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НАДЗОРНИ ОДБОР 

                                                                                                                                         Број: 202-72-3/2020 
                                    Дана: 15.05.2020. године 

 
На основу члана 4. и члана 8. Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине (Сл. гласник 
РС бр. 124/12), члана 8.3.12. и члана 9.6.1. Уговора о оснивању Развојног фонда Аутономне покрајине 
Војводине (Пречишћен текст од 06.04.2013. године), Надзорни одбор Развојног фонда Аутономне 
покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад  на 72. седници од 15.05.2020. године доноси 

 

ПРОГРАМ  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА 

РАЗВОЈНОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

I 

Овим Програмом врше се прве измене и допуне Програма рада Развојног фонда Аутономне покрајине 

Војводине за 2020. годину који је усвојен на 69. седници Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне 

покрајине Војводине доо Нови Сад дана 02.12.2019. године и одобрен на 33. седници дана 06.12.2019. 

године од стране Скупштине  Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад (у даљем 

тексту: Програм рада). 

II 

 

У Програму рада, у делу под називом „II       ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ СА АНАЛИЗОМ 

ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА 2020. ГОДИНУ”, мења се:  

 

 

 

Прилив 
Износ у 000 
динарима 

Укупна наплата по основу датих кредита 701.384 

Продаја некретнина  
Продаја 4 аутомобила                                                                                                                        

  10.000 
    2.832 

Приходи оперативног пословања: 268.300 

Приходи од камата (кредити, обвезнице, депозити) 175.000 

Приходи од накнада     3.300 

Остали приходи оперативног пословања (закупнине, накнаде за комисион, 
рефундације трошкова, продаја некретнина изнад књиговодствене вредности) 

  90.000 

   

Укупан планиран прилив по свим основама у 2020. години    982.516 

Пројектовано почетно стање на текућем  рачуну и рачуну орочених средстава 2.521.089 

   

Планиранa расположива средства у 2020. години 3.503.605 

  
    

Одлив Износ 

Пласмани по кредитним линијама  3.500,000 

Укупни оперативни трошкови и трошкови зарада                    236.623 

Укупна инвестициона улагања и улагања у основна средства                               12.031 
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III 

У Програму рада, у делу под називом „III СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ”, у првом ставу, иза тачке 12. 

додаје се текст:  

„13. Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења 

негативних последица проузрокованих пандемијом COVID-19 субенционисане од стране Покрајинског 

сектретаријата за финансије“ 

У истом ставу табела: „Планирани распоред средстава у 2020. години“ мења се и гласи: 

1 „Планирани распоред средстава у 2020 .години:                    

2 ПЛАСМАНИ И ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ФОНДА 
Износ у 000 
динарима 

% учешћа 
у структури 

 
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања 
 

300.000 9% 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства 
 

250.000 7% 

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства 
 

  50.000 1% 

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисанe од стране 
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 
 

150.000 4% 

Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисанe од 
стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 
 

  50.000 1% 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру 
ИПАРД програма 
 

200.000 6% 

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду  
 

350.000 10% 

Конкурс за  дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта 
 

300.000  9% 

Конкурс за  краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 
 

  50.000 1% 

Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације 
 

200.000 6% 

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката 
суфинансираних  од стране Европске Уније и билатералних донатора 
 

200.000 6% 

Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за 
наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 

400.000 11% 

Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава 
ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID-19 
субенционисане од стране Покрајинског сектретаријата за финансије 
 

1.000.000       29% 

Укупни пласмани                                                                                                                   3.500.000 100% 

Финансирање редовне делатности Развојног фонда АПВ  236.623 
 

Укупна инвестициона улагања и улагања у основна средства    12.031 
 

„ 

             
IV 

У Програму рада, у делу под називом „V       УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА РАЗВОЈНОГ 

ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ“ додаје се тачка 7а која гласи: 
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„7а. Услове одобравања кредита и обавезне инструменте обезбеђења Надзорни одбор ће утврдити 

посебним актом у случају смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID-19.“ 

 

V 

Овај Програм рада се објављује на званичној интернет страници Развојног фонда наредног дана од 

дана давања сагласности Скупштине Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине. 

 Овај Програм рада ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
 
                                                                                                                  _________________ 
                                                                                                                         Игор Мировић 

 
 
 
Програм рада објављен је дана 15.05.2020. године 
 
 
 
 
 
 


