услови везано за величину поседа  усаглашени су са  државним 

мерама за добијање субвенција у пољопривреди.  Обзиром да је овај производ Фонда по свим 

параметрима, јединствен и најповољнији на домаћем тржишту, интересовање за њега у 2015. 

години је било значајно. 

 

По овом конкурсу у извештајном периоду је издато  укупно 46 гаранција и ангажован је 

гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 76.120.920,00 динара, те обезбеђено 

укупно 95.151.150,00 динара кредита. На овај начин  газдинства су увећала свој посед за 

246,67 хектарa пољопривредног земљишта. Гарантни потенцијал опредељен за ову намену 

износио је 400 млн. динара. 

 

Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш,  „Credit Agricole Bank” 

a.d. Novi Sad, „NLB banka” a.d. Beograd, „Piraeus banka” a.d. Beograd,  „Unicredit bank” a.d. 

Beograd, „Hypo Alpe-Adria bank” a.d. Beograd, „Banca Intesa“ a.d. Beograd и „Комерцијална 

банка“ а.д. Београд. 
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3.3. 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 кроз расписивање 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 2015. години издато је укупно 18 гаранција и то за подршку програма 

радно неактивних жена 3 гаранције и ангажован је гарантни потенцијал у износу од 

1.800.000,00 динара и за финансирање набавке опреме женама предузетницама и женама 

оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године 15 гаранција и 

ангажован је гарантни потенцијал у износу од 32.614.440,00 динара. Укупно је по оба Конкурса 

ангажован гарантни потенцијал у  номиналном износу од 34.414.440,00 динара.  Кроз ову 

активност Фонда је омогућено отварање 65 нових радних места. 

 

Мањи број издатих гаранција по ова два конкурса је последица 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. 

 

Ове конкурсне активности  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 наставе започете предузетничке активности. 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. У табели 3.1. је дат приказ издатих гаранција према полу. 
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Табела 3.1. Издате гаранције према полу у 2015. години 

 

 

3.4.  Резиме конкурсних активности 

 

У овом поглављу је представљен резиме укупних конкурсних активности  за период 2005-2015. 

У табели 3.2. је дат приказ номиналне вредности  издатих гаранција по наменама. 

 

Табела 3.2. Вредност издатих гаранција  по  наменама 2005-2015. године у РСД. 

 

Фонд је у периоду 2005-2015. године издао  гаранције  у  апсолутном износу од 7.279.238.999,75 

динара. Апсолутни износ издатих гаранција је гарантовани износ који обухвата камату и  

накнаду.  

Конкурс 

Укупан 

број 

гаранција 

Мушкарци Жене 

Укупан износ 
Број % Износ Број % Износ 

Женско 

предузетништво  
18 0 0 0 18 100 34.414.440,00 34.414.440,00 

Пољопривредна 

механизација 
32 22 59 66.881.182,80 10 41 46.328.017,20 113.209.200,00 

Пољопривредно 

земљиште 
46 41 89 67.699.896,00 5 11 8.421.024,00 76.120.920,00 

УКУПНО 96 63 60 134.581.078,80 33 40 89.163.481,20 223.744.560,00 

Акција Ефекат  акције  

Вредност издатих гаранција по 

наменама 

( номинални износ) 

Број 

Гаранција 

Набавка минералних 

ђубрива  
20.148 тона НПК 334.053.488,80  42  

Набавка пољопривредне  

механизација  
1.143 јединица  3.220.484.590,48 1009 

Подршка женском 

предузетништву, 

 нова радна места  

869 нових радних 

места  
296.752.079,08 230 

Куповина 

пољопривредног 

земљишта 

1550 хектара  532.489.692,64 326 

Стимулација извоза  781.000,00 евра 62.500.000,00  12  

  4.446.279.851,00 1619 
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Информације о расподели  вредности  издатих гаранција у апсолутном износу по општинама су 

приказане у Табели 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Општина 

Вредност издатих 

гаранција у РСД  за 

период од 2005. -2015. 

у апсолутном износу 

% 

Ада  49.046.308,10 0,67 

Алибунар 596.233.988,41 8,19 

Апатин 47.899.313,83 0,66 

Бач  98.810.546,32 1,36 

Бачка Паланка 136.732.180,48 1,88 

Бачка Топола  92.193.654,50 1,27 

Бачки Петровац  128.549.542,17 1,77 

Бела Црква  28.384.327,48 0,39 

Беочин  10.126.643,52 0,14 

Бечеј  65.424.332,72 0,90 

Врбас  133.579.550,28 1,84 

Вршац 322.087.737,12 4,42 

Жабаљ  217.666.933,49 2,99 

Житиште   168.151.380,61 2,31 

Зрењанин   454.943.025,64 6,25 

Инђија   140.705.038,63 1,93 

Ириг   18.734.407,36 0,26 

Кањижа   15.330.810,14 0,21 

Кикинда   323.780.119,60 4,45 

Ковачица   156.858.416,10 2,15 

Ковин   51.577.430,83 0,71 

Кула   552.114.765,89 7,58 

Мали Иђош   26.897.316,94 0,37 

Нова Црња   156.200.301,61 2,15 

Нови Бечеј   228.203.706,32 3,13 

Нови Кнежевац   91.593.275,28 1,26 

Нови Сад   419.740.005,13 5,77 

Опово   33.606.940,37 0,46 

Оџаци   47.356.873,43 0,65 

Панчево   351.688.450,16 4,83 

Пећинци   4.950.027,31 0,07 

Пландиште   88.016.509,79 1,21 

Рума   66.437.802,61 0,91 

Сента   78.379.374,99 1,08 

Сечањ   246.403.937,06 3,39 

Сомбор   524.391.954,97 7,20 

Србобран   304.284.327,97 4,18 

Сремска Митровица   134.008.600,11 1,84 

Сремски Карловци   15.957.618,47 0,22 

Стара Пазова   34.383.738,39 0,47 

Суботица   287.652.738,86 3,95 

Темерин   119.347.345,22 1,64 

Тител   61.396.403,16 0,84 

Чока   32.475.307,49 0,45 

Шид   116.935.990,89 1,61 

УКУПНО:   7.279.238.999,75 100,00 
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Слика 3.1. Графички приказ вредности издатих гаранција по општинама АП Војводинеза 
период од  2005 -2015. године.  

 

 

 
На територији АП Војводине, према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености  

региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“ бр.104/2014) постоје 

недовољно развијене општине чији је степен развијености у распону од 60-80% републичког 

просека (Бела Црква, Ириг, Ковин, Мали Иђош, Оџаци, Тител и Чока) и општина Опово са 

степеном развијености испод 60% републичког просека. У овим општинама вредност издатих 

гаранција Фонда је до 70 млн. динара. Фонд ће у наредном периоду појачати своје активности у 

тим локалним самоуправама и кроз сарадњу са њима настојаће да повећа вредност издатих 

гаранција. У појединим недовољно развијеним општинама чији је степен развијености у 

распону од 60-80% републичког просека (Алибунар,  Жабаљ, Нови Бечеј, Сечањ, Србобран) 

активности Фонда су биле више препознате па је стога и  вредност издатих гаранција у тим 

општинама достигла износ и преко 200 млн. динара. 

 

4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

4.1.У 2015. години Гаранцијски фонд АП Војводине је наставио, у предходном периоду, 

успостављену сарадњу са Европском асоцијацијом гарантних институција                    

(AECM - European Association of Mutual Guarantee Societies) која је основана 1992. године у 

Бриселу и данас броји 40 чланова. Већином су то земље чланице Европске уније, али и Русија, 

Турска и Црна Гора. Асоцијација окупља приватне гаранцијске шеме, јавне институције, 
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гаранцијске фондове, развојне банке. Све те институције као основни циљ имају подршку 

малим и средњим предузећима и предузетницима, који имају добре пројекте, али немају 

одговарајућа средства обезбеђења за њихово финансирање од стране комерцијалних банака. 

Осим што промовише инструмент подршке малим и средњим предузећима путем издавања 

гаранција, Асоцијација гаранцијских фондова заступа интересе својих чланица код Европске 

комисије. 

 

Фонд  је  у 2015. години поднео захтев за пријем у чланство и постао члан ове Асоцијације. Као 

члан ове Асоцијације Фонд ће бити препознат у Европској унији, а најважније користи биће 

могућности размене информација и искустава са чланицама Асоцијације из других држава и 

лакше обезбеђење и повлачење средстава Европске уније. Између осталих, чланице Асоцијације 

су и: Аустријски AWS, Хрватски HAMAG, Турски „Teskomb,“ Бугарски национални гарантни 

фонд  NGF и Немачки VDB.  
 

У табели 3.4. исказана је висина гарантног портфолиа и број издатих гаранција у 2014. години 

за наведене чланице Европске асоцијације гарантних институција. 

 

Табела 3.4. 

 
Аустријски 

AWS 

Хрватски 

HAMAG 

Турски 

„Teskomb“ 

Бугарски 

национални 

гарантни 

фонд   

NGF 

Немачки 

VDB 

Висина 

гарантног 

портфолиа 

797.400.000 160.734.000 4.386.772.000 107.299.000 5.701.141.000 

Број 

издатих 

гаранција 

5.132 1.416 310.277 1.218 47.711 

 

 

У децембру  2015. године, после годишње скупштине Европске асоцијацијације гарантних 

институција, одржан је семинар о кредитним шемама за финансирање студената, које су 

примењене у Француској и Португалији. Кредитне шеме у ове две земље односиле су се на 

финансирање трошкова живота студената, а не и за покривање трошкова школовања 

(школарине). Фонд је након добијених информација на семинару оценио да постоји простор за 

увођење новог производа у активности  Фонда, о чему бисмо информисали надлежне факултете 

и покрајинске секретаријате у АП Војводини. Увођење овог производа у пословање Фонда би 

захтевало измену оснивачког акта Фонда у делу који се односи на лица којима Фонд може 

издавати гаранције, односно лица чије пројекте Фонд може подржавати. 

 

 

4.2. Нашој земљи, као кандидату за чланство у Европској унију ће бити на располагању 

предприступни фондови Европске уније. Један од финансијски највећих фондова ове врсте је 

ИПАРД 2 програм, који је намењен пружању финансијске помоћи у области руралног развоја и 

пољопривреде. С обзиром да је један од предуслова за коришћење средстава из овог програма, 
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обезбеђење сопственог учешћа, Гаранцијски фонд има намеру да као најпогоднији финансијски 

инструмент за такав облик финансирања буде од користи потенцијалним апликантима ИПАРД 

програма којима је потребна помоћ око обезбеђивања средстава  сопственог учешћа. У току 

2015. године Гаранцијски фонд је наставио процес припреме и едукације запослених, који је 

започет  у предходној години, како би био у могућности да будуће кориснике са теритотије АП 

Војводине информише о могућностима коришћења ових средстава. Поред очекиваног повећања 

броја издатих гаранција и финансијске помоћи коју ће фонд пружати корисницима ИПАРД 

програма, кроз овакав вид учешћа Фонда у целокупном процесу допринећемо  развоју 

пољопривреде на територији АП Војводине.   

 

Како би се што боље припремили за примену ИПАРД 2 програма, Фонд је успоставио сарадњу са 

хрватском агенцијом ХАМАГ  која има искуства у реализацији овог програма и која је изразила 

спремност да нам у примени овог програма помогне. Било би корисно да се сарадња Фонда са 

Агенцијом ХАМАГ искористи и за успостављање сарадње  хрватске Агенције за плаћање у 

пољопривреди и наше новоосноване Агенције за плаћања у пољопривреди у циљу што боље 

припреме за реализацију ИПАРД 2 програма. 

 

4.3. Фонд је учествовао на Финалној конференцији „Будућност женског предузетништва у 

југоисточној Европи 2015.- 2020.“ На конференцији су учествовали представници парламената, 

локалних и државних власти, женских пословних организација, привредних комора, академског 

сектора  и других институција и организација из земаља југоисточне Европе. Конференција је 

организована у оквиру регионалног пројекта „Женско предузетништво: мотор за стварање 

радних места у југоисточној Европи“ који је реализован у периоду од 2012. до 2015. године и у 

који је било  укључено девет  земаља. Гаранцијски Фонд је у овај пројекат укључен још од 2012. 

године.  Пројекат је имао за циљ да  промовише најбоље праксе женског предузетништва у 

складу са европским Актом о малом бизнису и подстакне  изградњу националних и 

регионалних  женских предузетничких мрежа и удружења. На конференцији је модел подршке 

женском предузетништву кроз гаранцијске шеме Гаранцијског фонда АП Војводине 

представљен  и истакнут као модел  добре праксе. 

 

Конференција поводом завршетка пројекта  на нациноланом нивоу је одржана у Новом Саду.  

На конференцији је представљена иницијатива за формирање Војвођанског форума за развој 

предузетништва жена  који би имао за циљ интензивнији рад на повезивању и координираном   

деловању  свих  релевантних   актера   заинтересованих   за   унапређење предузетништва  

жена у Војводини. 

5. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА 
 

Фонд је  у 2015. години наставио са применом у 2014. години  успостављеног система 

финансијског управљања и контроле. Успостављени систем финансијског управљања и 

контроле у Фонду обухвата целокупан систем финансијских и других контрола укључујући и 

организациону структуру, методе и процедуре. Ове контроле и управљање ризицима, у 
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разумној мери пружају уверавање да се у остваривању циљева Фонда, средства користе на 

исправан, етички, ефективан, ефикасан и економичан начин. 

 

Фонд је такође  наставио са унапређењем и стандардизацијом својих  пословних процеса како 

би се у свом фукционисању приближио стандардима пословања сличних организација у оквиру 

Европске уније. 

6. ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ 
 

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, је у складу  са утврђеним 

критеријума за разврставање из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013), 

разврстан у мало правно лице и примењује Међународне стандарде финансијског извештавања 

за мала и средња правна лица, што значи да је за 2015. годину састављао потпуни сет 

финансијских извештаја. 

 

У сету финансијских извештаја опште намене које Фонд доставља Агенцији за привредне 

регистре ради обелодањивања налазе се: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима 

готовине, Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Статистички 

извештај и Напомене уз финансијске извештаје. Финансијске извештаје за 2015. годину усвојио 

је Управни одбор и Надзорни одбор Фонда. 

 

Гаранцијски фонд сваке године обавља екстерну ревизију финансијских извештаја и свог 

пословања. Екстерна ревизија је обављена и за 2015. годину. Циљ те ревизије је појачана 

контрола пословања која доприноси кредибилитету Фонда код пословних банака. 

 

Преглед финансијских показатеља за 2015. годину 

 

Сви износи у датим  прегледима исказани су у хиљадама динара. 

 

ПРИХОДИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остварени пословни приходи:  

Приходи по основу накнаде 5.983 

Приходи од покрића трошкова конкурса  332 

Финансијски приходи  

Приходи по основу камата на депонована средства 94.778 

Приходи по основу затезне камате  607 

Приходи по основу ефекта валутне клаузуле 2.560 

Остали приходи:  

Приходи од укидања резервисања  и остали приходи 74.237 

Наплаћена исправљена потраживања 20.483 

УКУПНИ ПРИХОДИ 198.980 
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Пословне приходе Фонд остварује од накнада за издате гаранције и од наплате трошкова 

конкурса.  

Финансијски приходи везани су за  кретање  референтне каматне стопе и обзиром на њен пад у 

2015. години, приходи по том основу  су мањи у односу на 2014. годину. 

 

РАСХОДИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трошкови материјала обухватају трошкове ситног инвентара, потрпшног материјала за 

аутомобиле, материјала за чишћење, канцеларијског материјала. 

 

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије и трошкове бензина. 

 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају трошкове зарада (бруто), 

накнада зарада и друга лична примања запослених (трошкови превоза на рад и са рада, 

трошкови службених путовања, солидарне помоћи, јубиларне награде), трошкове обрачунатих 

накнада по уговорима са физичким лицима (привремени и повремени послови, уговори о делу, 

ауторски уговори), као и дневнице и путне трошкове чланова органа и радних тела Фонда.  

 

Трошкови производних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга, услуга одржавања, закупа, 

сајмова, рекламе и пропаганде, услуга заштите на раду, обезбеђења имовине и објеката, накнада 

за коришћење лиценци, комуналних услуги накнада за коришћење аутопута. 

 

Нематеријални трошкови обухватају накнаду за услуге кредитног бироа, здравствене услуге, 

стручног образовања запослених, трошкове чишћења и одржавања пословног простора, 

консултантских  услуга, репрезентације, премија осигурања, платног промета, чланарина, 

регистрације и остале трошкове. 

 

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата, негативних курсних разлика и 

расходи по основу ефеката валутне клаузуле. 

 

Трошкови материјала 1.001 

Трошкови горива и енергије 954 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 52.365 

Трошкови производних услуга 5.028 

Трошкови амортизације  1.922 

Нематеријални трошкови  6.120 

Финансијски расходи  13 

Исправак вредности потраживања – усклађивање вредности 31.832 

Резервисања за гаранције  91.905 

Резервисања за запослене 233 

УКУПНИ РАСХОДИ 191.373 
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Послујући  у духу доброг привредника, а  ради заштите свог капитала,  Фонд врши дугорочно 

резервисање по ванбилансној активи  за издате гаранције,  из којих средстава  се покривају  

трошкови гаранција које ће евентуално бити наплаћене на терет Фонда. Рочност извршених 

резервисања у складу је са рочности издатих гаранција. Дугорочна резервисања за ризике прате 

се по врстама конкурса. У случају да није било протеста по гаранцији њихово укидање врши се 

у корист прихода. Добром анализом захтева за одобравање гаранција и ангажовањем у праћењу 

и наплати потраживања по издатим гаранцијама ниво резервисања је знатно виши од износа 

потраживања. 

 

Резервисања за запослене се односе на отпремнине и јубиларне награде које се исплаћују у 

складу са законом. Резервисање се врши како  ти трошкови не би теретили период у којем 

долази до исплате, већ кумулирани износ током трајања запослења.  

 

Исправка вредности  (обезвређење) потраживања за накнаду за издате гаранције, за  активиране 

гаранције и трошкове наплате извршена је на основу процене о њиховој наплативости, 

појединачне анализе финансијске ситуације дужника, квалитета прибављених инструмената 

обезбеђења потраживања и од извесности рока наплате. Исправљена потраживања оприходују 

се када се наплаћују. 

 

Нето добитак пословне године 4.827 

 

Добитак остварен у 2015. години је резултат вођења пословне политике Фонда која је имала за 

циљ максимално снижење трошкова одобравања гаранција и остварење максималне добити од 

камата у односима са пословним банкама.       

 

Порез на добит 2.767 

   

Порез на добит утврђен је усаглашавањем рачуноводственог добитка пре опорезивања и 

текућег пореза према пореском билансу за недобитне организације.  

 

СТАЛНА ИМОВИНА  

Нематеријална имовина (рачунарски програми 165 

Опрема  3.160 

Улагање у туђе некретнине 425 

УКУПНО: 3.750 

 

Фонд нема свој пословни простор већ користи простор АП Војводине на основу Уговора са 

Управом за имовину АП Војводине.  

 

 

ЗАЛИХЕ  

Аванси дати добављачима 19 
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ОБРТНА ИМОВИНА  

Потраживања:  

Потраживања од накнаде 2.370 

Остала краткорочна потраживања  12.749 

Краткорочни финансијски пласмани                                                  1.014.000 

Унапред плаћени трошкови    641 

Готовински еквиваленти и готовина           14.200 

УКУПНО: 1.043.960 

 

Највећи удео у износу осталих краткорочних потраживања чине потраживања по активираним 

гаранцијама  због неуредности измирења кредитних обавеза корисника услуга Фонда.   

 

У циљу очувања реалне вредности капитала, средства намењена формирању гарантног 

потенцијала су депонована код првокласних пословних банака, уз каматну стопу која 

обезбеђује очување реалне вредности главнице. Фонд депонује новчана средства код следећих 

банака: „АИК банка” а.д. Ниш,  Credit Agricole Bank” a.d. Novi Sad, „NLB banka” a.d. Beograd, 

„Piraeus banka” a.d. Beograd,  Unicredit bank” a.d. Beograd, „HypoAlpe-Adriabank” a.d. Beograd, 

Banca Intesa a.d. Beograd и Банка Поштанска штедионица а.д. Београд. 

 

Хартије од вредности са доспећем преко годину дана 490.007 

 

У току новембра и децембра 2015. године Управни одбор Фонда је донео одлуке о пласирању 

слободних новчаних средстава у хартије од вредности са роком доспећа од 6 година. У питању 

су покрајинске обвезнице емитоване у току наведених месеци. Фонд се одлучио на овај корак 

услед повољне, фиксне каматне стопе. Код пословних банака је дошло да пада каматних стопа. 

Обвезнице су индексиране у еурима, те се редовно врши њихово курсирање и усклађивање 

вредности. 

 

Основни капитал 1.221.091 

 

Основни капитал Фонда, обухвата јавни - покрајински капитал, формиран на основу средстава 

који је Фонд добио из буџета АП Војводине 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. и 2010. године и који 

се сваке године увећавао за износ остварене добити из претходне године закључно са 2014. 

годином. Основни капитал је у функцији очувања и увећања гарантног потенцијала  Фонда. 

Добит из 2015. године распоредиће се у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 

буџету АП Војводине.  

 

                                                                                    Председник Управног одбора 

                                                                                              Драгослав Гавранчић 

 


