
 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 

Републике Србије зa 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08  и 16/11), 

 

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА 

УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНE OБЈЕКТЕ У 2011. ГОДИНИ КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ  

 

Објављена у „Службеном гласнику  РС”, број 38/11 од 31. маја 2011.године 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом утврђујe се Програм кредитне подршке за инвестициона 

улагања у пољопривредне објекте у 2011. години кроз субвенционисање дела 

каматне стопе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.  

 

Члан 2. 

 Кредитна подршка  кроз субвенционисање дела каматне стопе коју 

банке наплаћују корисницима кредита користи се ради подстицања пољопривредне 

производње, у складу са Уредбом о подстицању пољопривредне производње путем 

кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години 

(„Службени гласник РС”, бр. 33/11 и 38/11 - у даљем тексту: Уредба), и условима 

утврђеним овом уредбом. 

 

Члан 3. 

 Средства за спровођење ове уредбе за 2011. годину обезбеђена су 

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 

101/10) у износу одређеном посебним актом Владе. 

 Средства за  обавезе настале спровођењем ове уредбе обезбеђују се у 

буџету Републике Србије за годину у којој те обавезе доспевају и из средстава Фонда 

за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици по основу отплата 

кредита. 

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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В Л А Д А 

ПРВИ ПОTПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 
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ПРОГРАМ 

КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ У 2011. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ 

 

1. Циљеви програма 

 Програмом кредитне подршке за инвестициона улагања у 

пољопривредне објекте у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне 

стопе (у даљем тексту: Програм) утврђују се посебни услови за остваривање 

права на кредитну подршку кроз субвенционисање дела каматне стопе коју 

банке наплаћују корисницима кредита за инвестициона улагања у 

пољопривредне објекте у 2011. години (у даљем тексту: кредитна подршка за 

пољопривредне објекте). 

 Инвестиционим улагањем у пољопривредне објекте у смислу овог 

програма сматрају се изградња, адаптација, реконструкција, санација, промена 

намене и други радови на економским објектима у смислу закона којим се 

уређује планирање и изградња. 

 Кредитна подршка за пољопривредне објекте спроводи се ради 

обезбеђивања повољнијих услова за коришћење кредита намењених 

инвестиционим улагањима у пољопривредне објекте у 2011. години у односу на 

тржишне, а у циљу модернизације пољопривредне производње и повећања 

конкурентности пољопривредних газдинастава. 

  

     2. Коришћење средстава 

 Право на кредитну подршку за пољопривредне објекте под 

условима утврђеним Уредбом имају: 

  1)физичко лице; 

  2)предузетник; 

  3)правно лице. 

Правно лице има право на кредитну подршку за пољопривредне 

објекте ако је разврстано у мало правно лице у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија, а земљорадничка задруга ако има најмање 10 

чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као 

носиоци или чланови 10 различитих регистрованих пољопривредних 

газдинстава која се налазе у активном статусу. 

   Физичко лице, предузетник и правно лице из става 1. овог одељка 

(у даљем тексту: корисник) остварују право на кредитну подршку за улагање у:  

 1) објекте за складиштење житарица и индустријског биља, и то за 

силосе, подна складишта и сушаре; 

2) објекте за складиштење воћа, поврћа и украсног биља, и то за 

хладњаче и уло хладњаче; 

 3) објекте за сточарство, и то у: 

(1) објекте за држање млечних крава, оваца и коза, 

(2) објекте за мужу и складиштење млека, 

(3) објекте за адекватну манипулацију стајњаком, 

(4)објекте за држање животиња за производњу меса, односно јаја; 

 4) објекте за винарство и производњу ракије, и то винарије, 

дестилерије и пратеће објекте. 

Уз захтев за коришћење кредитне подршке за пољопривредне 

објекте подноси се:  



 2 

1) решење којим се одобрава извођење радова у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња које гласи на корисника или на члана 

кормецијалног породичног пољопривредног газдинства чији је носилац 

корисник; 

2) документација која доказује вредност и намену инвестиције 

(предрачун, односно понуда извођача радова); 

3) друга документација у складу са пословном политиком банке. 

 После пуштања кредита у течај, по реализацији инвестиције, а 

најкасније шест месеци пре истека рока за отплату кредита, корисник доставља 

следећу документацију: 

1) закључен уговор о грађењу; 

2) доказ о плаћању и преносу средстава на рачун извођача радова;  

3)  рачуне за набављени материјал за изградњу са доказом о 

извршеној уплати који гласе на корисника, ако корисник  набавља материјал; 

4) привремене и/или окончану ситуацију оверене лиценцним 

печатима одговорног извођача радова и надзорног органа; 

5) доказ да је објекат подобан за употребу, односно да су радови 

изведени у складу са решењем којим је одобрено извођење радова; 

6) другу документацију у складу са пословном политиком банке. 

 Ако се захтев за кредитну подршку за пољопривредне објекте 

односи на завршетак започетог објекта или завршетак започетих радова на 

објекту потребно је да поред документације из става 4. овог одељка подносилац 

захтева достави и пројекат изведеног стања.  

  Корисник има обавезу да кредит користи у складу са наменом за 

коју је одобрен, односно да пољопривредне објекте који су предмет кредита 

употребљава у складу са њиховом наменом,  да их не отуђи и не даје другим 

лицима на коришћење или у закуп до момента отплате кредита. 
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