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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. 2004. година је била
година конституисања органа управљања, кадровског оспособљавања, доношења општих
правних аката и аката пословне политике и спровођења осталих радњи неопходних за
обављање делатности.
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 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.
Средства Гаранцијског фонда су у државној својини и обезбеђена су:
-

у 2004. години из прихода буџета АП Војводине у износу од 100 млн. динара,
у 2005. години из прихода буџета АП Војводине у износу од 100 млн. динара
у 2006. години из прихода буџета АП Војводине у износу од 10 млн. динара и из
прихода од приватизације 300 млн динара.
у 2007. години из прихода од приватизације у износу од 130,5 млн динара.
у 2008. години из прихода буџета АП Војводине у износу од 69,5 млн. динара и из
прихода од приватизације 130,5 млн. динара.

Користећи мултипликатор 2,5, у периоду 2004.-2007. године и 2,75 у 2008. години,
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 2008 годину
посебно су апосторфиране три области које су од значаја за развој привреде на територији АП
Војводине и које су, у складу са Националном стратегијом привредног развоја Републике
Србије до 2012 година.
А) Подршку набавци нове пољопривредне механизације која омогућава постепено
обнављање застареле механизације. Да би се обновила пољопривредна механизација у
Војводини, по проценама Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
неопходно је набавити око 15.000 лаких трактора, 20.000 средње тешких трактора и 4.500
тешких трактора, док се број потребних нових комбајна процењује на 4.000 комада.
Б) 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 потстицања привредних активности женске популације и
њихово запошљавање. Разлог за спровођење ове активности Фонда је чињеница, да је у
Војводини велики број незапослених жена са малим изгледима да се запосле и још мањим
изгледима да без подршке отпочну или развију сопствени посао.
У реализацију Пројекта укључени су и Регионални центар за друштвено - економски
развој-Банат, Академија женског предузетништва из Кикинде, Зрењанински едукативни
центар и Регионална агенција за развој МСП „Алма-Монс“ Нови Сад, кроз пружање потребне
стручне помоћ будућум апликантима.
Ова активност је започела у месецу новембру 2006. године и за њену реализацију
опредељен је гарантни потенцијал у износу од 50 млн. динара, и била је намењена женама
Баната, а настављенa је у 2007. и 2008. години и проширена је на територију целе АП
Војводине, са гарантним потенцијалом од 200 млн. динара.
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В) Подршку младим фармерима – носиоцима пољопривредних газдинстава са земљишним
поседом мањим од 30 хектара, а у циљу стварања предуслова за лакши приступ кредитним
линијама пословних банака намењених кредитирању куповине пољопривредног земљишта.
Разлог за спровођење овог Пројекта је мала просечна величина земљишног поседа на
територији АП Војводине која се креће око 4 хектара. Када се овај податак упореди са
просечним поседом фармера у земљама EU, који се креће око 26 хектара, јасна је потреба за
увећањем поседа као предусловом за ефикаснију и профитабилнију пољопривредну
производњу.
Овај производ је креиран у сарадњи са Комерцијалном банком а.д. Београд и
представљао је новину на нашем финансијском тржишту.
За реализацију програма рада за 2008. годину Гаранцијски фонд АП Војводине је на
дан 01.01.2008. године имао на располагању финансијски потенцијал у износу од 628 млн.
динара, те средства која су опредељена Одлуком о буџету АПВ за 2008. годину и пренета у
током 2008. године, у износу од 197,5 млн. динара ( укупно: 825,5 млн.динара ).
У извештајном периоду кроз три (3) Конкурсне активности ангажован је гарантни потенцијал
у укупном износу од 761.799.201,46и издато је укупно 331 гаранција.

2.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
У извештајном периоду расписано је три Конкурса за одобравање гаранција за
обезбеђење кредита одобрених од стране пословних банака.

2.1.
Ценећи податке надлежног секретаријата, који су наведени у Уводу овог Извештаја,
Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је 27. фебруара 2008. године донео одлуку о
расписивању Конкурса за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита
намењених физичким лицима - индивидуалним пољопривредним произвођачима за
набавку нове пољопривредне механизације-трактора, комбајна и прикључних
пољопривредних машина.
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По овом Конкурсу издатa је укупно 201 гаранција, на укупан износ од 648.827.056,86
динара. На овај начин је обезбеђена набавка 226 јединица пољопривредне механизације и
известан број прикључних пљопривредних машина.
Ове конкурсне активност подржале су Banca Intesa a.d. Beograd, Комерцијална банка
а.д. Београд, АИК банка а.д. Ниш и Еrste bank a.d. Novi Sad, обезбедивши кредитне линије у
висини конкурсом утврђеног гарантног потенцијала.
Конкурсну активност наведену под тачком 2.1. овог Извештаја, подржала су, у
својству приступиоца дугу (садужника), велика предузећа из области агроиндустрије:
Фабрика шећера «Црвенка» а.д. из Црвенке, «Сојапротеин» а.д. Бечеј из Бечеја, Фабрика
шећера «Шајкашка» а.д. Жабаљ из Жабља и Фабрика шећера «ТЕ-ТО» из Сенте, Фабрика уља
«Банат» из Нове Црње, Victorija group d.o.o. Novi Sad, Уљарице-Бачка д.о.о. Нови сад и друга
мања предузећа из области прераде пољопривредних производа.
Укључивањем ових привредних субјеката у реализацију активности Гаранцијског
фонда, остварена су два ефекта, повећана је сигурност гарантовања и омогућено је
корисницима кредита да своје кредитне обавезе измирују у натуралном облику.

2.2
У циљу реализације Програма равномерног и одрживог привредног развоја АП
Војводине и подстицања привредних активности женске популације и њиховог запошљавања,
а у сарадњи са Академијом женског предузетништва у Кикинди и Зрењанинског едукативног
центра у Зрењанину, 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 настављенљена 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.
Реализација оба конкурса настављена је и у 2008. години, обзиром да су Конкурси отворени
до искоришћења гарантног потенцијала.
По оба Конкурса у 2008. години издато је укупно 53 гаранција, на укупан износ од
61.791.370,00 динара и набављена опрема у истој вредности чиме је омогућено отварање 164
нова радна места.
Ове конкурсне активност подржала је Banca Intesa a.d. Beograd, обезбедивши кредитну
линију у висини конкурсима утврђеног гарантног потенцијала.
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За овај Пројекат Гаранцијског фонда АП Војводине, АП Војводина је добила награду за
промоцију социјалне кохезије кроз економски развој, од стране Конгреса локалних и
регионалних власти при Савету Европе. Основна улога овог тела при Савету Европе је афирмација
међурегионалне сарадње као и праћење рада локалних власти у новопримљеним државама чланицама
ЕУ.

2.3.
Пројекат подршке младим фармерима – носиоцима пољопривредних газдинстава са
земљишним поседом мањим од 30 хектара спроведена је са циљем увећања земљишног
поседа, путем кредитирања куповине пољопривредног земљишта. Разлог за креирање овог
производа, који је представљао новину на нашем финансијском тржишту, је просечна
величина поседа на територији АП Војводине која се креће у просеку око 4 хектара.
Поређењем овог податка са просечном величином поседа фармера у земљама EU, који се
креће око 26 хектара, јасна је потреба да се кроз увећање поседа обезбеди ефикаснија и
профитабилнија пољопривредна производња.
Овај производ је креиран у сарадњи са Комерцијалном банком а.д. Београд.
У циљу реализације овог Пројекта, Управни одбор Гаранцијског Фонда АП Војводине је
10.12.2007. године, донео одлуку о расписивању Конкурса за одобравање гаранција за
обезбеђење дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта који је намењен
носиоцима пољопривредних газдинстава чије је пребивалиште на територији АП
Војводине, који имају мање од 65 година живота на дан отплате последњег ануитета и мање
од 30 хектара пољопривредног земљишта у сопственом власништву. Кредити су одобравани
са роком отплате до 180 месеци, уз камату по стопи од 7,5%, до износа од 5 млн. динара и
куповину до 10 хектара пољ. земљишта.
Гарантни потенцијал за ову намену утврђен је у износу до 100.000.000,00 динара, а
кредитна линија Комерцијалне банке а.д. Београд за ову намену износила је до
300.000.000,00 динара.
По овом Конкурсу Фонд је гарантовао за 40% укупног потраживања Банке.
Конкурс је био отворен до 31.12.2008. године и кроз његову реализацију одобрени су
кредити у укупном износу од 127.951.936,48 динара, издато је укупно 85 гаранција, на
укупан износ од 51.180.774,60 динара. На овај начин је обезбеђена куповина 355 хектара
пољопривредног земљишта.
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РЕЗИМЕ КОНКУРСНИХ АКТИВНОСТИ
Кроз конкурсне активности наведене под тачкама 2.1, 2.2 и 2.3 ангажован је гарантни
потенцијал Фонда у укупном износу од 761.799.201,46 динара
Заузетост гарантног потеницјала
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АНГАЖОВАНОСТ ГАРАНТНОГ ПОТЕНЦИЈА ПО НАМЕНАМА У 2008. ГОДИНИ

Акција

Ангажован
гарантни потенцијал
(ДИН)
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делатност обављају мање од 3 год.
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Ефекат акције
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80 Нових радних
места
84 Нових радних
места
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земљишта
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АНГАЖОВАНОСТ ГАРАНТНОГ ПОТЕНЦИЈА ПО НАМЕНАМА
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Поређење ангажованог гарантног потенцијала од 758.632.114,86 динара у 2008.
години и пренетог ангажованог гарантног потенцијала из 2007. године у износу од
1.501.945.375,24 динара (укупно: 2.260.577.490,1), са расположивим финансијским
потенцијалом на дан 31.12.2008. годинe од 961,5 млн. динара, указује да је Фонд пословао у
зони мултипликатора (2,75), како је дефинисано Програмом рада за 2008. годину.
У извештајном периоду ни једна гаранција није пала на терет средстава Фонда,
што значи да је Гаранцијски фонд АП Војводине извршио квалитетну оцену кредитне
способности учесника Конкурса и тиме свео ризик издавања гаранција на минимум.
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Регионална распоређеност издатих гаранција по општинама

3.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Фонд је у 2006.години успоставио сарадњу са сродним институцијама у Републици
Италији - регијом Frulia –Venecija Gulija, која је једна од пет регија које имају
административну аутономију и регијом Basilikata. Ове институције су основане од стране
регионалних власти из истоветних разлога због којих је основан и Гаранцијски фонд АП
Војводине. Сарадња је реализована
кроз посете представника локалних власти и
Гаранцијских фондова ових регија, Гаранцијском фонду АП Војводине, којом приликом су
добијене значајне информације о начину рада Гаранцијских фондова у тим регијам, начину
одлучивања, начину управљања ризицима и другим значајним питањима везаним за
пословање тих фондова.
Сарадња Фонда са националним и регионалним гаранцијским фондовима настављена
је у 2007. и 2008. години.
У 2007. године сарадња је реализована кроз учешће Фонда у раду Међународне
конференција о гаранцијским фондовима југоисточне Европе која је одржана у Загребу у
организацији Хрватске агенције за мало господарство (HAMAG), Истарске развојне агенциј
(IDA) и Austrija Wirtshaftservice (AWS). Поред организатора у раду ове конференције
учествовали су Словеначки гаранцијски фонд, Гаранцијски фонд области Засавје-Словенија,
Национални гаранцијски фонд Румуније, Истарска развојна агенција Пула, Вараждинска
развојна агенција –Хрватска и Гаранцијски фонд републике Србије.
У 2008. години сарадња је реализована кроз учешће Фонда у раду међународне
конференције на тему „Гаранцијске агенције и јемствене шеме - Импулс господарском
развоју“, која је одржана у Вараждину у организацији Гаранцијске агенције Вараждинске
жупаније.
Контакти и сарадња коју је Фонд остварио са овим институцијама, омогућиће
Гаранцијском фонду АП Војводине укључивање у Асоцијацију регионалних гаранцијских
фондова држава Европске Уније, источне и југоисточне Европе и земаља средоземља и
допринеће развоју сарадње и међусобном разумевању.

4.
ЗАКЉУЧАК
1. Својим активностима из предходиног периода као и интензивним активностима у 2008.
години, Гаранцијски фонд је заузео адекватно место на финансијском тржишту, стекао
поверење финансијских институција као корисника гаранција, те поверење корисника
кредита.
2. Потребе Војвођанске привреде које су индентификоване током реализације Годишњег
програма рада за 2008. годину далеко превазилазе тренутне потенцијале и могућности
Гаранцијског фонда, те је потребно изнаћи
могућности за његову даљу
докапитализацију.
9

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 са Фондом.
4. Сарадња са сродним институцијама у региону и суседним земљама и имплементација
правила утврђених Међународним споразумима Базел I и Базел II, ће бити
незаобилазан предмет ангажовања Фонда у наредном периоду.
5. Полазећи од чињенице да су Уставом Републике Србије проширене наделжности АП
Војводине, нарочито у области економије, које ће се конкретизовати Статутом АП
Војводине и законским прописима, потребно је извршити институционалну
надоградњу Гаранцијског фонда АП Војводине уз уважавање искустава и модела по
којима функионишу гаранцијски фондови у земљама Европске уније.

5.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПОСЛОВНУ 2005. 2006. 2007. и 2008. ГОДИНУ
-у хиљадама динараПословна година

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
Група рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)

00
012
01 без 012

I.
II.
III.
IV.

020, 022, 023, 026,
027(део), 028 (део),
029

024, 027(део),
028(део)
021, 025, 027(део)
и 028(део)

2008

1.700

2.268

3.019

2.229

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА,ОПРЕМА И БИОЛОШКА
СРЕДСТВА (006+007+008)

1.700

2.268

3.019

2.229

1. Некретнине постројења и опрема

1.700

2.268

3.019

2.229

228.081
40

531.012
133

677.159
131

960.413
340

228.041

530.879

677.028

960.073

347

2.533

3.725

7.989

727

480

664.268
8.308

926.115
25.424

НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
GOODWILL
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)

1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски
пласмани

033 до 038, 039(део)
минус 037

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015+021)

10 до 13, 15

I.

ЗАЛИХЕ

14

II.

СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

III.

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И
ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)

20, 21 и 22 осим
223

1. Потраживања
2. Потраживања за више плаћен порез на
добитак
3.Краткорочни финансијски пласмани
4. Готовински еквиваленти и готовина
5. Порез на додату вредност и акт.времен.
разгра.

223
23 минус 237
24
27 и 28 осим 288

88

2007

3. Биолошка средства

030 до 032,
039(део)

29

2006

2. Инвестиционе некретнине

V

288

2005

434
218.247
4.446

477.535
50.747

4.567

64

229.781

533.280

380.178

962.642

65

В.

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Г.

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012)

Д.

ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА

Ђ.

УКУПНА АКТИВА (022 + 023)

229.781

533.280

680.178

962.642

Е.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

284.291

530.352

1.453.343

1.943.407
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БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
Група
рачуна,
рачун

-у хиљадама динараПословна година
ПОЗИЦИЈА

631.722

829.379

200.000

500.000

628.000

829.222

3.629

3.664

3.722

157

26.152

29.616

48.456

133.263

20.000
1.188
1.047

27.600
555
501

47.100
467
48

132.530
70

141

54

419

70

4.964

1.461

889

663

566

523

759

398

11

320

96

249

4.387

38

34

16

II.

НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАМИ КАПИТАЛ

32

III.

РЕЗЕРВЕ

330, 331

IV.

РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА

V.

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ

VI.

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ

VII.

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

VIII.

ГУБИТАК

IX.

ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(110+111+114+121)

I.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

II.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)

1. Дугорочни кредити
2. Остале дугорочне обавезе
III.

42 осим 427

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(115+116+117+118+ 019+ 020)

1. Ктаркорочне финансијске обавезе
2. Обавезе по основу средстава
намењених продаји и средстава
пословања које се обуставља
3. Обавезе из пословања
4. Остале краткорочне обавезе
5. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода и
пасивна временска разграничења

427
43 и 44
45, 46
47, 48 осим
481 I 49
осим 498

6. Обавезе по основу пореза на добитак

481

89

2008

503.664

ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

498

2007

203.629

I.

40
41
414, 415
41 без 414 и
415

2006

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)

30
31

34
35
037 и 237

2005

580

В.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Г.

УКУПНА ПАСИВА (101+109)

229.781

533.280

680.178

962.642

Д.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

284.291

530.352

1.453.343

1.943.407
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-у хиљадама динараПословна година

БИЛАНС УСПЕХА
Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)

60 и 61

1. Приходи од продаје

II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)
50

1. Набавна вредност продате робе

51

2. Трошкови материјала

52

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи

54
53 и 55
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

59 - 69

4. Трошкови амортизације и резервисања
5. Остали пословни расходи
ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215216+217-218)

2008

13.472

8.774

9.529

2.181

3.472

6.274

7.029

28.620

10.000
25.251

2.500
49.627

2.500
131.640

119

424

628

902

6.707

11.590

18.713

26.758

20.126
1.668

8.084
5.153

20.515
9.771

94.719
9.261

26.439
7.976
42
19.186
23

11.779
26.330
13.428

40.853
44.741
3.464
4

122.111
120.008
5.635
8.150
7

658

1.123

420

405

658

1.123

420

405

17

1.089

362

248

641

34

58

157

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216217+218)

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАНЈА КОЈЕ
СЕ ОБУСТАВЉА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ
XII.
СЕ ОБУСТАВЉА
Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220 + 221222)
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(220-219 + 222-221)
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ
XI.

721

1. Порески расход периода

722

2. Одложени порески расход периода

722

3. Одложени порески приход периода

723

2007

2.181

3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности ѕалиха учинака
5. Остали пословни приходи

630
631
64 и 65

69 - 59

2006

2. Приходи од активирања учинака и робе

62

66
56
67 и 68
57 и 58

2005

Д. Исплаћена лична примања послодавцу
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
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ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Број: 01-II/-68
Дана: 23. фебруар 2009. године
НОВИ САД
ПРЕДЛОГ
На основу члана 10. и члана 16. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне
Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“ број: 17/03 и 3/06) Управни одбор Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине на 68. седници одржаној 23. фебруара 2009. године
доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине
за период 01.01.2008.- 31.12. 2008. године.
2. Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период
01.01.2008. - 31.12.2008. године из тачке 1. ове Одлуке упутити Скупштини Аутономне
Покрајине Војводине.

Председник Управног одбора
Ференц Балаж, с.р.
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