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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине
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ПРОГРАМ РАДА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Увод
Гаранцијски Фонд Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд) је основан
Одлуком Скупштине АП Војводине («Службени лист АП Војводине» бр. 17/03 и 03/06 ),
ради обезбеђивања услова за подстицање развоја пословања малих и средњих предузећа,
предузетника и индивидуалних пољопривредних произвођача у АП Војводини. Кроз
активности Фонда олакшава се приступ привредних субјеката финансијском тржишту и
обезбеђују повољнији услови кредитирања од оних које банке нуде у свом редовном
пословању.
Фонд у оквиру своје делатности, подстиче кредитирање малих и средњих привредних
друштава, задруга, предузетника, носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава,
гарантовањем за уредно враћање кредита које одобравају пословне банке.
Фонд, такође одобрава и гаранције за кредите чији су корисници привредни субјекти са
недостатком одговарајућих средстава обезбеђења, кратком пословном историјом и релативно
високим ризиком улагања, те за кредите одобрене радно неактивним лицима за
самозапошљавање.
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2. Основни циљеви
Одобравање гаранција за кредите у 2013. години има за циљ подстицање:
значајног пораста запослености,
извоза,
ликвидности,
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.

3. Приоритети у издавању гаранција
Приоритет приликом издавања гаранција имаће:
програми који обезбеђују отварање нових радних места;
програми који подстичу производњу намењену извозу;
програми који обезбеђују виши ниво пројектоване рентабилности, односно веће
економске ефекте по јединици уложених средстава и бржи повраћај уложених
средстава;
програми који доприносе подизању нивоа ликвидности привреде;
програми из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије;
програми који обезбеђују примену иновационих технологија;
програми малих предузетника и занатских радњи, који ће коришћењем кредитних
средстава по повољнијим условима остварити виши раст прихода и обезбедити већи
број новозапослених радника;
програми малих и средњих привредних друштава и предузетника из области
индустрије као и програми развоја прерађивачких капацитета пољопривредних
производа;
програми развоја регистрованих пољопривредних газдинстава у области примарне
пољопривредне производње;
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програми привредних субјеката чији су оснивачи жене, млади, образовани, теже
запошљиве групе као и програми подршке социјалном предузетништву;
програми

привредних субјекатa из области производње биолошки здраве хране,

туризма, занатства и домаће радиности.

4. Услови гарантовања
4.1. Општи максимум и лимити
У 2013. години Фонд ће издавати појединачне гаранције у номиналном износу највише до
20.000.000,00 динара (двадесетмилионадинара), који укључује главницу и сразмерни део
уговорене камате, према појединачнoм привредном субјекту.
Покривеност одобрених кредита од стране пословних банака, гаранцијама Фонда,
кретаће се у распону од 30% до 100% у зависности од категорије корисника кредита и
ризика пласмана.
Фонд ће издавати гаранције само за кредите одобрене уз ефективну каматну стопу која је
нижа од комерцијалних каматних стопа на нашем финансијском тржишту.
Управни одбор Фонда ће утврђивати максималне каматне стопе по наменама гарантовања.

4.2. Намене за које се издају гаранције
Фонд ће у 2013. години издавати гаранције за следеће намене:
набавку пољопривредне

механизације

и

опреме

за

носиоце

регистрованих

пољопривредних газдинстава;
куповину пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа
за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава;
набавку опреме малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и
земљорадничким задругама;
набавку опреме за предузетнице и власнице малих предузећа која делатност обављају
до три године;
START UP кредите за радно неактивне жене;
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обртна средства малим и средњим привредним друштвима,

предузетницима,

задругама и носиоцима пољопривредних газдинстава;
енергетску ефикасност малих и средњих привредних друштава и предузетника.
4.3. Критеријуми и процедуре за одобравање гаранција
Фонд ће у 2013. години сваку појединачну одлуку о издавању гаранције заснивати на:
сопственој оцени бонитета подносиоца захтева за издавање гаранције,
економској оцени пројекта,
квалитету средстава обезбеђења евентуалних потраживања Фонда.
Одступање од наведених критеријума је могуће у оправданим случајевима где постоји
посебан интерес АП Војводине, о чему Управни одбор Фонда доноси посебну одлуку.
Гаранције се издају у складу са Правилима пословања Гаранцијског фонда АП Војводине, на
које је сагласност дала Скупштина АП Војводине и у складу са посебним процедурама које
утврди Управни одбор Фонда.
У току важења гаранције Фонд ће вршити менторинг start up програма и мониторинг
пројекта за који је издао гаранцију.
4.4. Средства обезбеђења издатих гаранција
За обезбеђење издатих гаранција Фонд ће од корисника гаранција узимати следећу врсту
обезбеђења:
залогу на непокретност- грађевински објекати у односу до 1:2 у односу на вредност
издате гаранције;
залогу на пољопривредном земљишту у односу до 1:1,3 у односу на вредност издате
гаранције;
јемство правног и физичког лица;
залогу на предмету кредитирања;
личне менице;
менице;
Горе наведена средства обезбеђења могу се комбиновати, а за обезбеђење издатих гаранција
могу се узети и друга средства обезбеђења, о чему одлуку доноси Управни одбор Фонда.
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4.5. Фонд неће издавати гаранције за кредите који се одобре за следеће области:
игре на срећу;
производња или трговина са радиоактивним материјама;
производња, трговина или употреба невезаних азбестних влакана;
производно пословање, складиштење или превоз опасних хемијских производа или
индустријска употреба опасних хемикалија;
производња или трговина фармацеутским производима који се искључују из
употребе или су забрањени;
производња или трговина пестицидима/хебрицидима који се избацују из употребе;
производња или активности које се врше на земљи у туђем власништву, без
документације која доказује пристанак власника;
производња или трговина било којим производом или активности које се према
домаћим законима и прописима или међународним конвенцијама и споразумима
сматрају забрањеним.

5. Слободни гарантни потенцијал
Гарантни потенцијал за 2013. годину износи у РСД 1.398.746.717,60 што прерачунато у ЕУР
(средњи курс НБС на дан 31.12. 2012. године) износи 12.300.102,25 ЕУР-а.
Управни одбор утврђује расподелу гарантног потенцијала по конкурсима.

6. Пласман слободних новчаних средствава
У циљу заштите свог капитала, Фонд ће слободна средства пласирати у складу са законом.
Да би остварио најбоље финансијске ефекте, а у исто време минимизирао финансијске
ризике и обезбедио највећу сигурност пласмана средстава, Фонд ће користити следеће
могућности:
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орочавање средстава код првокласних банака са дисперзијом орочених средстава по
банкама, водећи рачуна о валутном ризику и о рочној усклађености преузетих
гаранцијских обавеза и рокова орочења депозита;
куповину првокласних хартија од вредности, водећи рачуна о рочној усклађености
преузетих гаранцијских обавеза и рокова доспећа првокласних хартија од вредности;
користити и друге облике пласмана у складу са законом.

7. Остале активности фонда
Гаранцијском фонду је у 2012. години одобрен пројекат, под називом «Пословно повезивање жена
које живе у руралним подручјима» у оквиру донаторског ИПА програма прекограничне сарадње
Мађарска - Србија. Пројекат ће трајати годину дана, а реализација пројекта ће почети у марту 2013.
године. Циљеви пројекта су у потпуности усклађени са

приоритетима Програмом рада Фонда.

Пројекат има за општи циљ економско оснаживање и сарадњу сеоских жена предузетница и
побољшање пословних могућности за незапослене жене које живе у руралним подручјима.

8. Завршне одредбе
Измене и допуне овог програма врше се по поступку предвиђеном за његово доношење.
Овај програм, по добијању сагласности Владе АП Војводине, ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања на екстерном сајту Фонда www.garfondapv.org.rs

Број: 01-III/52-3
Дана: 22. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Драгослав Гавранчић
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