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На основу члана 10. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине
Војводине («Сл. листи АПВ» број 17/03 и 03/06) и члана 13. Статута Гаранцијског
фонда АП Војводине («Сл. листи АПВ» број: 3/04, 2/05 и 11/06), Управни oдбор
Гаранцијског Фонда Аутономне Покрајине Војводине, четвртог сазива, је на 71
седници одржаној дана 15.12.2016. године донео

ПРОГРАМ РАДА
ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. 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
микро, малих и средњих предузећа, задруга, предузетника и индивидуалних
пољопривредних произвођача у АП Војводини.
Фонд ће подржавати прогрaме и пројекте привредних субјеката са цикличним
(сезонским) начином производње, недостатком одговарајућих средстава
обезбеђења, кратком пословном историјом и релативно високим ризиком улагања.
1.1. Мисија, визија, циљеви
1.1.1. Мисија Гаранцијског фонда АП Војводине је да обезбеди издавањем
гаранција као средства обезбеђења кредита, смањење пословног ризика банака, да
омогући лакши приступ финансијском тржишту и повољније услове кредитирања
(ниже каматне стопе, дужи рокови отплате кредита, дужи „grace“ период)
пољопривредницима, микро, малим и средњим привредним друштвима,
задругама и предузетницима са територије АП Војводине.
1.1.2. Визија Гаранцијског фонда АП Војводине је да обезбеди континуирани развој
пословања, као стабилна, компетентна и поуздана финансијска организација, која
тежи да своја правила пословања усклади са пословном праксом сродних
институција у развијеним тржишним привредама.
1.1.3. Основни циљеви у 2017. години конципирани су тако, да буду у синергији са
Програмом рада Покрајинске владе за 2017. годину, односно са Покрајинским
секретаријатом за привреду и туризам, који је уједно и ресорни Секретаријат
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Фонда. Програм рада предвиђа, да се по Конкурсима омогући финансирање и
подстицање развоја, различитих привредних активности, путем одобравања
гаранција Фонда пословним Банкама, у своје име а за рачун клијента.
На овај начин, током 2017. године, тежиће се:
стварању подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва
(микро, малих и средњих предузећа);
очувању постојећег нивоа запослености,
порасту запослености на територији АП Војводине путем:
✓ развоја и интензивирања руралне економске делатности са фокусом
на пољопривредну производњу и агроиндустрију;
✓ развоја непољопривредних делатности на селу;
✓ развоја и промоције туризма, посебно у руралним подручјима;
повећању обима извоза привредних субјеката са територије
АП Војводине;
креирању одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије;
повећању конкурентности путем оптималног коришћења компаративних
предности АП Војводине;
динамичнијег и уравнотеженијег регионалног развоја АП Војводине.
1.1.4. Организациона структура, политика запошљавања и политика зарада
Полазећи од циљева због којих је Гаранцијски фонд АП Војводине основан, као и
потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних
међусобно повезаних послова, у Фонду су образовани следећи организациони
делови:
Канцеларија директора;
Сектор гаранција;
Сектор за управљање ризицима;
Сектор планирања, развоја, контролинга и финансија;
Сектор пословне подршке; као и
Интерни ревизор.
За обављање послова из делатности Фонда систематизовано је укупно 21. радно
место и то: једно радно место за именовано лице од стране Скупштине АП
Војводине (Директор), четири радна места за лица распоређена одлуком Директора
(Помоћници директора) и 16 радних места за остала запослена лица.
Крајем 2016. године послове Фонда обављало је 18 запослених радника на
неодређено време и један радник на одређено време, док функцију Директора
обавља именовано лице. Од укупног броја запослених у Фонду, девет особа је
женског а једанаест мушког пола, 18 радника има високу стручну спрему, док су два
радника са средњом стручном спремом.
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Систематизовано а непопуњено радно место биће попуњено у зависности од
потреба процеса радa, a у складу са прописима који уређују питање запошљавања у
јавном сектору.
Као и до сада, по устаљеној пракси, зараде запослених у 2017. години исплаћиваће
се у складу са прописима који уређују питање плата, односно зарада код корисника
јавних средстава.
1.1.5. Органи управљања Фонда
Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор Фонда.
Управни одбор именује Комисију за одобравање гаранција, као стручно радно тело,
које даје стручно мишљење, везано за доношење одговарајућих одлука о издавању
гаранција. Чланови органа управљања и Комисије за одобравање гаранција, као и
предходних година, и у 2017. години за свој рад неће примати посебну накнаду.
Наведеним лицима исплаћиваће се дневнице и путни трошкови по свакој одржаној
седници.

2. Приоритети у издавању гаранција
Фонд ће издавати Гаранције привредним субјектима који обављају делатност у
свим гранама привредe, субјектима који почињу обављање привредне делатности
(„start up“) и носиоцима регистрованиих породичних пољопривредних газдинстава.
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 из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
програми који обезбеђују примену иновационих технологија;
програми предузетника, који ће коришћењем кредитних средстава по
повољнијим условима остварити виши раст прихода и обезбедити већи број
новозапослених радникa;
програми микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника из
области индустријe 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,
као и програми подршке социјалном предузетништву;
програми привредних субјекатa из области производње биолошки здраве
хране, туризма, занатства и домаће радиности.

3. Услови гарантовања
3.1. Општи максимум и лимити
У наредној 2017. Години, Фонд ће издавати појединачне гаранције у номиналном
износу највише до 450.000,00 ЕУР (четристопедесет хиљада еура).
Изложеност по издатим гаранцијама према појединачнoм привредном субјекту,
односно групи повезаних лица, не може бити већа од 5% капитала фонда.
Управни одбор Фонда утврђиваће минималне и максималне износе гаранцијa,
појединачно по сваком Конкурсу, као и максималне каматне стопе по наменама
гарантовања.
Покривеност одобрених кредита од стране пословних банака, гаранцијама Фонда,
кретаће се у распону од 30% до 100% у зависности од категорије корисника
кредита, врсте конкурса, као и ризика пласмана.
Фонд ће издавати гаранције пословним банкама на основу важећих конкурса, за
кредите одобрене под комерцијалним условима. У сарадњи са пословним
банакама, тежиће се остваривању повољнијих услова кредитирања на домицилном
финансијском тржишту и то: смањењем ефективне каматне стопе, продужењем
рока трајања „grace“ периода, односно продужењем рока отплате кредита.
Вредност издатих гаранција не може прећи износ који се добија множењем
вредности основног капитала Фонда са мултипликатором. Одлуку о висини
мултипликатора доноси Управни одбор Фонда.
3.2. Намене за које се издају гаранције
Фонд ће у 2017. години издавати гаранције за следеће намене:
набавку пољопривредне механизације и опреме, за носиоце регистрованих
пољопривредних газдинстава, предузетнике, односно за микро и мала
предузећа;
куповину пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних
поседа за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава,
предузетнике, односно за микро и мала предузећа;
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набавку опреме микро, малим и средњим привредним друштвима,
предузетницима, носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, и
земљорадничким задругама;
набавку опреме за предузетнице и власнице малих предузећа која делатност
обављају до три године;
„Start up“ кредите за почетнике, односно радно неактивну популацију;
изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију силоса, подних складишта
и хладњача као и набавку пратеће опреме;
набавку опреме за побољшaње енергетске ефикасности и примену
обновљивих извора енергије у погонима, у процесима производње микро,
малих и средњих привредних друштава, предузетника и регистрованих
пољопривредних газдинстава;
набавку основног стада; као и
набавку вишегодишњих засада
3.3. Критеријуми и процедуре за одобравање гаранција
Гаранцијског фонда АП Војводине ће у 2017. години сваку појединачну одлуку о
издавању гаранције заснивати на:
оцени бонитета подносиоца захтева за издавање гаранције;
економској оцени пројекта; као и
квалитету средстава обезбеђења.
Евентуално одступање од наведених критеријума могуће је, у оправданим
случајевима, када 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 износу предрачунске вредности пројекта који је предмет дугорочног
кредитирања, односно гарантовања, учешће трајних обртних средстава може
износити највише до 30% од предрачунске вредности пројекта.
У току важења гаранције Фонд ће вршити менторинг „Start up“ програма и
мониторинг пројекта за који је издао гаранцију.
3.4. Средства обезбеђења издатих гаранција
За обезбеђење издатих гаранција, у наредној години, Гаранцијског фонда АП
Војводине, ће од корисника гаранција узимати следећу врсту обезбеђења:
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залогу на непокретност - грађевински објекти у односу до 1:2 у односу на
вредност издате гаранције;
залогу на пољопривредном земљишту у односу до 1:1,5 у односу на
вредност издате гаранције;
јемство правног или физичког лица;
приступање дугу другог привредног субјекта;
залогу на предмету кредитирања;
залога на производној опреми и другим покретним стварима;
личне менице са меничним овлашћењем;
менице привредног друштва са меничним овлашћењем, регистроване у
Регистру меница.
Као додатна средства обезбеђења, Гаранцијског фонда АП Војводине, ће од
корисника гаранција узимати и:
заложно право на залихама робе,
заложно право на будућим потраживањима која произилазе из постојећих
уговора закључених са дужницима који имају бонитет прихватљив за Фонд.
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.
3.5. Фонд неће издавати гаранције за кредите који се одобре за следеће области:

Имајући у виду друштвену улогу, односно мисију Гаранцијског фонда АП Војводине,
Фонд неће издавати гаранције пословним Банкама, за кредите који се буду
одобравали за следеће делатности:
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 недозвоњеним, односно забрањеним.
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4. Гарантни потенцијал
Гарантни потенцијал Фонда, са стањем на дан 12.12.2016. године, износи
730.156.672,18 динара, што прерачунато у ЕУР-o по средњем курсу на дан
12.12.2016. године, износи 5.917.796,53 ЕУР-а.
Управни одбор утврђује расподелу гарантног потенцијала по конкурсима.
Висину гарантног потенцијала утврђује Управни одбор Фонда уз уважавање услова
пословања, општег ризика наплате кредита и висине расположивих финансијских
средстава.

5. Пласман слободних новчаних средствава
У циљу заштите и увећања капитала Гаранцијског фонда АП Војводине, слободна
средства ће бити пласирана на домицилном финасијском тржишту, односно на
тржишту новца и краткорочних финансијских инструмената.
Да би се остварили најповиљнији финансијски ефекти, уз истовремено
минимизирање различитих врста ризика, односно да би се обезбедила највећа
сигурност пласмана новчаних средстава, Фонд ће користити следеће могућности:
орочавање слободних новчаних средства код првокласних банака,
водећи рачуна о дисперзији депонованих средстава по банкама, о
валутном ризику, као и о рочној усклађености преузетих гаранцијских
обавеза и рокова пласираних 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.

6. Остале активности фонда
Гаранцијски фонд АП Војводине планира да, током 2017. године, интензивира
сарадњу, како на регионалном, тако и на ширем плану. Фонд је пуноправан члан
Европске асоцијације гарантних институција (AECM - European Association of
Guarantee Institutions) која има 41. пуноправног члана и функционише у 25 земаља
Европе. Заједничка мисија свих чланица ове асоцијације је издавање гаранција
малим и средњим предузећима у циљу лакшег приступа кредитним линијама
пословних банака. Поред тога, чланство у асоцијацији даје могућност међусобне
сарадње више Фондова из различитих земања на заједничким пројектима Европске
уније.
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Током 2017. Године, Гаранцијски фонд АП Војводине путем међународне сарадње
планира да искористи, што је могуће више, доступних средства из иностраних
извора, тако што ће заједно са ино-партнерима аплицирати на пројекатима
везаним за:
подизање финансијског капацитета Фонда;
економско оснаживање почетника у послу „Start up“ програма;
побољшање пословних могућности за незапослене које живе у руралним
подручјима;
повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора
енергије на територији АП Војводине;
повећање перформанси, утицаја и ангажмана Фонда у односу на ИПАРД;
предприступни програм ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја;
заједничке активности земаља у оквиру Дунавске стратегије у областима
развоја руралног туризма, бициклизма и путева вина;
подизање финансијског капацитета малих привредних субјеката кроз ЕУ
„COSME“ програм.
„ИПАРД 2“ ПРОГРАМ ЗA 2014-2020
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,
припремило је Национални програм руралног развоја који садражи мере
комплементарне са „ИПАРД 2“ програмом. За рурални развој Републике Србије
опредењено је 175 милиона ЕВРА евра помоћи из програма претприступне помоћи
ЕУ.
Гаранцијски фонд АП Војводине путем међународне сарадње планира да узме
активно учешће у активности овог Програма путем:
прилагођавања постојећих и израдом нових Конкурсних линија Фонда
комплементарних са ИПАРД 2 програмом;
јачањем сарадње сарадње са локалним акционим групама („LEADER“
приступ); као и
преузимањем искустава од гарантних фондова и сличних институција из
ЕУ и региона, а који су већ прошли кроз процес имплементације ИПАРД
програма.
Посебну пажњу Фонд ће посветити сарадњи са локалним самоуправама у току 2017.
године, у циљу укључења локалних самоуправа у субвенционисање дела камате за
кредитне линије које су подржане гаранцијама Фонда.
У току 2017. Године, Фонд ће наставити континуирани процес развоја система
финансијског управљања и контроле.
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8. Завршне одредбе
Измене и допуне овог програма врше се по поступку предвиђеном за његово
доношење.
Овај програм, по добијању сагласности Покрајинске владе, ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања на екстерном сајту Фонда www.garfondapv.org.rs
Број: 01-IV/71 - 05
Дана: 15.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Драгослав Гавранчић
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