
 

 

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 
2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) 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 ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И 
ОПРЕМУ У 2012. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ  

 
 

Члан 1. 
Овом уредбом утврђујe се Програм кредитне подршке за инвестициона 

улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз 
субвенционисање дела каматe, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни 
део.  

 
Члан 2. 

Кредитна подршка  кроз субвенционисање дела каматe 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 каматe у 2012. години („Службени гласник РС”, 
број 17/12  - у даљем тексту: Уредба), и условима утврђеним овом уредбом. 

 
Члан 3. 

Средства за спровођење ове уредбе за 2012. годину обезбеђена су Законом о 
буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) 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, а у зависности од 
расположивих средстава у буџету 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 ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНУ 

МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ У 2012. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 
ДЕЛА КАМАТE 

 
 

1. Циљеви програма 
 Програмом кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну 
механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела каматe (у даљем 
тексту: Програм) утврђују се посебни услови за остваривање права на кредитну 
подршку кроз субвенционисање дела каматe коју банке наплаћују корисницима 
кредита за набавку пољопривредне механизације и опреме у 2012. години (у даљем 
тексту: кредитна подршка за набавку механизације и опреме). 
 Кредитна подршка за набавку механизације и опреме спроводи се ради 
обезбеђивања повољнијих услова за коришћење кредита намењених набавци 
механизације и опреме у 2012. години у односу на тржишне, а у циљу повећања 
продуктивности и ефикасности пољопривредне производње, као и конкурентности 
пољопривредних газдинстава, а самим тим и даљег развоја и модернизације 
пољопривреде. 
 

2. Коришћење средстава 
 Право на кредитну подршку за улагања у пољопривредну механизацију и 
опрему под условима утврђеним Уредбом имају: 

 1) физичко лице; 
 2) предузетник; 

 3) правно лице. 
 Правно лице има право на кредитну подршку за набавку механизације и 
опреме ако је разврстано у мало правно лице у складу са законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија,  као и земљорадничка задруга. 

Физичко лице, предузетник и правно лице из става 1. овог одељка (у даљем 
тексту: корисник) остварују право на кредитну подршку 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 биља 
сакупљеног 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: 
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 (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 од става 3. овог одељка 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 (возила се морају атестирати и 
копија атеста доставити у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита) 
појединачне вредности до 500.000 динара. 

Уз захтев за коришћење кредитне подршке за набавку механизације и опреме 
подноси се предрачун за набавку те опреме и механизације и друга документација у 
складу са пословном политиком банке, осим за набавку атестираног половног 
теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када се уз захтев подноси 
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 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; 
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3) копију гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју 
је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа; 

4) оверен уговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко 
рачуна за набавку половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;  

5) другу документацију у складу са пословном политиком банке. 
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.  
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