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1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 21. тачка 7. Статута Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени  лист  АПВ“,  број  17/91),  Скупштина  Аутономне  Покрајине 

Војводине  на  седници  одржаној  06.  фебруара  2001.  године  донела  је 
Одлуку о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде са циљем: 
подстицања пољопривреде у Аутономној Покрајини Војводини и отклањања 
проблема  у  области  пољопривредне  производње  путем  учешћа  у 

финансирању  програма  унапређења  и  развоја  појединих  области 
пољопривреде; подстицања интензивније и континуираније производње и 
обезбеђења  што  више  роба  за  извоз;  подстицања  оснивања  и 
организовања  предузећа  у  области  пољопривреде;  подстицања  развоја 

земљорадничког задругарства; предлагања подстицајних мера системског 
карактера на нивоу Покрајине. 

Осмишљен  је  као  непрофитабилна  организација  чији  су  извори 
финансирања  средства  обезбеђена  из  Буџета  АП  Војводине,  средства 

прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних 
лица,  средства  међународних  финансијских  организација,  односно 
појединих  земаља  за  реализацију  регионалних  програма  развоја 
пољопривреде и друга средства остварена у складу са законом.

          Орган управљања Фондом је Савет Фонда кога чине председник и 
шест  чланова.  Фонд  има  директора  који  представља  и  заступа  Фонд, 
извршава одлуке  Савета  Фонда  и руководи службом Фонда у  складу са 
Статутом Фонда. Седиште Фонда је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 

број 16, Фонд има својство правног лица, порески идендификациони број је 
102100117, матични број Фонда је 08720703.

2. ЦИЉЕВИ ФОНДА У 2011. ГОДИНИ

         У 2011. години Фонд  jе своју активност усмериo на остваривање 
следећих циљева:

• Подстицање развоја пољопривреде у АП Војводини;

• Подстицање равномерног развоја пољопривреде;

• Унапређење конкурентности домаће пољопривреде;

• Повећање  животног  стандарда  произвођача  хране  а 

потрошачима обезбедити здравствено безбедну и квалитетну 

храну по приступачним ценама;

• Подстицања запошљавања.

         Подстицање  развоја  пољопривреде  у  АП  Војводини  врши  се 
обезбеђењем средстава за  кредитирање индивидуалних пољопривредних 
газдинстава.  Највећи  део  тих  газдинстава  најчешће  има  мање  од  10ха 
обрадивог земљишта и то по правилу уситњеног  којих је  на територији 

покрајине  највише,  а  њима  је  финансијска  подршка  најпотербнија  који 
ангажовањем  кредитних  средстава  Фонда  по  веома  повољним  условима 
остварују:  већи  раст  годишњег  прихода,  већу  производњу  намењену 
подмирењу  потреба  домаћег  и  страног  тржишта  квалитетном  робом  и 

обезбеђују већи број новозапослених радника.  Oсновне активности Фонда 
су  расписивање  и  реализација  конкурса  ради  стварања  могућности  за 
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пружање  подршке  у  финансирању развојних  програма  намењених 
поњопривреди.

 3. ПРИХОДИ

               Ради остваривања циљева постављених Програмом рада Фонда, 
потребна средства су обезбеђена у складу са Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету АП Војводине за  2011.  годину,  наплатом ануитета  по 

доспелим  дугорочним  кредитима  као  и  донацијом  домаћих  и  страних 
физичких и правних лица (члан 4.  Одлуке о оснивању Фонда и члан 7. 
Статута  Фонда). Укупни  приходи  Фонда  за  кредитирање  наведених 
програма  у  2011.  години  остварени  су  у  складу  са  реалним  изворима 

средстава и то:
  
     3.1. Пренета средства из 2010. године               

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА
Пренета  донаторска  средства  из  2010. 
године                                          

37.197.180,96

Пренета  буџетска  средства из  2010. 
године за кредитирање пољопривреде 

56.737.501,82

Пренета  буџетска  средства  за  текуће 

издатке                                 

1.869.684,78

УКУПНА СРЕДСТВА: 95.804.367,56
     
3.2. Прилив средстава од доспелих ануитета и камата у 2011. години 

       

Буџетска  средства  од  приспелих  ануитета  остварена  су  у  износу  од 
93.646.772,78 динара или 89,19% у односу на план.
Донаторска  средства  од  приспелих  ануитета  остварена  су  у  износу  од 

35.303.881,44  динара или 86,38% у односу на план.
Наплата  доспелих  ануитета  и  камата  по  раније  одбреним  кредитима  је 
један од основних извора средстава за финансирање основне делатности 
Фонда.  

   
    3.3. Буџетска средства у 2011. години

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА
Донаторска   средства  од  доспелих 
ануитета и камата у 2011. години

35.303.881,44

Приходи од камата на орочена донаторска 
средства

242.989,37

Буџетска  средства од доспелих ануитета 
и камата у 2011. години

93.646.772,78

Приходи од камата на орочена буџетска 
средства

478.809,36

УКУПНА СРЕДСТВА: 129.672.452,95
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У 2011. ГОДИНИ

4.1. Кредитирање пројекта „Реконструкција система за 

наводњавање“

          Простор  Војводине  је 

климатско  подручје  у  којем  су 
временски  услови  променљиви, 
нестабилни  и  непредвидиви. 
Располажемо  са  изузетно  богатим 

водним  потенцијалом,  а 
истовремено  за  потребе 
пољопривреде  користе  се  мале 
количине  те  је  је  наша  земља  по 

наводњаваним  површинама  међу 
последњима  у  Европи. Просечни 

приноси ратарских, повртарских и воћарских култура су ниски, осцилирају 
кроз  године  што  се  првенствено  повезује  с  појавом  суше.  У  биљној 

производњи  је,  уз  остале,  већ  давно  уочен  проблем  недовољног 
наводњавања, као ограничење повећања производности. Ниски приноси и 
висока зависност о природним условима већине биљних производњи (што 
значи висок ризик производње), не могу се избећи без повећања површина 

под наводњавањем. Чињеница је да у нашим условима нема успешне биљне 
производње без наводњавања, јер је суша редовна појава. Наводњавање је 
једина мера којом се у  потпуности могу решавати  проблеми суше. Веома 
ретки али успешни примери доказ су перспективе која се односи на улагање 

у системе за наводњавање. У условима наводњавања мора се мењати смер 
производње, организовати интензивна производња за агроиндустрију, јер је 
наводњавање  покретачка  сила  агроиндустрије.  Повећањем  површине  под 
наводњавањем  позитивно  ће  се  одразити  на  преструктуирање 

пољопривредне  производње   у  корист  интензивних  култура,  развој 
сточарства  и  повртарства,  бољег  коришћења  капацитета  у  прехрамбеној 
индустрији, већу запосленост и снабдевеност домаћег тржишта као и већег 
извоза. 

           Управо из наведених разлога Фонд се заједно са Владом Краљевине 
Норвешке  још  2002.  укључио  у  реализацију  пројекта  «Реконструкција 
система за наводњавање».

          Кредитна средства су додељена за куповину нових система и опреме за 

наводњавање  са  каматном  стопом  од  1,3% на  годишњем  нивоу,  и  то  на 
следећи начин:

     -  за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра 
одобравани  су  кредити  са  грејс  периодом  од  9  месеци  (за  време  грејс 

периода не обрачунава се камата) и роком отплате од 24 месеца;

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА
Приходи  из Буџета 14.179.000,00

Неутрошена средства од приватизације из 
претходних година

100.000.000,00

УКУПНА СРЕДСТВА: 114.179.000,00
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     - за набавку опреме за наводњавање чија  вредност  износи  од  5.001  до 
15.000 евра одобравани су кредити са грејс периодом од 12 месеци (за време 
грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате од 30 месеца;
- отплата се врши у шестомесечним ануитетима;

4.2.  Кредитирање производње под затвореним простором  

       (стакленици, пластеници и др. ) и опреме у њима

        Производња поврћа одвија се 
као:  баштенска,  њивска, 
интензивна  индустријска 
производња и производња поврћа у 

заштићеном простору. 
У Војводини највише се гаји средње 
рано  и  средње  касно  поврће  а 
познато  је  да  производња  у 

заштићеним  условима  омогућава 
рану и касну бербу тј. конзумацију 
свежег поврћа у јесењим, зимским 
и пролећним месецима. 

Производња у заштићеном простору је најинтензивнији облик гајења поврћа 
и других биљних врста и има изузетан биолошки и економски значај као и 
велики  потенцијал  да  буде  значајан  фактор  у  развоју  пољопривреде 
Војводине. Очигледне су предности овог вида производње кроз: економску 

исплативост зато што су цене производа ране и касне бербе поврћа више у 
односу на производе са отвореног, уједначеност прозвода, квалитет и брзину 
плодоношења што омогућава добро тржиште и бољи пласман. Међутим да би 
се ово постигло потребно је пуно ангажовање индивидуалних узгајивача као 

и  одговарајућих  државних  фондова  који  располажу средствима која  могу 
бити  пласирана  у  виду  адекватних  кредита.  Покрајински  фонд  за  развој 
пољопривреде се определио да повољном кредитном линијом подржи овај 
вид призводње како би се остварило: повећање производње у заштићеном 

простору, боља снабдевеност тржишта квалитетним свежим поврћем током 
целе  године,  смањење  увоза,  обезбеђење  егзистенције  за  сеоска 
домаћинства као и радно ангажовање незапослених лица.

             Кредитна средства су додељена за куповину нових пластеника и 

стакленика и опреме у њима са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, 
и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- Фонд не одобрава кредит у износу мањем од 1.000евра,

- рок отплате 36 месеци,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у 

рок  отплате, за  време  грејс  периода  обрачунава  се 
интеркаларна камата,

- отплата  се  врши  у  шестомесечним 

ануитетима,  прва  рата  се  уплаћује  по  истеку  грејс  периода 
(укупно 5 рата).

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

46 38.290.797,66
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4.3. Кредитирање сточарске производње    

  

Последњих  година  сточни  фонд  у 

Србији  готово  је  преполовљен. 
Драстично је смањен број грла стоке 
и  укупна  производња  и  потрошња. 
Сточарство  у  Србији  је  у  озбиљној 

кризи. Ниско  учешће  вредности 
сточарске у укупној пољопривредној 
производњи и броја грла по хектару 
показује  нам  да  је  пољопривредна 

производња у  нашој  земљи и  даље 
екстензивна. Да  би  се  овај 

неповољан  тренд  зауставио  и  покренуо  развој  сточарства  потребно  је 
створити повољан амбијент, покренути производњу и обновити сточни фонд 

уз  могућност  повољног  кредитирања  како  би  се  наш произвођач  учинио 
равноправним  са  произвођачима  у  окружењу.  Без  стабилне  и  развијене 
сточарске производње нема ни развијене пољопривреде. Сточарство утиче 
на  развој  биљне  производње,  јер  се  око  три  четвртине  ове  производње 

утроши на исхрану стоке, а такође је стајњак као споредни производ веома 
битно  средство  за  одржавање  структуре  и  производне  способности 
земљишта.  Треба  тежити  ка  синтези  сточарске  и  ратарске  производње, 
очувању  и  побољшању  богатства,  плодности  и  структуре  земљишта  и 

повећању укупне пољопривредне производње. Дугорочну стратегију развоја 
сточарства  треба  ускладити  са  европским  и  светским  стандардима,  те  је 
неопходна  подршка  државних  институција  и  фондова.  Имајући  у  виду 
потенцијал  којим  наша  земља  располаже,  сточарској  производњи  као 

области са најбржим обртом капитала у пољопривреди би требало посветити 
посебну пажњу и њен удео у укупном аграру повећати како би се остварила 
пуна  валоризација  природних  и  других  ресурса  и  наших  компаративних 
предност  као  што  је  то  случај  у  развијеним  земљама  где  сточарство 

предствља локомотиву развоја читавог аграра.
            

   Кредитна средства су додељена за куповину:

   1. основног стада у овчарству и козарству са каматном стопом од 2% на 
годишњем нивоу, и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 12.000 евра,

- Фонд не одобрава кредит у износу мањем од 1.000евра,

- рок отплате 18 месеци,

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

32 21.442.281,35
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- грејс период  траје  12 месеци, за  време 

грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,

- отплата  се  врши  у  шестомесечним 

ануитетима,  прва  рата  се  уплаћује  по  истеку  грејс  периода 
(укупно 4 рата),

2.  пчелињих  ројева,  нових  кошница  и  опреме  у  пчеларству  са  каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу, и то на следећи начин:

- за набавку пчелињих ројева, минималан износ кредита 

од 1.000 евра а максималан износ  до 5.000 евра, 

-   за набавку нових кошница у стандарду, минималан износ 

кредита од 1.000 евра а максималан износ  до 5.000 евра, 

-   за  набавку нове опреме за  пчеларство,  минималан износ 

кредита од 1.000 евра а максималан износ  до 5.000 евра,

-   за  набавку  камиона  са  приколицом  регистрованом  за 

пчеларење,  минималан  износ  кредита  од  1.000  евра  а 
максималан износ до 5.000 евра.

Одобравани се кредити са грејс периодом од  24 месеца (за време грејс 
периода  обрачунава  се  интеркаларна  камата)  и  роком  отплате  од  18 
месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

   3. квалитетне телади за тов са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, и 
то на следећи начин:

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 5.000 евра,

- рок отплате 12 месеци,

- корисник  кредита  се  обавезује  да  целокупан 

износ врати једнократно након истека кредита.

     4. 4.  Кредитирање подизања вишегодишњих засада воћа и винове 

лозе и постављања против градне мреже

             

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

8 6.414.125,08

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

25 9.496.875,95

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

15 15.190.593,21
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пољопривредна  грана  не  може  да 
донесе толику зараду као воћарство и 
виноградарство.  То  су  једне  од 
најпродуктивнијих  пољопривредних 

грана,  која  надмашује  рентабилност 
других.  Производњом  воћа  и  грожђа 
остварује се 10-15 пута већа вредност 
производње  по  хектару,  него  при 

производњи  пшенице  или  кукуруза. 
Бављење  воћарством  и 
виноградарством  захтева  доста  живог 

рада, тако да се овим производњама, тамо где има доста радне снаге, може 

допринети  њиховом  рационалном  запошљавању,  а  уједно  и  задржавању 
пољопривредног  становништва у  тим крајевима.  Такође се  запошљава по 
јединици површине знатно више радне снаге и у низу пратећих делатности 
које су везане за воћарско-виноградарску производњу. 

Воћарство  и  виноградарство  су  постале  уносне  гране.  У  укупној  биљној 
производњи,  воћарство  и  виноградарство  у  Војводини  је  недовољно 
заступљено  у  укупним  обрадивим  површинама  и  поред  тога  што  има 
неколико  изузетно  повољних  рејона  за  производњу  воћа:  Суботичко-

хоргошки  рејон,  Фрушкогорски  рејон,  Јужнобанатски  рејон.  Поред  ових 
рејона постоји и неколико микрорејона. Природни услови у овим рејонима 
нису у потпуности искоришћени, па зато ове гране производње у Војводини 
не дају оне ефекте који би по својим потенцијалним могућностима могле да 

дају,  већ напротив у  дужем времену стагнирају.  Генетски ресурси  којима 
располажемо у  овој  области  су  значајни,  а  велика  је   предност што не 
користимо генетски модификован материјал.
У  производњи  је  потребно  предвидети  само  гајење  најквалитетнијих  и 

најсавременијих  сертификованих  сорти чији  ће  род  делом  завршити на 
тржишту источне и западне Европе a  велики део рода на руско тржиште, 
где се последњих година највише извози.

При  подизању  нових  воћњака  и  винограда  такође  треба  мислити  и  о 
заштити  од  града.  Метеоролошка  статистика  показује  да  град  пада  све 
чешће и све више, а глобалне климатске промене иду у прилог прогнозама 
да ће се тај тренд наставити још дуги низ година. Избор најефикаснијег 

система противградне заштите постаје актуелнији него икад.
Осигурање код осигуравајућих  друштава само санира  последице али  по 
својој природи не може вратити купца који је изгубљен за ту годину или 
трајно, нити се може надокнадити умањени род у наредној години, уколико 

се ради о озбољнијим оштећењима од града. Постављањем противградне 
мреже воћари и виноградари могу рачунати на сигуран принос и приход.

     Планови Покрајинског фонда за развој пољопривреде су да путем повољне 
кредитне  линије стимулише подизање  високоинтензивних  засада сa 

постизањем  највећих приноса по јединици површине.

    Кредитна средства су додељена за куповину:

1. лозних калемова, стубова, жице и опреме у виноградарству са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу, и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 10.000 евра,

- Фонд не одобрава кредит у износу мањем од 1.000евра,

- рок отплате 36 месеци,
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- грејс период  траје  24 месеца, за  време 

грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,

- отплата  се  врши  у  шестомесечним 

ануитетима,  прва  рата  се  уплаћује  по  истеку  грејс  периода 
(укупно 5 рата).

2. воћних садница са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, и то на 
следећи начин:

o Максималан износ кредита 10.000 евра

o Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

o отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата 

се уплаћује по истеку грејс  периода за  време грејс  периода 
обрачунаваће се интеркаларна камата, 

o ЈАГОДАСТЕ  ВОЋНЕ  ВРСТЕ  (јагода,  малина,  купина,  рибизла, 

огрозд, дуд и актинидија),
- грејс период у трајању од 24 месеца,                                           

               - рок отплате кредита 36 месеци (укупно 7 рата).

o ЈАБУЧАСТЕ ВОЋНЕ ВРСТЕ (јабука, дуња, мушмула и оскоруша ) 

и  КОШТИЧАВЕ  ВОЋНЕ  ВРСТЕ (шљива,  бресква,  кајсија, 
нектарина, вишња)

 - грејс период у трајању од 36 месеци                                           
                - рок отплате кредита 24 месеца (укупно 5 рата).

  
o ЈЕЗГРАСТЕ  ВОЋНЕ  ВРСТЕ  (орах,  леска,  бадем  и  кестен)  и 

ДЕФИЦИТАРНЕ ВОЋНЕ ВРСТЕ ( крушка, трешња)
 - грејс период у трајању од 48 месеци, за време грејс периода      
обрачунаваће се интеркаларна камата, 

                - рок отплате кредита 12 месеци (укупно 3 рата).

3. нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда 
са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, и то на следећи начин:.

- максималан износ кредита 15.000 евра,

- рок отплате 36 месеци,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок 

отплате, за  време  грејс  периода   обрачунава  се  интеркаларна 
камата,

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

21 13.514.214,94

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

41 22.216.364,48

9



- отплата  се  врши  у  шестомесечним 

ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 
5 рата),

4.5. Кредитирање прикључне и погонске пољопривредне 

механизације

                       

У  целом  технолошком  процесу 
пољопривредне  производње, 

механизација  је  кључни  фактор  у 
остваривању  већих  приноса,  бољег 
квалитета  и  повећања  економичности 
производње.  Без  квалитетне 

механизације, без обнављања застареле 
механизације, нема успешне производње 
и  остваривања  оптималних  рокова  у 

обради  земљишта,  повољнијег  коришћења  и  квалитетније  обраде 

површина,  повећање  интензивности  пољопривредене  производње, 
снижавање  трошкова  производње,  повећања  приноса  и  квалитета 
производа.  Такође  неквалитетна  пољопривредна  механизација  може  да 
утиче  на  повећано  механичко  оштећење  биљака  и  плодова  биљака.  То 

доводи до повећања губитака при убирању плодова, до остварења мањег 
приноса и лошијег квалитета производа.
Данас  пољопривредници  немају  средства  за  набавку  неопходне 
механизације. Без одговарајућих кредита (ниска каматна стопа, дужи грејс 

период и период отплате) готово је немогуће обавити и завршити послове 
квалитетно и на време, те се Фонд определио за кредитирање набавке нове 
прикључне и погонске пољопривредне механизације.

   Кредитна средства су додељена за куповину нове погонске и прикључне 
механизације  са  каматном  стопом  од  2%  на  годишњем  нивоу,  и  то  на 
следећи начин:

-  максималан износ кредита 20.000 евра,
-  Фонд неодобрава кредите у износу мањем од 1.000 евра,
- за погонске машине минимално учешће од 15%, као инструмент 
обезбеђења  код  погонских  машина  је  сама  машина  која  је 

предмет куповине,
-  рок отплате кредита 48 месеци,
- грејс период у трајању од од 6 месеци,за време грејс периода 
обрачунаваће се интеркаларна камата,

- отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се 
уплаћује по истеку грејс периода (укупно 9 рата).

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

1 1.513.045,50
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4.6. Kредитирање изградње и опремања складишних капацитета

Изградњом  силоса  са  сушаром  са 

најсавременијом  технологијом  за 
смештај  пшенице,  сунцокрета, 
кукуруза  и  остале  зрнасте  робе 
створиће  се  услови  да  се  ратарски 

производи ускладиште ради очувања 
квалитета  до  момента  продаје. 
Изградња  складишних  капацитета 
има  за  циљ  да  заштити 

пољопривредне  произвођаче  од 
тржишних колебања која су резултат 
специфичности  пољопривредне 

производње  тј.  временског  непоклапања  између  понуде  и  потражње 

(потрошња пољопривредних производа је континуирана током целе године, 
док је понуда сконцентрисана у релативно кратком временском интервалу). 
Економска оправданост заснива се на разлици у цени производа која ће се 
остварити продајом производа у време када је понуда мала, а цена висока. 

То ће свакако повећати конкурентност овдашњих пољопривредника, јер робу 
неће морати више да дају откупљивачима и накупцима одмах по скидању 
усева, него ће моћи да сачекају повољну цену, што се нарочито, прошле 
године показало као најефикаснија мера за остваривање већег профита од 

пољопривреде.
Највећи  проблем  код  набавке  опреме  и  изградње  објеката  за  сушење  и 
складиштење  је  обезбеђење  довољне  количине  инвестиционих  средстава, 
односно добијање повољних кредита. С обзиром да су процене да се при 

пријему  зрна  на  силосним  центрима  узима око  6% а  да  Фонд  кредитира 
подизање складишних капацитета са 2% годишње камате на остатак дуга 
наши  пољопривредници  су  веома  заинтересовани  да  појединачно  или 
удружени крену у подизање сопствених капацитета за складиштење зрна.   

   Кредитна средства су додељена за за изградњу нових објеката намењених 
складиштењу житарица (силоса, подних складишта) са каматном стопом од 
2% на годишњем нивоу, и то на следећи начин:

- максималан износ кредита 20.000 евра,

- минимални износ кредита  10.000 евра,

Број реализованих кредита -
погонска механизација

Реализовани износ кредита у дин.

77 120.084.381,53

Број реализованих кредита -
прикључна механизација

Реализовани износ кредита у дин.

110 66.703.703,44

11



- рок отплате 48 месеци,

- грејс период траје 12 месеци и укључује се у 
рок отплате, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна 

камата

- отплата  кредита  се  врши  шестомесечним 

ануитетима,  прва  рата  се  уплаћује  по  истеку  грејс  периода 
(укупно 7 рата).

        Фонд  са  својим  коминтентима,  регистрованим  пољопривредним 
газдинствима  са  територије  АП  Војводине  уговара  валутну  клаузулу. 
Кредити су у динарима, за које је уговорена заштита од ризика везивањем 
за курс динара у односу на ЕУР важећем на дан потписивања уговора. 

        Након доношења одлуке о одобравању кредита, следи поступак 
закључења уговора и испуњења преузетих обавеза конкретним уговором 
усмерених  ка  његовој  коначној  реализацији:  подношење  валидне 
документације и упис хипотеке као инструмента уредне отплате кредита, 

неопходних за пренос кредитних средстава.   

5. РАСХОДИ

У  оквиру  планираних  буџетских  средстава,  распоред  издатака 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за текуће издатке, утврђен је 
Финансијским планом за 2011. годину.   

5.1. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Финансијски план сачињен је у складу са важећим актима којима је 
регулисан рад Фонда,  са  Програмом рада Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде  за  2011.  годину као  и  са  Покрајинском  скупштинском 
одлуком о буџета АП Војводине за 2011. годину.
        Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за деветоро 
запослених у Фонду oдноси се на:

Број реализованих кредита Реализовани износ кредита у дин.

2 3.103.546,00
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Финансијским планом за 2011. годину за текуће издатке Фонда планиран је 
износ  од  16.048.484,78 динара,  остварени  расходи  су  мањи  и  износе 
14.848.721,68 динара.
6. РЕАЛИЗОВАНИ КРЕДИТИ ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА

        Сходно циљевима и основном делатнсти Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде  пласмани  регистрованим  пољопривредним  газдинствима 
путем  одобрених  дугорочних  кредита  пољопривредним  газдинствима  у 
2011. години приказани су по структури у следећој табели:

  

Р.бр. Програм Број 
кредита

Износ кредита 
(дин.)

Износ 
кредита(€)

1. НАВОДЊАВАЊЕ 46 38.290.797,66 376.938,90

2. ПЛАСТЕНИЦИ 32 21.442.281,35 210.447,95

3. ВИШЕГОДИШЊИ 
ЗАСАДИ

63 37.243.624,92 365.982,76

4. СТОЧАРСТВО 48 31.101.594,24 306.504,67

5. МЕХАНИЗАЦИЈА 187 186.788.084,97 1.839.747,92

6. СИЛОСИ, ПОДНА 

СКЛАДИШТА

2 3.103.546,00 29.934,76

У К У П Н О : 378 317.969.929,54 3.129.556,96

Конто ВРСТА РАСХОДА
ОСТВАРЕЊЕ

2011.

ПЛАН ЗА

2011.

ИНДЕКС

Остварње/

план

1 2 3 4 5

51 Трошкови материјала 292.305,97 440.000,00 66,43

520
Трошкови зарада и 

накнада зарада брут 

бруто

10.276.378,28 10.600.000,00 96,95

521
Порези и доприноси 

на терет послод. 

ппппопослодавца

1.839.478,00 1.897.400,00 96,95

522
Трошкови накнада по 

уговору о делу
188.579,00 400.000,00 47,14

523
Трошкови накнада по 

ауторским угов. 

уговорима

- 30.000,00 -

529 Остали лични расходи 564.191,39 700.000,00 80,60

53
Трошкови 

производних услуга
995.632,84 1.200.000,00 82,97

55
Нематеријални 

трошкови 667.156,20 720.000,00 92,66

57 Остали расходи 25.000,00 61.284,78 40,79

У К У П Н О: 14.848.721,68 16.048.684,78 92,52
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Дати кредити од оснивања Фонда 2001. до 31.12.2011. године: 

    

Р.бр. Програм Број 

кредита

Износ кредита 

(дин.)

Износ 

кредита(€)

1. НАВОДЊАВАЊЕ 933 453.634.829,54 5.407.502,11

2. ПЛАСТЕНИЦИ 340 140.556.730,89 1.578.481,54

3. ВИШЕГОДИШЊИ 

ЗАСАДИ 

237 119.133.872,93 1.254.888,10

4. СТОЧАРСТВО 130 71.646.565,72 727.189,47

5. МЕХАНИЗАЦИЈА 233 223.510.905,27 2.191.775,17

6. СИЛОСИ, ПОДНА 
СКЛАДИШТА

2 3.103.546,00 29.934,76

У К У П Н О : 1875 1.011.763.097,07 8.063.560,13

        Покрајински фонд за развој пољопривреде је основан 2001. године а 
у  2002.  години  одређен  је  за  реализатора  пројекта  „Реконструкција 

иригационих  система“  чији  је  донатор  Влада  Краљевине  Норвешке.  За 
протеклих десет година донацијом Владе Краљевине Норвешке која је у 
потпуности  очувана  и  наменски  искоришћена,  као  што  се  види  из 
претходне табеле додељено је 933 кредита намењених куповини система и 

опреме  за  наводњавање.  Након  овог  пројекта  Фонд  је  непрестано 
прошириовао  делокруг  свога  рада  новим  кредитним  линијама  које  су 
финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине.      

7. РАСПОРЕД ОДОБРЕНИХ КРЕДИТА ПО ОПШТИНАМА

14



8. РАСПОРЕД ОДОБРЕНИХ КРЕДИТА ПО ОКРУЗИМА

Општина
Број 

одобрених 
кредита

Учешће 
у броју 
кредита

Вредност 

одобрених 
кредита у 
динарима

Учешће у 
вредности

Ада 11 2,91% 10.155.384,39 3,19%
Алибунар 5 1,32% 4.613.573,89 1,45%
Апатин 4 1,06% 2.646.539,30 0,83%

Бачка Паланка 25 6,61% 29.271.477,43 9,21%
Бачки Петровац 4 1,06% 5.637.652,86 1,77%

БачкаТопола 12 3,17% 9.646.960,87 3,04%
Бач 9 2,38% 4.540.113,43 1,43%

Бела Црква 3 0,79% 2.515.738,00 0,79%
Беочин 4 1,06% 4.653.898,00 1,46%
Бечеј 14 3,70% 9.218.835,01 2,90%
Врбас 3 0,79% 1.873.331,90 0,59%
Вршац 5 1,32% 4.721.582,92 1,49%
Жабаљ 9 2,38% 8.576.533,50 2,70%

Житиште 11 2,91% 8.886.249,82 2,80%
Зрењанин 13 3,44% 8.631.109,12 2,72%

Инђија 7 1,85% 3.357.444,25 1,06%
Ириг 8 2,12% 3.339.771,00 1,05%

Кањижа 6 1,59% 2.891.493,07 0,91%
Кикинда 13 3,44% 11.081.849,20 3,49%
Ковачица 11 2,91% 12.200.164,82 3,84%

Ковин 6 1,59% 5.096.846,94 1,60%
Кула 9 2,38% 7.501.662,22 2,36%

Мали Иђош 7 1,85% 6.879.984,70 2,16%
Нова Црња 4 1,06% 3.212.992,00 1,01%
Нови Бечеј 8 2,12% 8.558.184,73 2,69%

Нови Кнежевац 1 0,27% 510.058,04 0,16%
Нови Сад 39 10,32% 35.555.557,78 11,18%

Опово 1 0,28% 609.000,00 0,19%
Оџаци 5 1,32% 3.037.240,77 0,96%

Панчево 7 1,85% 6.038.345,40 1,90%
Пећинци 3 0,79% 2.068.128,00 0,65%

Пландиште 7 1,85% 9.196.014,79 2,89%
Рума 12 3,17% 9.907.734,86 3,12%
Сента 2 0,54% 1.602.282,05 0,50%
Сечањ 5 1,32% 3.416.819,00 1,08%
Сомбор 22 5,82% 14.474.702,42 4,53%

Ср. Карловци 2 0,54% 1.978.697,00 0,62%
Ср. Митровица 6 1,59% 5.161.445,12 1,62%

Србобран 9 2,38% 7.823.809,92 2,46%
Стара  Пазова 5 1,32% 3.120.474,24 0,98%

Суботица 14 3,70% 10.826.468,84 3,41%
Темерин 5 1,32% 9.074.891,87 2,86%

Тител 5 1,32% 2.576.596,16 0,81%
Чока 3 0,79% 713.565,82 0,22%
Шид 14 3,70% 10.568.724,09 3,32%

УКУПНО 378 100,00% 317.969.929,54 100,00%
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Округ

Број 
одобрених 

кредита

Учешће у 
броју 

кредита

Вредност 
одобрених 

кредита у 
динарима

Учешће у 

вредности

Западно-бачки 40 10,61% 27.660.144,71 8,70%

Јужно-бачки 128 33,69% 120.781.394,86 37,95%

Јужно-банатски 45 11,94% 44.991.266,76 14,16%

Северно-
банатски 36 9,55% 26.954.632,57 8,48%

Северно-бачки 33 8,75% 27.353.414,41 8,61%

Средње-
банатски 41 10,87% 32.705.354,67 10,29%

Сремски 55 14,59% 37.523.721,56 11,81%

УКУПНО 378 100,00% 317.969.929,54 100,00%

         Циљ Фонда је подстицање равномерног развоја пољопривреде као и 
едукација  и  информисаност  свих  заинтересованих  пољопривредника  у 
Војводини. Једна од значајних активности Фонда је и теренски обилазак 
како  корисника  кредита  ради  утврђивања  да  ли  су  средства  наменски 

утрошена тако и потенцијалних корисника кредита како би се презентирала 
кредитна  понуда  потенцијалним  корисницима  и  у  циљу  оцене  реалног 
стања пре реализације кредита.   

                                                                               

11. ЗАКЉУЧАК

          Пољопривредну производњу, као најзначајнију грану привреде 
Војводине и која последњих година бележи позитивну стопу раста још увек 
карактерише  финансијска  исцрпљеност,  неликвидност  и  изражена 
неорганизованост.  Циљеве  треба  усмерити  ка  томе  да  пољопривреда 

постане  грана  која  је  ће  у  потпуности  подмиривати  домаће  тржиште  и 
обезбеђивати  значајна  девизна  средства  извозом  својих  призвода. 
Годинама  у  назад  пољопривредни  произвођачи  су  приморани  да  своју 
производњу већим делом финансирају од средстава пословних банака.   

          У инвестиционој политици Фонда приоритете имају програми који 
обезбеђују  економичну  производњу,  тј.  рентабилност  и  профит,  и  који 
доприносе: 

• елиминисању дефицита,

• повећању извоза,

• оживљавању села.

          Кроз спроведене активности у 2011. години а у складу са оствареним 
средствима Фонд је постогао циљеве утврђене Програмом рада Фонда за 
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2011.  годину,  кредитирао  и финансијски  помогао 378 активна 
породична  пољопривредна  газдинстава у  укупном  износу  од 
317.969.929,54  динара, повећао  конкурентност  и  ликвидност  домаће 
пољопривреде као и квалитет обезбеђења пласмана и проширио кредитну 

понуду новом кредитном линијама намењеним за:
- изградњу складишних капацитета,
- подизању противградне мреже у воћњацима 

и виноградима,

- тов јунади.

        Кредитне  линије Покрајинског  фонда  за  развој  пољопривреде 

усмерене су  да  амортизују  проблема недостатка  финансирања примарне 
пољопривредне  производње  и  индивидуалних  пољопривредних 
произвођача и делимично компензују недовољну и још увек скупу кредитну 
понуду банкарског сектора, а без развијеног тржишта кредита не може се 

замислити успешна пољопривреда. Без подршке државних институција за 
развојне програме највећи број произвођача није у стању да из сопствених 
извора интензивира производњу и инвестира у даљи развој. Из наведених 
разлога а имајући у виду спор  oбрт капитала у пољопривреди, политика 

Фонда  ја  да  ниским  каматним  стопама  и  одложеним  плаћањем  (грејс 
период)  подстиче  континуиран  и  равномеран  развој  пољопривредне 
производње у  АП Војводини.  Кредитирањем пољопривредне  производње 
после  дугог  периода  стагнације  је  један  од  начина  да  се  олакшају 

транзициони процеси наше пољопривреде ка тржишном привређивању и 
достигне ниво и стандарде које прописује Европска Унија. 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФОНДА

                                                                                            Бошко Благојевић

     Прилог уз извештај
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               Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Број:328/2012

Датум: 15. јун 2012. године
НОВИ САД

 

         На основу члана 15. Статута, Савет Покрајинског фонда за развој 

пољопривреде  Нови  Сад,  на 53. седници  одржаној 15.  06. 2012. године, 

доноси

    

                                         О Д Л У К У 

              Усваја се  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2011. године .

         

                                                   

                                                                                    

                                                                                          

                                                            

                                                             

                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФОНДА

                                                                                            Бошко Благојевић

  


