
На основу члана 42a став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15),  

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/16 од 9. марта 2016. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и начину остваривања права на кредитну 

подршку (,,Службени гласник РС”, бр. 30/14 и 87/14), у члану 2. став 1. тачка 1) 

после речи: „обухвата” додају се речи: „набавку животиња”. 

Тачка на крају тачке 3) замењује се тачком и запетом. 

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) набавку хране за животиње.” 

У ставу 2. тачка 1) реч: „два” замењује се речју: „три” а речи: „шест 

процентних” замењује се речима: „три процентна”. 

Тачка 2) брише се. 

У тачки 3) реч: „три” замењује се речју: „четири” а речи: „шест 

процентних” замењују се речима: „три процентна”. 

Тачка 4) брише се. 
 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. тачка 3) подтачка (1) речи: „најмање десет чланова” 

замењују се речима: „најмање пет чланова” а речи: „десет различитих” замењују 

се речима: „пет различитих”. 

 

Члан 3. 

У члану 4. тачка 3) реч: „два” замењује се речју: „три” а реч: „три” 

замењује се речју: „четири”. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) да је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 3% на 

годишњем нивоу у периоду отплате кредита;”. 

 

Члан 4. 

У члану 8) став 1. тачка 8) речи: „за утврђивање меснатости свиња” 

бришу се. 

У ставу 2. речи: „ ракије и других алкохолних пића” замењују се речима: 

„ јаких алкохолних пића”. 
 

Члан 5. 

После члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи: 

 

„Члан 8а 

Право на кредитну подршку за набавку хране за животиње остварује се 

ако се одобрени износ кредита користи за набавку хране за животиње која 

испуњава услове у погледу квалитета, у складу са посебним прописом којим се 

уређује квалитет хране за животиње, и то за: 
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1) хранива (изузев зрнастих хранива); 

2) премиксе; 

3) смеше.” 
 

Члан 6. 

У члану 10. став 3. тачка 2) после речи: „земље извознице” додају се 

запета и речи: „а оригинал документа на увид”. 

У тачки 3) после речи: „репродукцију стоке” додају се запета и речи: „а 

оригинал потврде на увид”. 

У тачки 4) речи: „(за увозна грла копију оригиналног пасоша из земље 

извознице)” замењају се речима: „(оригинал пасоша за говеда на увид, а за увозна 

грла копију оригиналног пасоша из земље извознице)”. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) копија рачуна, односно уговора о купопродаји за набављени предмет 

кредита, а оригинал рачуна, односно купопродајног уговора на увид, за предмет 

кредита који је набављен од правног лица, односно предузетника;”. 

У ставу 4. речи: „од 30 дана” замењују се речима: „од 60 дана”. 
 

Члан 7. 

У члану 11. став 2. речи: „оригинал или оверена копија рачуна за 

набављени предмет кредита” замењују се речима: „копија рачуна за набављени 

предмет кредита, а оригинал рачуна на увид”. 
 

Члан 8. 

У члану 12. став 2. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 

„1) копија рачуна за набављену опрему и механизацију, а оригинал 

рачуна на увид; 

2) копија отпремнице којом се доказује набавка механизације и опреме, 

за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, а 

оригинал отпремнице на увид;”. 

У тачки 5) речи: „ракије и других алкохолних пића” замењују се речима: 

„јаких алкохолних пића”. 
 

Члан 9. 

После члана 12. додаје се нови члан 12а, који гласи: 
 

„Члан 12а 

Уз захтев за одобрење за набавку хране за животиње из члана 8а овог 

правилника, пре пуштања кредита у течај, банци се подноси предрачун за набавку 

хране за животиње. 

После пуштања кредита у течај, најкасније у року од 30 дана од дана 

испоруке предмета кредита, банци се доставља копија рачуна за набављени 

предмет кредита, а оригинал рачуна на увид, као и друга документација у складу 

са пословном политиком банке.” 
 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

Број: 110-00-00048/2016-09 

У Београду, 3. марта 2016. године 

  МИНИСТАР 

    
 проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 
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