
  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 за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09) и члана 

42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка, 

101/07 и 65/08), 

 

 Влада доноси  

 

 

  

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ 

ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

2010. ГОДИНИ 

 

Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 6/10 

 

Члан 1. 

   Овом уредбом утврђује се Програм мера за субвенционисање 

камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. години 

(у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део. 

 

Члан 2. 

  Мере за субвенционисање камате из ове уредбе односе се на 

одобрене краткорочне кредите од стране банака за пољопривредно- 

прехрамбену производњу носиоцима пољопривредних газдинства која су 

уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), у 

складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра 

пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације 

и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, 

као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени 

гласник РС”, број 111/09).  

 

Члан 3. 

  Програм спроводи Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (у даљем тексту: Министарство) преко банака и Министарства 

финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа). 

Средства за намене из члана 1. ове уредбе одобравају се под 

условима из Програма, а користе се на начин који се ближе уређује уговором 

који закључује министар надлежан за послове пољопривреде са банкама и 

Управом. 

Са банкама и Управом министар надлежан за послове 

пољопривреде закључиће уговор о међусобним правима и обавезама. 

 

Члан 4 

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у буџету 

Републике Србије за 2010. годину. 
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Члан 5 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

05 Број: 110-958/2010 

У Београду, 11. фебруара 2010. године  

 

 

 

В Л А Д А 

 

 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ – 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ, 
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ПРОГРАМ 

МЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ ЗА КРАТКОРОЧНО 

КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2010. ГОДИНИ 

   

 

I. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ МЕРА 

 

Мере за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање 

пољопривредно-прехрамбене производње у 2010. години спроводиће се тако 

што ће се средства користити за краткорочно кредитирање регистрованих 

пољопривредних газдинстава - физичких и правних лица. 

Кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава по 

Програму спроводиће се преко банака као администратора у делу средстава које 

обезбеђује Република Србија - Министарство. 

Министарство у сарадњи са Управом пратиће остваривање 

Програма, администрирати и контролисати пласмане из буџета. 

Утврђују се два модела коришћења средстава за субвенционисање 

камате за краткорочно кредитирање пољопривредних газдинстава, а у циљу 

подстицања развоја пољопривредне производње, и то: 

1) физичких лица;  

2) физичких лица и земљорадничких задруга имаоца робних 

записа који су издати у складу са Законом о јавним складиштима за 

пољопривредне производе („Службени гласник РС“, број 41/09 - у даљем 

тексту: Закон), који користе ускладиштене пољопривредне производе по робном 

запису као предмет залоге за обезбеђење потраживања банака по одобреним 

кредитима по основу ове уредбе. 

 

II. ПЛАНИРАНИ РАСПОРЕД СРЕДСТАВА 

   

Намена  Износ у динарима 

Краткорочни кредити - буџет Републике Србије  300.000.000 

  

 

 

III. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Мере за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање 

пољопривредно-прехрамбене производње у 2010. години спроводе се ради 

унапређења услова на тржишту кредита које одобравају банке корисницима 

кредита намењених подстицају развоја пољопривреде, односно реализацији 

текућих и сезонских послова у пољопривредно-прехрамбеној производњи. 

Средства за субвенционисање камате у складу са Програмом 

одобравају се корисницима кредита по одобреним краткорочним динарским 

кредитима банака, уколико су кредити намењени пољопривредној, односно 

прехрамбеној производњи, и то: 

1) са роком враћања од три, шест, девет и 12 месеци; 

2) са максималном ефективном каматном стопом:  
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- за физичка лица референтна каматна стопа Народне банке 

Србије (у даљем тексту: НБС) + 5 (пет) % на годишњем нивоу, без валутне 

клаузуле, 

- за физичка лица и земљорадничке задруге имаоце робних записа 

издатих у складу са Законом, који користе ускладиштене пољопривредне 

производе по робном запису као предмет залоге за обезбеђење потраживања 

банака по одобреним кредитима на основу ове уредбе, референтна каматна 

стопа НБС + 3 (три) % на годишњем нивоу, без валутне клаузуле; 

3) са условом плаћања камате заједно са припадајућом главницом 

по доспећу кредита; 

4) кредит се одобрава у динарима; 

5) кредити се одобравају по моделу потрошачког кредита. 

Одобрени износ кредита је од 50.000 динара до 900.000 динара, а у 

зависности од процене кредитне способности подносиоца захтева за кредит, 

осим у случају када ималац робног записа који је издат у складу са Законом 

користи ускладиштене пољопривредне производе по робном запису као предмет 

залоге за обезбеђење потраживања банака по одобреним кредитима на основу 

ове уредбе, у ком случају имаоцима робних записа може бити одобрен кредит 

по овој уредби, и то за физичка лица до 1.200.000 динара, а за земљорадничке 

задруге 2.000.000 динара, у зависности од вредности робе која се залаже по 

робном запису. 

Број остварених подстицаја из Програма није ограничен, а 

корисник кредита може да има само један кредит у течају. 

Ако је корисник кредита пуштеног у течај физичко лице или 

земљорадничка задруга истовремено и ималац робног записа издат у складу са 

Законом, исти могу да користе још један кредит под условима из става 2. 

алинеја друга овог поглавља. 

Средства за остваривање мера субвенционисања камате за 

краткорочно кредитирање пољопривредне производње по Програму обезбеђена 

су у буџету Републике Србије за 2010. годину, Раздео 16 Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, функција 420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов, Економска класификација 451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.253.643.000 

динара, од чега су за Институционалне мере предвиђена средства у износу од 

850.000.000 динара, а у оквиру којих  за субвенционисање камате по одобреним 

кредитима 300.000.000 динара. 

Министарство у сарадњи са Управом одобрава остваривање 

подстицаја из Програма, администрира и контролише пласмане из буџета. 

Захтев за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање 

подноси корисник кредита преко банке која одобрава кредит. 

Управа утврђује испуњеност услова утврђених Програмом и ако 

су услови испуњени пребацују се средства за субвенционисање каматних стопа 

по одобреним захтевима из буџета на рачуне банака у року од 30 дана од дана 

одобрења. 

Субвенција каматне стопе одобрене по Програму је у висини 

референтне каматне стопе НБС. Обрачуната референтна каматна стопа ће бити 

једнака референтној каматној стопи коју је банка применила у уговору о 

кредиту са клијентом. 
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Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства које је 

користило краткорочни кредит по основу Уредбе о утврђивању Програма мера 

за подстицање развоја пољопривредне производње за 2004. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 45/04, 70/04 и 83/04), Уредбе о утврђивању Програма мера за 

подстицање развоја пољопривредне производње за 2005. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 139/04, 10/05, 51/05 и 60/05), Уредбе о утврђивању Програма 

мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2006. годину 

(„Службени гласник РС”, број 3/06), Уредбе о утврђивању Програма мера за 

подстицање развоја пољопривредне производње за 2007. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 73/07 и 113/07), Уредбе о утврђивању Програма мера за 

субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредно-

прехрамбене производње за 2008. годину („Службени гласник РС”, бр. 23/08 и 

84/08) и Уредбе о утврђивању Програма мера за кредитирање  пољопривредне 

производње у 2009. години („Службени гласник РС”, бр. 18/09, 21/09, 43/09, 

49/09 и 79/09) стиче право на подношење захтева за субвенционисање камате за 

краткорочно кредитирање пољопривредно-прехрамбене производње у 2010. 

години само у случају да је све обавезе по претходним кредитима у потпуности 

измирио. 

Банка, пошто утврди да корисник кредита испуњава услове за 

тражени кредит у утврђеном износу, без одлагања проследиће Управи  захтев за 

одобрење субвенције у електронском облику. Банка ће пуштати у течај кредит 

из Програма најкасније у року од седам дана по пријему одобрења. 

Контролу наменског коришћења средстава одобреног кредита 

врши Министарство, у оквиру свог делокруга, односно банка, у оквиру својих 

делатности. 

Уколико се утврди да кредит није наменски искоришћен или је 

делимично наменски искоришћен, кредит се проглашава доспелим тако што се 

целокупна главница и припадајућа редовна и законска затезна камата за цео 

период коришћења кредита наплаћује од корисника кредита, укључујући и цео 

износ субвенционисан од стране Министарства са обрачунатом законском 

затезном каматом. После наплате укупног дуга од корисника банка преноси на 

рачун буџета Министарства укупан износ камате који је субвенционисан заједно 

са законском затезном каматом. 

Услови и начин одобравања краткорочних кредита, права и 

обавезе Министарства и банака, услови и начин сарадње између Министарства, 

банака и Управе дефинисаће се уговором.  

Уколико корисник кредита пре времена отплати остатак главнице 

кредита пословна банка ће Министарству извршити повраћај дела унапред 

плаћене годишње камате за обрачунски период који није покривен коришћењем 

кредита.  

Средства из Програма одобраваће се по редоследу подношења 

захтева, а највише до износа расположивих средстава. 

 

IV. ДИНАМИКА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА 

 

Динамика трошења средстава предвиђених Програмом вршиће се 

у складу са динамиком подношења захтева за кредите из Програма. 
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V. ИЗВЕШТАЈ О ОДОБРАВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

 

Министарство ће Влади поднети годишњи извештај о одобравању 

и коришћењу средстава по Програму. 
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