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ПОСЛОВАЊЕ

1. УВОД
1.1. Основни подаци о фонду
Одлуком Скупштине АП Војводине од 18.12.2003. године основан је Гаранцијски фонд
Аутономне Покрајине Војводине; Нови Сад (у даљем тексту: 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 и циљеви Фонда
1.2.1. Мисија Фонда
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 кредита. Своју мисију Фонд остварује
смањивањем ризика пословних банака, што уједно, привредним субјектима са
територије АП Војводине, обезбеђује лакши приступ финансијском тржишту, као и
повољније услове задуживања.
1.2.2. Визија Фонда
Визија Фонда је, да се обезбеди континуирани и стабилан развој гаранцијског
пословања на територији АП Војводине, односно да Фонд израсте у компетентну и
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поуздану финансијску организацију која тежи да своја правила пословања усклади са
пословном праксом сродних институција у развијеним тржишним привредама
1.2.3. Циљеви Фонда
Основни циљеви Фонда су, да се кроз одобравање гаранција, по различитим
Конкурсима, на територији АП Војводине обезбеди подстицање:
пораста запослености,
извоза,
конкурентности,
развоја области и грана које имају утицаја на измену привредне структуре,
односно оптимално коришћење компаративних предности,
 динамичнијег и уравнотеженијег регионалног развоја, као и
 смањења висине нивоа ефективне каматне стопе на кредите пословних банака.





Фонд закључује Споразуме о пословној сарадњи са банкама, које су спремне да својим
кредитним линијама подрже програмске активности Фонда, односно да своје услове
кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин отплате кредита) прилагоде
условима дефинисаним у програму рада Фонда, као и конкурсима које Фонд расписује
за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању одређених
привредних делатности.
1.3. 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:
Пословни сектор:
 Одељење промоције, продаје и развоја нових производа;
 Одељење за издавање гаранциаја, праћење портфолија и наплате пласмана.
Сектор за управљање ризицима и ризичним пласманима:
 Одељење за управљање ризицима;
 Одељење за наплату проблематичних пласмана.
Сектор пословне подршке:
 Одељење за финансије, рачуноводство, планирање и извештавање;
 Одељење општих и правних послова.
Поред директора Фонда, именованог лице од стране Скупштине АП Војводине и
наведених организационих делова, због специфичности послова у Фонду, утврђена су
и радна места ван организационих делова и то:
1. Извршни директор,
2. Интерни ревизор, и
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3. Саветник директора.
За обављање послова из делатности Фонда систематизовано је укупно 20 радних места
и једно радно место за именовано лице, директора Фонда.
Крајем 2016. године послове Фонда обављало је 18 запослених радника на неодређено
време, од којих је 16 радника са високом стручном спремом и два радника са средњом
стручном спремом. Од укупног броја запослених, девет су жене, а девет су мушкарци.
Фонд има два запослена на одређено време и Директора као именовано лице.
Зараде запослених у 2016. години исплаћиване су у складу са прописима који уређују
исплату зарада код корисника јавних средстава.
1.4. 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, 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.
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.
1.5. Финансирање Фонда
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Средства Гаранцијског фонда су у јавној својини и обезбеђена су: из прихода од
приватизације, прихода из буџета АП Војводине, као и из сопствених прихода. 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.
Битно је истаћи да Фонд није користио средства, односно примао дотације из буџета
АП Војводине у последњих 6 (шест) календарских година, тј. од 2010. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Програмом рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2016. годину дефинисани су
основни циљеви и принципи функционисања Фонда, које су у складу са Националном
стратегијом одрживог развоја Републике Србије и Националном стратегијом за
побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности.
Припрема планских докумената за 2016. годину, почела је доношењем Одлуке о начину
утврђивања и висини гарантног потенцијала од стране Управног одбора Гаранцијског
фонд АП Војводине, која је донета на дан 10.12.2015. године. Основни капитал износио
јре 1.221.090.487,74 динара, примењен је мултпипликатор вредности са коефицијентом
2, и утврђен је резервни потенцијал у висини од 15% основног капитала који је износио
366.327.146,32 динара.
На основу претходно утврђених параметара и податка о вредности претходно издатих
гаранција у износу од 1.516.693.382,89 динара одређен је слободни гарантни
потенцијал у висини од 559.160.446,27 динара који је представљао оквир за пословање
у 2016. години. Кроз конкурсне активности у извештајном периоду укупно је поднето
56 захтева за издавање гаранција. У току поступка одобравања издавања гаранције
један подносиоц захтева је одустао, а за једног подносиоца захтева донета је негативна
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одлука од стране банке. Као резултат анализе бонитета апликаната и идентификације
и процене ризика, одобрено је укупно 54 гаранција.
У извештајном периоду ангажован је гарантни потенцијал Фонда у укупном
номиналном износу од 143.019.468,65 динара (укупан номинални износ одобрених
гаранција је гарантовани износ који не обухвата припадајуће камате и накнаде) и
укупном апсолутном износу од 184.435.647,23 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 2016. години, исказан
у номиналном и апсолутном износу.

Табела 2.1. Ангажованост гарантног потенцијала новоиздатих гаранцијa по наменама
у 2016. години исказан у РСД на дан 31.12.2016. године.

АКЦИЈА

АНГАЖОВАН
ГАРАНТНИ
ПОТЕНЦИЈАЛ
( номинални износ)

АНГАЖОВАН
ГАРАНТНИ
ПОТЕНЦИЈАЛ
(апсолутни износ)

ЕФЕКАТ
АКЦИЈЕ

Пољопривредна
механизација и опремафизичка лица

72.969.996,57

94.860.995,54

15 јединица и остало

Женско предузетништво

10.263.100,24

13.342.030,31

21 нових радних места

26.924.290,57

35.001.573,61

23.307.345,26
9.554.736,00

30.229.548,84
10.931.498,93

Пољопривредно земљиште физичка лица
Енергетска ефикасност
Опрема и технолошке линије
УКУПНО

143.019.468,65

45,83 Хектара
9 јединица опреме
3 технолошке линије

184.435.647,23

Табела 2.2. Вредности портфолиа издатих гаранција по годинама за период 20122016. у РСД.
Вредност

2012

2013

2014

2015

2016
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портфолија издатих
гаранција по
годинама

854.433.000

1.069.128.000

1.311.207.261

1.222.263.066

1.040.565.018

вредност портфолиа издатих гаранција
2012- 2016. година у РСД
1,311,207,261
1,069,128,000

1,222,263,066

1,040,565,018

854,433,000

2012

2013

2014

2015

2016

вредност портфолиа издатих гаранција

У табели 2.2. је приказано кретање вредности портфолиа издатих гаранција Фонда у
посматраном периоду (2012. - 2016. година). Портфолио издатих гаранција представља
збир вредности свих недоспелих ануитета.
Табела 2.3. Вредност портфолија издатих гаранција у ЕУР по годинама за период 20112016.

Вредност портфолија
издатих гаранција по
годинама

2012

2013

2014

2015

2016

7.495.026

9.296.765

10.836.423

10.049.348

8.712.454

Вредност портфолија издатих гаранција
2012 - 2016. година у ЕУР
7,495,026

2012

9,296,765

2013

10,836,423

10,049,348

2014

2015

8,712,454

2016

Вредност портфолија издатих гаранција
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У 2016. години било је 98 протеста гаранција и то у 63 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 56 предмета. По том основу Фонд је
корисницима гаранција (банкама) исплатио износ од 24.761.575,30 динара. У 7
предмета протествован је износ укупног преосталог дуга корисника кредита и по том
основу Фонд је интервенисао са износом од 6.297.710,14 динара. На терет средстава
Фонда су измирене обавезе корисника кредита у укупном износу од 31.059.284,44
динара. Од дужника током године је наплаћено 30.059.285,44 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 31.12.2016. године активно је укупно 606 гаранција чија
апсолутна новчана вредност износи 1.040.565.018,43 динара.

Графикон 2.2. приказује вредности издатих гаранција у периоду 2011. – 2016.година у
ЕУР-има.

Вредност издатих гаранција у ЕУР
4,099,920.00
3,292,366.00

3,141,000.00

1,837,390.00
1,197,475.00

2012

2013

2014

2015

2016

вредност издатих гаранција у ЕУР

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
пољопривредну производњу на површини до 20 хектара, регреси за гориво, ђубриво,
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семе), пролонгирање почетка примене ИПАРД 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 који је пренет у наредни буџетски период Европске уније.
Такође, битно је напоменути и 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
у државама развијене тржишне економије. Уколико би гаранција Фонда имала статус
првокласног колатерала, услови кредитирања би били знатно повољнији обзиром да
би се смањио кредитни ризик Банака, односно укинула би се „резервисања“ за
обавезну резерву које Банке сада врше, по издатим гаранцијам Фонда, у износу од
100%. Да би се то постигло, мишљења смо да је неопходно, да држава донесе системски
закон којим би се посебно уредило гаранцијско пословање, а самим тим, би се гаранције
Фонда сврстале у ред првокласних колатерала.
Захваљујући чланству у АЦЕМ - Европска асоцијација гарантних институција (AECM
- European Association of Mutual Guarantee Societies) Фонд је прикупио примере актуелних
законских решења из земаља развијене тржишне привреде, која би могла бити добра
полазна основа, за израду националног законског предлога везаног за гаранцијске
шеме и гаранцијско пословање.
3. КОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
Активности које су апострофиране Програмом рада Гаранцијског фонда АП Војводине
за 2016. годину су:
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
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и одрживог привредног развоја АП Војводине и спровођења принципа родне
равноправности, те подстицања привредних активности жена и њихово запошљавање.
Г) Подршка набавци енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за
коришћење обновљивих извора енергије која доводи до смањења потрошње
енергије и доводи до смањења емисије гасова стаклене баште.
Д) Подршка набавци нове опреме намењене осавремењавању и проширењу рада
привредним друштвима (микро, мала и средња), земљорадничким задругама и
предузетницима, као и физичким лицима која су носиоци регистрованих породичних
пољопривредних газдинстава.
Ђ) Сарадња са локалним самоуправама у циљу укључења локалних самоуправа у
субвенционисање дела камате за кредитне линије које су подржане гаранцијама Фонда.

*****
У 2016. години клијенти су подносили захтеве за одобравање гаранција за обезбеђење
кредита одобрених од стране пословних банака за следеће 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 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.
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Tоком 2016. године Фонд је наставио сарадњу са општинама и градовима у Војводини
како би се кроз партнерски однос са локалним самоуправама створили услови за
повољнији приступ кредитним линијама банака кроз субвенционисање дела камата,
чиме се уједно поспешује развој локалних заједница и промовишу конкурсне линије
Фонда. Активности су се односиле на непосредну комуникацију са представницима
локалних самоуправа, достављање неопходне документације, презентовање модела
сарадње и разматрање могућности развијања нових облика сарадње.
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 2016. години расписао Секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
По овом Конкурсу у 2016. години издато је укупно 20 гаранције и ангажован је
гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 72.969.996,57 динара. На овај
начин је обезбеђена набавка 15 јединице пољопривредне механизације и то највише
трактора и комбајна и известан број прикључних пoљопривредних машина, као и
остале опреме и матичних стада и засада.
Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш, „Credit Agricole
Bank” а.д. Нови Сад, „НЛБ банка” а.д. Београд, „Hypo Alpe-Adria bank” а.д. Београд
(„Addiko Bank“ а.д. Београд), „Banca Intesa“ а.д. Београд, „Комерцијална банка“ а.д.
Београд „ОТП банка“ а.д. Нови Сад, ProCredit banka а.д. Београд.
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 50 на 100 хектара. 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 2014. и 2015. години је
било значајно.
По овом Конкурсу у извештајном периоду је издато укупно 13 гаранција и ангажован је
гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 26.924.290,57 динара. На овај
начин газдинства су увећала свој посед за 45,83 хектарa пољопривредног земљишта..
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Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш, „Credit Agricole
Bank” а.д. Нови Сад, „НЛБ банка” а.д. Београд, „Hypo Alpe-Adria bank” а.д. Београд
(„Addiko Bank“ а.д. Београд),, „Banca Intesa“ а.д. Београд, „Комерцијална банка“ а.д.
Београд.
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, као и
 за финансирање набавке опреме женама предузетницама и женама
оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године.
Конкурс

Укупан

Мушкарци

Жене

Укупан износ

По ова два Конкурса у 2016. години издато је укупно 9 гаранција у номиналном
износу од 13.342.030,31 динара. Кроз ову активност Фонда је омогућено отварање 21
нових радних места.
Ове конкурсне активности подржала је „Banca Intesa“ а.д. Београд, 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,
односно од 2006. године, перманентно пратио њихово пословање. Гаранцијски фонд
прати пројекте свих шест година, колики је и рок отплате кредита. Поред тога, Фонд
врши упоређивање планираних и остварених циљева, обавља саветодавну функцију,
обезбеђује презентације на сајмовима предузетника и осталим сајамским
манифестацијама, као и медијско експонирање путем учешћа на разним промоцијама.
Својим саветима, сугестијама и предлозима, запослени у Фонду, помагали су кориснике
гаранција да изађу из евентуалних проблематичних ситуација 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.

Табела 3.1. Издате гаранције према полу у 2016. години
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Женско
предузетништво
Пољопривредна
механизација
Пољопривредно
земљиште
Енергетск
ефикасност
Опрема и
технолошке
линије
УКУПНО

број
гаранција

Број

%

9

0

0

20

17

13

Износ

Број

%

Износ

0,00

9

100

10.263.100,24

85

59.986.526,84

3

15

12.983.469,73

72.969.996,57

10

77

20.876.142,69

3

23

6.048.147,88

26.924.290,57

9

9

100

23.307.345,26

0

0

0,00

23.307.345,26

3

3

100

9.554.736,00

0

0

0,00

9.554.736,00

54

39

72

113.724.750,79

15

28

29.294.717,85

143.019.468,64

10.263.100,24

3.4. Подршка набавци енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за
коришћење обновљивих извора енергије
Управни одбор Гаранцијског фонда АП Војводине је 02.04.2015. године донео Одлуку о
расписивању Конкурса за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита
намењених куповини нове енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за
коришћење обновљивих извора енергије. Основни циљ издавања гаранција је стварање
предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним
друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим
пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских
средстава за финансирање овог типа набавке.
Под енергетски ефикасном опремом подразумева се опрема која доводи до смањења
потрошње енергије за минимално 20% и која доводи до смањења емисије CО2 од
минимално 20%. Уколико се у оквиру једног кредита финансира више различитих
мера енергетске ефикасности, свака мера, односно опрема која се финансира мора
остварити уштеду од минимално 20%.
Прецизиране су области које ће се кредитирати:
 Зграде: Замена система грејања, Замена система за хлађење, Изолација спољних
зидова и кровова, Замена спољних прозора, Замена спољних врата, Замена
нерегулисаних пумпи централног грејања новим, Електронски регулисаним
пумпама;
 Коришћење извора обновљиве енергије: Соларно-термални системи за топлу
санитарну воду, Замена конвенционалног система грејања топлотном пумпом ,
Уградња умреженог фотонапонског система;
 Расвета: Замена инканденсцентних (класичних) сијалица новим ЦФЛ
сијалицама, Замена старих флуоресцентних лампи модерним Т5 лампама са
електронским баластом;
 Пољопривредна опрема: Пољопривредна механизација (трактори, комбајни) са
Тier III или Еуро 3А мотором као и мултифункционалне машине са минимум три
функције, Пољопривредни алати, Рекуперација топлоте у млекарама, Комбајн са
„Тier III“ или Еуро 3А мотором, Замена система за наводњавање.
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По овом Конкурсу у извештајном периоду је издато укупно 9 гаранција и ангажован је
гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 30.229.548,84 динара. На овај
начин је подржана набавка 9 јединица енергетски ефикасне опреме, у највећем броју су
то сушаре које као гориво за добијање топлоте користе биомасу.
Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш, „Credit Agricole
Bank” а.д. Нови Сад, „Hypo Alpe-Adria bank” а.д. Београд („Addiko Bank“ а.д. Београд),
„Banca Intesa“ а.д. Београд, „Комерцијална банка“ а.д. Београд.
3.5. Подршка набаци нове опреме
Основни циљ овог конкурса је стварање предуслова за лакши приступ кредитним
линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим),
предузетницима и земљорадничким задругама која послују најмање три године, ради
обезбеђења недостајућих финансијских средстава за развојне пројекте, са циљем
подстицањa привредне активности и подршке креирању нових радних места.
Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa),
земљорадничке задруге и предузетници који испуњавају следеће услове:
 Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
 Последња два позитивна финансијска извештаја;
 Подносилац захтева послује најмање 3 године или припада групи повезаних
правних лица које послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно
од правних лица које се, према позитивним законским прописима, сматра
повезаним правним лицем;
 Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
 Уредна кредитна историја;
 Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и
Фонда
По овом Конкурсу извршено је гарантовање за кредите одобрене за набавку нове
опреме, за следеће области привредне делатности: производња и прерада, туризам и
производне услуге.
Као опрема признаје се, опрема чији је корисни век трајања дужи од годину дана и чија
појединачна набавна цена у време набавке опреме је већа од просечне бруто зараде по
запосленом у републици према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике. За финансирање обртних средстава може се
користити максимално 30% одобрених средстава.
По овом Конкурсу неће се финансирати набавка путничких возила, опрема намењена
опремању угоститељских објеката (кафића), трговинских објеката, коцкарница,
производња или трговина дуваном или производња и промет роба и услуга које се
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према домаћим прописима и међународним конвенцијама и споразумима сматрају
забрањеним.
По овом Конкурсу у извештајном периоду је издато укупно 3 гаранције и ангажован је
гарантни потенцијал у укупном номиналном износу од 9.554.736,00 динара. На овај
начин је подржана набавка 3 технолошке линије.
Кредитне линије за ову намену обезбедиле су „АИК банка” а.д. Ниш, „Credit Agricole
Bank” а.д. Нови Сад, „Banca Intesa“ а.д. Београд, „Комерцијална банка“ а.д. Београд.

3.6. 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 2005-2016. године у РСД.

АКЦИЈА

ЕФЕКАТ АКЦИЈЕ

ВРЕДНОСТ ИЗДАТИХ
ГАРАНЦИЈА ПО
НАМЕНАМА
( номинални износ)

Набавка минералних
ђубрива

20.148 тона НПК

334.053.488,80

42

Набавка пољопривредне
механизације и опреме

1.158 јединица и
остало

3.293.454.587,05

1.029

Подршка женском
предузетништву,
нова радна места

890 нових радних
места

307.015.179,32

239

Куповина пољопривредног
земљишта

1.595,83 хектара

559.413.983,21

339

БРОЈ
ГАРАНЦИЈА
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Енергетска ефикасност

9 јединица опреме

23.307.345,26

9

Опрема и технолошке линије

3 технолошке линије

9.554.736,00

3

Стимулација извоза

781.000,00 евра

62.500.000,00

12

4.589.299.319,64

УКУПНО

1.673

Фонд је у периоду 2005.-2016. године издао гаранције у апсолутном износу од
7.463.674.646,98 динара. Апсолутни износ издатих гаранција је гарантовани износ који
обухвата камату и накнаду.

Информације о расподели вредности
општинама су приказане у Табели 3.3.

Општина
Ада
Алибунар
Апатин
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Црква
Беочин
Бечеј
Врбас
Вршац
Жабаљ
Житиште
Зрењанин
Инђија
Ириг
Кањижа

издатих гаранција у апсолутном износу по

Вредност издатих
гаранција у РСД за
период од 2005. 2016. у апсолутном
износу
51,692,014.50
612,928,880.21
47,899,313.83
98,810,546.32
136,732,180.48
92,193,654.50
128,549,542.17
28,384,327.48
10,126,643.52
75,112,835.02
133,579,550.28
322,722,439.60
241,412,324.41
168,151,380.61
457,924,103.27
140,705,038.63
20,970,215.58
15,330,810.14

%
0.66
8.02
0.64
1.33
1.84
1.24
1.73
0.38
0.14
0.88
1.8
4.33
2.93
2.26
6.12
1.89
0.25
0.21
16

Кикинда
Ковачица
Ковин
Кула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Сад
Опово
Оџаци
Панчево
Пећинци
Пландиште
Рума
Сента
Сечањ
Сомбор
Србобран
Сремска Митровица
Сремски Карловци
Стара Пазова
Суботица
Темерин
Тител
Чока
Шид
УКУПНО:

323,780,119.60
162,443,278.73
51,577,430.83
552,634,765.89
26,897,316.94
161,957,507.79
239,010,112.74
91,593,275.28
449,370,174.06
33,606,940.37
47,356,873.43
353,638,450.16
4,950,027.31
101,643,419.33
66,437,802.61
78,379,374.99
246,403,937.06
524,391,954.97
313,786,512.92
136,608,600.11
15,957,618.47
36,965,538.39
294,717,271.79
119,347,345.22
61,396,403.16
32,475,307.49
125,508,405.68
7,436,061,565.87

4.35
2.11
0.69
7.42
0.36
2.1
3.07
1.23
5.64
0.45
0.64
4.73
0.07
1.18
0.89
1.05
3.31
7.05
4.09
1.8
0.21
0.46
3.87
1.6
0.83
0.44
1.57
100,00
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Слика 3.1. Графички приказ вредности издатих гаранција по општинама АП Војводине
за период од 2005 -2016. године.
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4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
4.1. АЕЦМ - Европскa асоцијација гарантних институција, AECM - European
Association of Mutual Guarantee Societies
Током 2016. године, 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 Фондови из земаља чланице Европске
уније, али и финансијске институције из Руске Федерације, Републике Српске и
Републике Турске. Ова асоцијација окупља: приватне гаранцијске шеме, јавне
институције, гаранцијске фондове, као и 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.
Годишња скупштина Европске асоцијацијације гарантних институција, одржана је у
Порту (21-25 Јун2016), под радним називом „Мостови будућности“ на којој су учешће
узели и предсдтавници Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине; Нови Сад.
4.2. Предприступни фондови - ИПАРД 2 ПРОГРАМ
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, обезбеђење сопственог учешћа, Гаранцијски фонд АП
Војводине има намеру да као најпогоднији финансијски инструмент за такав облик
финансирања буде од користи потенцијалним апликантима ИПАРД 2 ПРОГРАМА
којима је потребна помоћ око обезбеђивања средстава сопственог учешћа. Током 2016.
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
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фонд пружати корисницима ИПАРД 2 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 Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републике
Србије преко кога ће ићи реализација овог програма и које је изразила спремност да
нам помогне у примени овог програма.
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5. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА
5.1. Финансијско управљање и контрола
Систем интерних контрола Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине
обухвата мере које се предузимају у циљу заштите средстава, обезбеђења поузданости
рачуноводствених података и оцене рада свих запослених у оквиру Фонда. Интерне
контроле Фонд спроводи ради обезбеђења услова да се пословање одвија у складу са
плановима и програмом рада.
Интерна контрола треба да обезбеди поузданост и веродостојност рачуноводствених
евиденција и података и финансијских извештаја.
Процедурама се регулишу пословни процеси који представљају скуп активности,
односно одређени скуп послова који су садржај рада једног или више извршилаца и
обављају се у организационим деловима Фонда.
Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине доставља Министарству финансија
Републике Србије, Централној јединици за хармонизацију, Годишњи извештај о
систему финансијског управљања и контрола. Сврха извештаја је да се објаве
прикупљене информације о спроведеним активностима, адекватности и
функционисању финансијског управљања и контроле.
5.2. Интерна ревизија
Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору ("Сл. гласник РС" бр. 99/2011 и 106/2013) и Повељом интерне ревизије
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине број: 2550/14 од 17.10.2014,
одређена је улога, овлашћења и одговорности функције интерне ревизије у
Гаранцијском фонду Аутономне Покрајине Војводине.
Послови интерне ревизије организовани су у складу са одредбама Правилника о раду
интерне ревизије у Гаранцијском фонду Аутономне Покрајине Војводине од 17. октобра
2014. године.
Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине је 18. децембра 2015. године донео
Стратешки план интерне ревизије за период од 2016. до 2018. године, као и Годишњи
план рада интерне ревизије за 2016. годину. Годишњи план рада обухвата план
оперативних (годишњих) активности, заснован на пројектованим стратешким
циљевима развоја интерне ревизије у Гаранцијском фонду за период од 2016. до 2018.
године.
У 2016. години интерна ревизија је издала три извештаја о обављеним редовним
ревизијама које се односе на поступак одобравања гаранција за обезбеђење кредита
намењених финансирању START UP програма радно неактивних жена, предузетницама
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и женама оснивача малих предузећа које делатност обављају мање од три године са
територије Аутономне Покрајине Војводине, ревизију пописа имовине и обавезa, као и
ревизију праћења клијента и наплата потраживања по издатим гаранцијама. У току
2016. године достављани су одазивни извештаји и докази да се поступило по датим
препорукама.
Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине је Министарству финансија
Републике Србије, Централној јединици за хармонизацију, у складу са чланом 82. став
10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), као и одредбама
члана 32. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, доставио
Извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије у 2016. години.
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6. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА И ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА - ДРИ
6.1. Државна ревизорска институција - ДРИ
ДРИ је током 2016. године извршила ревизију:
 Финансијских извештаја Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за
2015. годину у складу са Уставом Републике Србије и Законом о Државној
ревизорској институцији.
 Правилности пословања Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за
2015. годину која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и
информација, које су укључене у финансијски извештај за 2015. годину.
Алгоритам активности ДРИ - Државне ревизорске институције, од 18.02.2016. до
19.04.2017. године, изгледао је:
 18.02.2016. године ДРИ се обратио Фонду да му достави одређену документацију
чиме је започео поступак ревизије;
 20.09.2016. године ДРИ израдио Нацрт извештаја о ревизији финансијских
извештаја и правилности пословања Фонда;
 07.10.2016. године Фонд је уложио Приговор на Нацрт извештаја о ревизији
финансијских извештаја и правилности пословања Фонда;
 19.10.2016. године у просторијама ДРИ одржан расправни састанак представника
Фонда и ДРИ, а у вези са Нацртом и Приговором који је Фонд дао на исти;
 15.11.2016. године ДРИ израдио Предлог извештаја о ревизији финансијских
извештаја и правилности пословања Фонда;
 30.11.2016. године Фонд је уложио Приговор на Предлог извештаја о ревизији
финансијских извештаја и правилности пословања Фонда;
 27.12.2016. године ДРИ утврдио одговор на приговор Фонда од 30.11.2016. године;
 30.12.2016. године ДРИ сачинио Извштај о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања Фонда;
 29.03.2017. године Фонд је доставио Одазивни извештај са приказом мера
исправљања утврђених неправилности; и
 19.04.2017. године ДРИ доставио Фонду Послеревизорни извештај о мерама
исправљања пословања Фонда.
На основу спроведене ревизије достављен је Извештај о ревизији финансијских
извештаја и правилности пословања Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине
Војводине за 2015. годину, број: 400-1187/2016-07/10 од 30.12.2016. године.
У извештајном периоду, Државна ревизорска институција Републике Србије извршила
је ревизију пословања финансијских извештаја и правилности пословања Гаранцијског
фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину.
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У свом извештају, Државна ревизорска институција наводи да правни статус
Гаранцијског фонда не одговара карактеру његовог пословања, јер је према одредбама
закона којим се уређују задужбине, фондације и фондове уписан у Регистар фондова
који води надлежни покрајински секретаријат за културу, уместо да подлеже
регистрацији Агенције за привредне регистре и контроли Народне банке Србије,
обзиром да у складу са Одлуком о оснивању обавља финансијску делатност. Надаље, по
мишљењу Државне ревизорске институције, неусклађени статус са суштином
пословања Фонда, може утицати на обављање активности у правним пословима, ван
његове надлежности, односно може довести до неспровођења контроле у потпуности,
од надлежних органа.
На основу тог налога, дата је следећа препорука Фонду: „ да покрене иницијативу код
оснивача, Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, у циљу додатног разматрања
свог правног статуса како би се исти ускладио са суштином пословања и финансијском
делатношћу – издавање гаранција, тако што ће се оргаанизовати на начин да подлеже
регистрацији код Агенције за привредне регистре и контроли/надзору Народне банке
Србије“.
Мишљење Државне ревизорске институције не садржи резерву по овом питању
обзиром да у Републици Србији не постоје прописи којим се регулише област микро
финансијских небанкарских организација, издавања гаранција и гаранцијских шема.
Скупштина АП Војводине је основала Гаранцијски фонд, као и друге покрајинске
фондове, у складу са позитивним прописима који са једне стране уређују материју
фондова, а са друге стране надлежности Покрајине и потребе њеног економског
развоја. Фонд је уписан у Регистар фондова који води Покрајински секретаријат, на
основу члана 8. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине и
члана 24. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима ("Службени гласник СРС",
број 59/89). Новији закон у области - Закона о задужбинама и фондацијама („Сл. лист
РС“, бр. 88/10 и 99/11 – др. закон) уређује правни статус приватно-правних
недобитних правних лица, али не и статус фондова као јавно-правних лица чији су
оснивачи Република, покрајина или локална самоуправа.
Фонд не подлеже, у складу са важећим прописима, контроли Народне банке Србије, али
са њом сарађује и уредно је извештава о свом пословању.
И ако је Фонд предузео све мере да се јавна средства којима располаже заштите, од
суштинског значаја за рад Фонда је доношење прописа у области гаранција и
гаранцијских шема. Фонд не може сам да реши свој правни статус, али се очекује да уз
помоћ оснивача - Скупштине АП Војводине, тражи статусна решења која су
примеренија његовој делатности. Скупштина АП Војводине, која је и овлаштени
предлагач закона Народној скупштини Републике Србије, у сарадњи са надлежним
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државним органима може покренути активности ради бржег доношења Закона о
микрофинансијским организацијама и гаранцијским шемама.
Напомињемо да је доношење прописа у овој области предвиђено Стратегијом за развој
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до
2020. године. Стрaтегија за подршку развоја малих и средњих предузећа,
предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године може се
погледати на следећем линку:
http://www.privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2015/06/Strategija-mala-i-srednjapreduzeca.pdf
Поред тога, треба истаћи и да је Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине у
задатим роковима доставио Одазивне извештаје и доказе да је поступано по датим
препорукама Државне ревизорске институције.
Препоруке чије је спровођење у току односе се на препоруке за чију реализацију је
Фонд предузео одређене активности и у одазивним извештајима указао на потребу
дужег временског периода за њихово спровођење.
Посебно желимо да нагласимо, да је у свом извештају ДРИ, у складу са одредбама члана
40. Закона о Државној ревизорској институцији и члана 37. Пословника Државне
ревизорске институције, закључио „да субјект ревизије није кршио обавезу доброг
пословања“.
6.2. Екстерна ревизија
Иако Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине не подлеже обaвези вршења
ревизије финансијских извештаја, прописане Законом о ревизији, као и Законом о
јавним предузећима за јавна предузећа, уз редован годишњи финансијски извештај
Агенцији за привредне регистре достављен је и Извештај независног ревизора,
„Accounting and Finance Consulting“ д.о.о. Београд-Нови Београд.
Гаранцијски фонд сваке године обавља екстерну ревизију финансијских извештаја и
свог пословања. Екстерна ревизија је обављена и за 2016. годину. Циљ те ревизије је
појачана контрола пословања која доприноси кредибилитету Фонда код пословних
банака. Финансијски извештаји и пословање Фонда за 2016. годину било је подвргнуто
анализи и провери од стране независне ревизорске куће - „Accounting and Finance
Consulting“ д.о.о. Београд-Нови Београд и добијено је позитивно мишљење, у складу са
позитивном законском регулативном Републике Србије.
Фонд је, такође и током 2016. године, наставио са унапређењем и стандардизацијом
својих пословних процеса. како би се у свом фукционисању приближио стандардима
пословања сличних организација у развијеним тржишним привредама.
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7. 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 2016.
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 2016. годину усвојио је Управни одбор и Надзорни одбор
Фонда, а саглосност је добијена и од стране Покрајинске владе.
Преглед финансијских показатеља за 2016. годину
Сви износи у датим прегледима исказани су у хиљадама динара.
ПРИХОДИ:
Остварени пословни приходи:
Приходи по основу накнаде
Приходи од покрића трошкова конкурса
Финансијски приходи
Приходи по основу камата
на
депонована
средства
Приходи по основу затезне камате
Приходи по основу ефекта валутне клаузуле
Остали приходи:
Приходи од укидања резервисања
Наплаћена исправљена потраживања
Остали непоменути приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ

5.224
211
61.368
1425
14.036
82.492
18.886
14
183.656

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 2016. години, приходи по том основу су мањи у односу на 2015. годину.
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РАСХОДИ:
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови

683
860
53.214
3.481
2.011
6.203

Трошкови материјала обухватају трошкове ситног инвентара, потрошног 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 (уговори о делу),
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 услуга 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.
Послујући у складу са правилима управљања ризицима, a у циљу заштите 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 врше се полазећи од процењеног ризика на
појединачној основи у зависности од класификације за сваког клијанта (А, Б, В, Г и Д) и
вредности курса на дан 31.12.2016. године. Укидање резервисања за потенцијалне
трошкове врши се у корист прихода. Захваљујући доброј анализи захтева за
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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 при наплати у корист прихода од усклађивања
вредности
Нето добитак пословне године

7.210

Добитак остварен у 2016. години је резултат вођења пословне политике Фонда која је
имала за циљ максимално снижење трошкова одобравања гаранција и остварење
максималних прихода од камата.
Порез на добит

1.892

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)
Опрема
Улагање у туђе некретнине
УКУПНО:

130
1721
446
2.297

Фонд нема свој пословни простор већ користи простор АП Војводине на основу Уговора
са Управом за имовину АП Војводине.
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Аванси дати добављачима
Потраживања:
Потраживања од накнаде
Остала краткорочна потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Унапред плаћени трошкови

13
1726
7709
1.019.000
376
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Готовински еквиваленти и готовина
УКУПНО:

12.016
1.040.840

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. Фонд је депоновао
новчана средства код следећих банака:, „НЛБ банка” а.д. Београд, „Piraeus banka” а.д.
Београд, „Unicredit bank” а.д. Београд, „Аddiko Banka ” а.д. Београд, „Banca Intesa а.д.
Београд” и Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.
Хартије од вредности са доспећем преко годину дана 497.582
Услед константног тренда пада референтне каматне стопе, дошло је до знатног пада
каматних стопа које су банке нудилe за орочење слободних новчаних средства Фонда.
Неповољне банкарске понуде су навеле Фонд да размисли о другој врсти инвестирања,
те су донете одлуке у току новембра и децембра 2015. године да се престане са
орочавањем у банкама и да се приступи куповини покрајинских обвезница које имају
дужи рок доспећа, али и фиксну каматну стопу која је у моментима куповине обвезница
била већа од камата на депозите које су нудиле пословне банке. Како су ове обвезнице
са валутном клаузулом, постоји потреба за њиховим усаглашавањем са курсом Eура, те
се стога јављају и курсне разлике тзв. ефекти валутне клаузуле.
Основни капитал

1.225.918

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 2016. годином. Основни капитал је у функцији очувања и увећања
гарантног потенцијала Фонда. Добит из 2016. године распоредиће се у складу са
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине.

Председник Управног одбора
Цвијо Мрђен
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