
 
 

УРЕДБА 
О ПОДСТИЦАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПУТЕМ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ  

КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ У 2012. ГОДИНИ 
 

 
 
Општи услови кредитирања: 
 
 

1. Кредити се пласирају на максимални период отплате до 3 године 
2. Кредити се одобравају и исплаћују у динарима 
3. Корисник кредита плаћа фиксну ефективну каматну стопу на неотплаћени део кредита од 6% 

на годишњем нивоу 
4. Банка врши наплату кредита у месечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима 
5. На захтев корисника кредита чији је рок отплате три године, банка одобрава одложени рок 

 враћања главнице до једне године који се укључује у рок отплате кредита. 
 
 
 
Право на подношење захтева имају лица која су уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава и: 
 
 

1. Налазе се у активносм статусу 
2. су измирили доспеле обавезе по основу кредита одобрених по предходним уредбама о 
кредитирању 
3. испуњавају посебне услове и за одређене намене утврђене програмима 

 
 
 

ПРОГРАМИ: 
 

 
I Програм кредитне подршке за развој сточарства 
 
II Програм кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства 
 
III Програм кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему 
 
IV Програм кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредне објекте 
 
 

 



ПРОГРАМА  
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У 2012. ГОДИНИ 

 
Право на подношење захтева имају: 
 
 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства,осим 
физичког лица које је привремени носилац  пољопривредног газдинства 
 2) предузетник; 
 3) правно лице које је разврстано у мало правно лице у складу са законом  којим се уређује 
рачуноводство и ревизија,  као и земљорадничка задруга 
 4) правна лица која су разврстана у средња и велика за посебну намену у оквиру програма за 
развој сточарства и то за набавку животиња за тов (телади за тов телесне масе до 300 kg, јагњади за 
тов телесне масе до 20 kg, јаради за тов телесне масе до 15 kg, прасади за тов телесне масе до 50 kg, 
једнодневних пилића за тов и рибље млађи за тов) у ком случају остварују и право на кредитну 
подршку за набавку хране за те животиње највише у вредности набавне цене животиња за тов. 
  
Кредитна подршка се остварује за набавку: 
 

1) квалитетних приплодних јуница; 
2) квалитетних приплодних крава; 
3) телади за тов телесне масе до 300 kg; 
4) квалитетних приплодних двиски, оваца и овнова; 
5) квалитетне приплодне јагњади; 
6) јагњад за тов телесне масе до 20 kg; 
7) квалитетних приплодних коза и јарчева; 
8) квалитетних приплодних јаради; 
9) јарад за тов телесне масе до 15 kg; 
10) квалитетних приплодних назимица и нерастова; 
11) прасади за тов телесне масе до 50 kg; 
12) квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке); 
13) једнодневних пилића за тов; 
14) ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице; 
15) рибље млађи за тов; 
16) хране за животиње. 

 
Максимални износ кредита у складу са овим програмом: 
 
- 5.000.000,00 динара за физичка лица, предузетнике и мала правна лица 
- 50.000.000,00 динара за земљорадничке задруге 
- 50.000.000,00 динара за правна лица која су разврстана у велика средња и мала за посебну 
намену из овог програма и то за набавку животиња за тов (телади за тов телесне масе до 300 kg, 
јагњади за тов телесне масе до 20 kg, јаради за тов телесне масе до 15 kg, прасади за тов телесне масе 
до 50 kg, једнодневних пилића за тов и рибље млађи за тов) у ком случају остварују и право на 
кредитну подршку за набавку хране за те животиње највише у вредности набавне цене животиња за 
тов. 
 
 



Уз захтев за коришћење кредитне подршке за развој сточарства и парафирани образац уговора о 
кредиту подноси се следећа документација:  
 

1) предрачун за набавку или предуговор о купопродаји;  
 
 
Уз захтев за коришћење кредитне подршке за развој сточарства када су купац и продавац предмета 
кредита физичко лице: 
 

1)    изјаве подносиоца захтева дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће 
средства искористити за намене наведене у захтеву 
 
 
После пуштања кредита у течај, а најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета 
кредита корисник доставља банци следећу документацију: 
 

1) копију уверења о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне стоке (педигре) 
за квалитетна приплодна грла (за увозна грла, копија оригиналног педигреа из земље извозника),  

2) копију одговарајућег документа о пореклу увеженог јата живине издатог од надлежног 
органа земље извознице,  

3) копију потврде о контроли јата живине у одгоју издате од стране овлашћене установе за 
селекцију и репродукцију стоке; 

4) копију пасоша за говеда којим се утврђује да је извршено обележавање и регистрација грла, 
односно праћење кретања говеда (за увозна грла копију оригиналног пасоша из земље извозника) и 
доказ да су грла евидентирана у Централној бази Управе за ветерину Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде на начин прописан Правилником о начину обележавања говеда 
и вођења евиденције о обележеним говедима или копију одговарајуће потврде о извршеном 
обележавању и регистрацији свиња, оваца и коза прописане Правилником о начину обележавања и 
регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња 
и Правилником о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли 
идентификације, обележавања и регистрације оваца и козa, односно копију одговарајуће потврде о 
извршеној вакцинацији живине против Атипичне куге живине – Њукастл болести, које издаје 
надлежна ветеринарска организација приликом обележавања и регистрације животиња; 

5) оригинал или оверену копију рачуна за набављени предмет кредита, односно уговор о 
купопродаји; 
 
 Корисник кредита има обавезу да кредит користи у складу са наменом за коју је одобрен, 
односно да предмет кредита не отуђи до момента отплате кредита, као и да у случају угинућа, 
принудног клања или убијања услед болести или несрећног случаја приплодног грла које је предмет 
кредита обезбеди потврду надлежне ветеринарске установе. Изузетно, дозвољено је отуђити грла 
намењена тову  пре момента отплате кредита уз претходну сагласност банке. 
 
 
 
 
 
 



Осигурање животиња које су предмет кредита: 
 
 Корисник кредита закључује полису осигурања са једним од осигуравајућих друштава које је 
потписало уговор са Министарством за категорије животиња које се осигуравају до висине годишњих 
премијских стопа на следећи начин:  

Намена Висина годишње премијске стопе 

 1. Квалитетне приплодне јунице до 4,28% 

2. Квалитетне приплодне краве до 4,28% 

3. Телад за тов телесне масе до 300 kg 
(годишња премијска стопа коригује се временом това) до 5,82% 

4. Квалитетне приплодне двиске, овце и овнови до 4,23% 

5. Квалитетна приплодна јагњад  до 4,23% 

6. Квалитетне приплодне козе, јарчеви и јарад до 4,23% 

7. Квалитетне приплодне назимице и нерастови до 4,47% 

8. Прасад за тов телесне масе до 50 kg 
(годишња премијска стопа коригује се временом това) до 4,47% 

 
 
 Министарство врши плаћање премије осигурања у висини 100% а корисник кредита је дужан 
да има валидну полису осигурања до момента отплате кредита, односно док су животиње у његовом 
власништву.  
 Ако корисник кредита не закључи полису осигурања, банка са којом је закључен уговор о 
кредиту плаћа премију осигурања у пуном износу и за плаћени износ задужује корисника, а 
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде се ослобађа плаћања 100% 
премије осигурања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА  
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ РАТАРСТВА, ВОЋАРСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА И 

ПОВРТАРСТВА У 2012. ГОДИНИ 
 
 
Право на подношење захтева имају: 
 
 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, осим 
 физичког лица које је привремени носилац пољопривредног газдинства 
 2) предузетник; 
 3) правно лице које је разврстано у мало правно лице у складу са законом којим се уређује 
 рачуноводство и ревизија,  као и земљорадничка задруга 
 
Кредитна подршка се остварује за набавку: 
 
 1) семена и садног материјала; 
 2) свих врста минералног ђубрива; 
 3) свих врста средстава за заштиту биља 
 
Максимални износ кредита у складу са овим програмом: 
 
- 5.000.000,00 динара за физичка лица, предузетнике и мала правна лица 
- 15.000.000,00 динара за земљорадничке задруге 
 
Уз захтев за коришћење кредитне подршке за развој биљне производње и парафирани образац 
уговора о кредиту 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;  
 
 Корисник после пуштања кредита у течај а најкасније у року од 30 дана од дана испоруке 
предмета кредита доставља банци оригинал или оверену копију рачуна за набављени предмет 
кредита 
 
 Корисник има обавезу да кредит користи у складу са наменом за коју је одобрен, односно да 
предмет кредита не отуђи. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА  
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНУ 

МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ У 2011. ГОДИНИ 
 
Право на подношење захтева имају: 
 
 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, осим 
физичког лица које је привремени носилац  пољопривредног газдинства 
 2) предузетник; 
 3) правно лице које је разврстано у мало правно лице у складу са законом  којим се уређује 
рачуноводство и ревизија,  као и земљорадничка задруга 
 
Кредитна подршка се остварује за набавку нове механизације и опреме и то: 
 
1) механизације и опреме за производњу житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и 
зачинског биља, и то за: 
 (1) тракторе и тракторске кабине, 
 (2) механизацију за основну и предсетвену обраду земљишта,  
 (3) механизацију за сетву ратарских култура, 
 (4) механизацију за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и  корова, 
 (5) опрему за чување/прераду/ паковање уљаних култура, гајеног лековитог,  зачинског и 
ароматичног биља, гајених врста гљива, 
 (6) опрему за чување/прераду/ паковање шумских плодова и лековитог биљасакупљеног из природе, 
 (7) тракторске приколице, 
 (8) комбајне и адаптере за комбајне, 
 (9) бераче за кукуруз; 
2) механизације и опреме за производњу воћа, поврћа и украсног биља, и то: 
 (1) специјализованих трактора за воћарску и виноградарску производњу,  
 (2) механизације за сетву и садњу повртарског биља, 
 (3) механизације и опреме за заштиту воћа и поврћа од болести, штеточина, корова, града и 
хладноће, 
 (4) опреме и материјала за гајење поврћа у заштићеном простору покривеног пластичним 
материјалима, 
 (5) механизације за бербу воћа и поврћа, 
 (6) опреме за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа и  поврћа као и бокс 
палета за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и  расхладних  уређаја за хладњаче, 
 (7) механизације за уклањање остатака након резидбе воћа, 
 (8) опреме за паковање садног материјала украсног биља (семе, луковица,  садница), 
 (9) мулчера, 
 (10) хексагона са прикључцима (мулер са прикључцима), 
 (11) машина за зелену бербу, 
 (12) улагача за ђубриво, 
 (13) механичких средстава за заштиту биља; 
3) мобилних сушара; 
4) опреме и механизације за наводњавање; 
5) механизације и опреме за сточарску производњу, и то: 
 (1) механизације за припрему кабасте сточне хране,  



 (2) опреме за мужу, хлађење и чување млека,  
 (3) опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња, 
 (4) механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком, 
 (5) опреме за вентилацију објеката за гајење животиња,  
 (6) опреме за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми, 
 (7) специјализоване опреме за живинарске фарме за производњу конзумних  и приплодних 
јаја,  
 (8) опреме за пчеларство, 
 (9) приколица атестираних за превоз кошница пчела, 
 (10) атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела. 
 
Изузетно корисник остварује право на кредитну подршку за набавку механизације и опреме и када 
је у питању набавка половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела појединачне 
вредности до 500.000 динара 
 
Максимални износ кредита у складу са овим програмом: 
 
- 5.000.000,00 динара за физичка лица, предузетнике и мала правна лица 
- 15.000.000,00 динара за земљорадничке задруге 
 
 
Уз захтев за коришћење кредитне подршке за набавку механизације и опреме и парафирани 
образац уговора о кредиту подноси се: 
 

1) предрачун за набавку те опреме и механизације 
 
За набавку атестираног половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела уз захтев 
подноси се:  
 

1) предуговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко рачуна 
 
После пуштања кредита у течај, а најкасније 30 дана од дана испоруке предмета кредита 
корисник банци доставља следећу документацију 
 
1) оригинал или оверену копију рачуна за набављену опрему и механизацију;  
2) отпремницу којом се доказује набавка опреме и механизације за коју је по важећим прописима 
утврђена обавеза издавања отпремнице;  
3) копију гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју је по важећим прописима 
утврђена обавеза издавања гарантног листа;  
4) за набавку половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела оверен уговор о купопродаји 
који садржи начин плаћања искључиво преко рачуна и  копија атеста  
 
 
Корисник има обавезу да кредит користи у складу са наменом за коју је одобрен, односно да опрему 
и механизацију која је предмет кредита употребљава у складу са њиховом наменом, да је не отуђи и 
не даје другим лицима на коришћење или у закуп до момента отплате кредита.  
 



ПРОГРАМА  
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНE OБЈЕКТЕ 

У 2012. ГОДИНИ 
 
Право на подношење захтева имају: 
 
 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства, осим 
физичког лица које је привремени носилац  пољопривредног газдинства 
 2) предузетник; 
 3) правно лице које је разврстано у мало правно лице у складу са законом  којим се уређује 
рачуноводство и ревизија,  као и земљорадничка задруга 
 
Кредитна подршка се остварује за набавку: 
 
1) објекте за складиштење житарица и индустријског биља, и то за силосе, подна складишта и 
сушаре; 
2) објекте за прераду и складиштење воћа, поврћа и украсног биља, и то за хладњаче, уло хладњаче и сушаре; 
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 
 
Максимални износ кредита у складу са овим програмом: 
 
- 5.000.000,00 динара за физичка лица, предузетнике и мала правна лица 
- 15.000.000,00 динара за земљорадничке задруге 
 
Уз захтев за коришћење кредитне подршке за инвестициона улагаља у пољопривредне објекте и 
парафирани образац уговора о кредиту подноси се:  
 
1) решење којим се одобрава извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња које гласи на корисника или на члана пољопривредног газдинства чији је носилац корисник;  

2) документација која доказује вредност и намену инвестиције (предрачун, односно понуда извођача 
радова); 

 
Ако се захтев за кредитну подршку за пољопривредне објекте односи на завршетак започетог објекта или 
завршетак започетих радова на објекту потребно је да поред наведене документације достави и пројекат 
изведеног стања. 
 
После пуштања кредита у течај, по реализацији инвестиције, а најкасније шест месеци пре истека 
рока за отплату кредита, корисник доставља банци 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 
 
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. 
 
 
 
 


