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
УРЕДБУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ
СТОЧАРСТВА У 2012. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ
- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 17/12Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм кредитне подршке за развој
сточарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате, који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 2.
Кредитна подршка кроз субвенционисање дела камате 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 камате у 2012. години („Службени
гласник РС”, брoj 17/12) 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 РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У 2012. ГОДИНИ
КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ
1. Циљеви програма
Програмом кредитне подршке за развој сточарства у 2012. години
кроз субвенционисање дела камате (у даљем тексту: Програм) утврђују се
посебни услови за остваривање права на кредитну подршку кроз
субвенционисање дела камате коју банке наплаћују корисницима кредита за
развој сточарства у 2012. години (у даљем тексту: кредитна подршка за развој
сточарства).
Кредитна подршка за развој сточарства спроводи се ради
обезбеђивања повољнијих услова за коришћење кредита намењених развоју
сточарства у 2012. години у односу на тржишне, а у циљу унапређења сточарске
производње, унапређења расног састава стоке и ради повећања конкурентности,
обима и квалитета производње млека, меса, јаја, рибе и меда.
2. Коришћење средстава
Право на кредитну подршку за развој сточарства под условима
утврђеним Уредбом о подстицању пољопривредне производње путем кредитне
подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години имају:
1) физичко лице;
2) предузетник;
3) правно лице.
Физичко лице, предузетник, правно лице које је разврстано у мало
правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и
земљорадничка задруга остварују право на кредитну подршку за развој
сточарства 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.
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Правно лице остварује право на кредитну подршку за развој
сточарства 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
подноси се предрачун за набавку из става 3. овог одељка или предуговор о
купопродаји.
Изузетно, ако су продавац и купац предмета кредита физичка
лица, кредитна подршка за развој сточарства за набавку из става 3. тач. 1)-15)
овог одељка може се одобрити на основу захтева и изјаве подносиоца захтева
дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће средства
искористити за намене наведене у захтеву, а у складу са пословном политике
банке.
Корисник кредита после пуштања кредита у течај, а најкасније у
року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита 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 („Службени гласник РС”, бр. 57/09 и 14/10) 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
(„Службени гласник РС”, број 94/10) и Правилником о начину обележавања и
регистрације оваца и коза, као и о службеној контроли идентификације,
обележавања и регистрације оваца и коза („Службени гласник РС”, број 6/11),
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;
6) другу документацију у складу са пословном политиком банке.
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.
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Изузетно одредба става 7. овог одељка не односи се на грла
намењена тову која је дозвољено отуђити пре момента отплате кредита уз
претходну сагласност банке.
3. Oсигурање предмета кредита
Корисник кредита је дужан да закључи полису осигурања
предмета кредита за категорије животиња које се осигуравају на минимални
обим покрића са друштвом за осигурање на начин и под условима предвиђеним
Уредбом о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке
кроз субвенционисање дела камате у 2012. години и овим програмом.
Минимални обим покрића представља обим покрића који
обезбеђује да је осигурани предмет кредита заштићен од ризика:
1) угинућа осигуране животиње од болести или несрећног случаја;
2) принудног клања осигуране животиње због болести или
несрећног случаја, када животињи прети непосредна опасност да угине, те се
клање врши у циљу искоришћења односно смањења штете (принудно клање из
нужде);
3) принудног клања или убијања животиња када због болести или
несрећног случаја животињи не прети непосредна опасност да угине, али је
постала неупотребљива за било коју сврху и нема изгледа да се то стање
лечењем измени, па је даље држање постало из економских разлога
нерентабилно (принудно клање из економских разлога - принудна клања из
економских разлога могу се одобрити само код оних хроничних обољења која
су имала свој почетак и била лечена након почетка обавезе осигуравача).
Корисник кредита закључује полису осигурања 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%
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Корисник кредита је дужан да има валидну полису осигурања до
момента отплате кредита, односно док су животиње у његовом власништву.
Ако корисник кредита не поступи у складу са ставом 4. овог одељка,
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.
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