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ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА РАДА ЗА 
2017. ГОДИНУ 

РАЗВОЈНОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
 
 

III.      СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ 
 
 

У 2017. години Развојни фонд ће одобравати дугорочне и краткорочне кредите из сопствених средства 
према условима следећих конкурса: 

 

 
     Конкурс за дугорочнe кредитe за инвестициона улагања 

 

     Конкурс за дугорочнe кредитe за трајна обртна средства 
 

     Конкурс за краткорочнe кредитe за обртна средства 
 

     Конкурс за дугорочнe кредитe за пољопривреду 

     Конкурс за дугорочнe кредитe за куповину пољопривредног земљишта 
 

     Конкурс за краткорочнe кредитe за обртна средства у пољопривреду 
 

     Конкурс   за   краткорочнe  кредитe   за   предфинансирање  реализације  пројеката 
 

суфинансираних од стране Европске Уније и билатералних донатора 
 

  Конкурс  за  дугорочне  кредите  за  инвестиционо  опремање  радних,  пословних  и 

агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама 

 

 
Планирани распоред средстава у 2017 .години: 

 

 

 
ПЛАСМАНИ И ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ФОНДА 

 

 
Износ у 

динарима 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања 600.000.000 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства 400.000.000 

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства 300.000.000 

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду 400.000.000 

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног 
земљишта 

 

400.000.000 

Конкурс за  краткорочне кредите за обртна средства у 
пољопривреду 

 

200.000.000 

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

 
150.000.000 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, 
пословних   и   агроиндустријских   зона   кроз   суфинансирање   са локалним 
самоуправама 

 
50.000.000 

Укупни пласмани 2.500.000.000 

 

На основу Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда расписаће се нови конкурси којим ће се 

дефинисати услови пласирања средстава. У зависности од обима реализације средстава по расписаним 

конкурсима и на основу Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда може се вршити прерасподела 

средстава по планираним конкурсима као и расписивање других конкурса. 
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