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
УРЕДБУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ РАТАРСТВА,
ВОЋАРСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И ПОВРТАРСТВА 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 утврђује се Програм кредитне подршке за развој
ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства 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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ПРОГРАМ
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ РАТАРСТВА, ВОЋАРСТВА,
ВИНОГРАДАРСТВА И ПОВРТАРСТВА У 2011. ГОДИНИ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ
1. Циљеви програма
Програмoм кредитне подршке за развој ратарства, воћарства,
виноградарства и повртарства у 2011. години кроз субвенционисање дела
камaтне 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 развој ратарства, воћарства,
виноградарства и повртарства у 2011. години (у даљем тексту: кредитна
подршка за развој биљне производње).
Кредитна подршка за развој биљне производње спроводи се ради
обезбеђивања повољнијих услова за коришћење кредита намењених развоју
биљне производње у 2011. години у односу на тржишне, а у циљу унапређења
биљне производње, повећања просечних приноса по јединици површине и
општег нивоа конкурентности газдинстава.
2. Коришћење средстава
Право на кредитну подршку за развој биљне производње под
условима утврђеним Уредбом имају:
1) физичко лице;
2) предузетник;
3) правно лице.
Правно лице има право на кредитну подршку за развој биљне
производње 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 десет различитих регистрованих пољопривредног
газдинстава који се налази у активном статусу.
Физичко лице, предузетник и правно лице из става 1. овог одељка
(у даљем тексту: корисник) остварују право на кредитну подршку за развој
биљне производње за набавку:
1) семена и садног материјала;
2) свих врста минералног ђубрива;
3) свих врста средстава за заштиту биља.
Уз захтев за коришћење кредитне подршке за развој биљне
производње подноси се следећа документација:
1) предрачун за набавку предмета кредита предвиђених
Програмом;
2) изјава подносиоца захтева са подацима о површинама,
структури биљне производње и парцелама на којима се планира коришћење
предмета кредита;
3) друга документација у складу са пословном политиком банке.
Корисник после пуштања кредита у течај, а најкасније у року од
30 дана од дана испоруке предмета кредита доставља оригинал или оверену
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копију рачуна за набављени предмет кредита и другу документацију у складу са
пословном политиком банке.
Корисник има обавезу да предмет кредита употреби у складу са
његовом наменом.
Корисник из става 1. тачка 1) овог одељка остварује право и на
кредитну подршку за развој биљне производње по хектару засејаних/засађених
површина у периоду од 1. октобра 2010. године до 31. маја 2011. године.
Највиши износ који корисник кредитне подршке из става 7. овог
одељка остварује по хектару засејане/засађене културе одређује министар
надлежан за послове пољопривреде.
Уз захтев за коришћење кредитне подршке из става 7. овог одељка
корисник је дужан да достави изјаву дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу са подацима о засејаним/засађеним површинама, парцелама и
структури биљне производње (врсти културе).

