
 

 На основу члана 123.  тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са 

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 

и 93/12) и чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени 

гласник РС”, бр. 101/11 и 93/12)  и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12), 

 

                    Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У  

О РЕПРОГРАМИРАЊУ ОДОБРЕНИХ КРЕДИТА ДАТИХ ЗА  

ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПУТЕМ КРЕДИТНЕ 

ПОДРШКЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ У 2011. И 2012. ГОДИНИ 

-Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 102/12- 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се услови и начин репрограмирања одобрених 

кредита датих за подстицање пољопривредне производње путем кредитне подршке 

кроз субвенционисање дела камате у 2011. и 2012. години (у даљем тексту: репрограм) 

регистрованим пољопривредним газдинствима правним лицима, предузетницима и 

физичким лицима по Уредби о подстицању пољопривредне производње путем 

кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години 

(„Службени гласник РС”, бр. 33/11, 38/11 и 80/11), Уредби о утврђивању  Програма 

кредитне подршке за развој сточарства у 2011. години кроз субвенционисање дела 

каматне стопе („Службени гласник РС”, бр. 38/11 и 61/11), Уредби о утврђивању 

Програма кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и 

повртарства у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе („Службени 

гласник РС”, број  38/11), Уредби о утврђивању Програма кредитне подрше за 

инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2011. години кроз 

субвенционисање дела каматне стопе („Службени гласник РС”, број 38/11), Уредби о 

утврђивању Програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредне 

објекте у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе („Службени гласник 

РС”, бр. 38/11 и 61/11), Уредби о подстицању пољопривредне производње путем 

кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години („Службени 

гласник РС”, бр.  17/12 и 55/12), Уредби о утврђивању Програма кредитне подршке за 

развој сточарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате („Службени 

гласник РС”, бр. 17/12, 22/12 и 55/12), Уредби о утврђивању Програма кредитне 

подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства у 

2012. години кроз субвенционисање дела камате („Службени гласник РС”, бр. 17/12 и 

55/12), Уредби о утврђивању Програма кредитне подршке за инвестициона улагања у 

пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела 

камате („Службени гласник РС”, бр. 17/12 и 55/12) и Уредби о утврђивању Програма 

кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредне објекте у 2012. години 

кроз субвенционисање дела камате („Службени гласник РС”, број 17/12). 

 Репрограм из става 1. овог члана не односи се на  кредите који су одобрени 

за рефинансирање краткорочних кредита у складу са Уредбом о утврђивању Програма 

мера за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне 

производње у 2010. години („Службени гласник РС”,  бр. 6/10 и 20/10). 
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Члан 2. 

 Право на репрограм има правно лице, предузетник и физичко лице- 

носилац комерцијалног регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у 

активном статусу, односно које се налази у пасивном статусу из разлога неуредне 

отплате кредита одобрених у складу са уредбама из члана 1. став 1. ове уредбе  (у 

даљем тексту: корисник кредита) које до 1. децембра 2012. године, поднесе захтев за 

репрограм банци која је одобрила кредит.  

 Право на репрограм има корисник кредита који је до дана потписивања 

уговора о репрограму исплатио доспелу редовну камату. 

 Право на репрограм за корисника кредита  који је у доцњи са отплатом, 

остварује се под условом да корисник кредита поред камате из става 2. овог члана у 

року који одреди банка исплати и камату за период трајања доцње  која се обрачунава 

у висини редовне уговорене камате. 

 У случају отплате камата из става 3. овог члана банка не задужује 

корисника кредита  за износ затезне камате. 

 

Члан 3. 

 Банка одобрава право на репрограм у складу са својом пословном 

политиком на начин прописан регулативом Народне банке Србије, а на основу процене 

засноване на угрожености пословања корисника кредита. 

 

Члан 4. 

 Репрограм се остварује  одобравањем грејс периода у трајању до 12 месеци 

за отплату целокупног неотплаћеног износа главнице или дела главнице. 

  Грејс период из става 1. овог члана за кредите који доспевају на наплату 

после ступања на снагу ове уредбе почиње да тече од дана закључења уговора о 

репрограму који банке закључују најкасније до момента доспећа на наплату главнице 

кредита који се репрограмира. 

 За кредите који су доспели на наплату пре ступања на снагу ове уредбе 

грејс период из става 1. овог члана почиње да тече од уговореног датума доспећа 

главнице кредита који се репрограмира.  

 У току грејс периода корисник кредита отплаћује само уговорену редовну 

камату. 

 Након истека грејс периода корисник кредита отплаћује уговорену редовну 

камату и главницу кредита у складу са планом отплате  по одобреном репрограму.  

  

Члан 5. 

 За кредите који се репрограмирају у складу са овом уредбом банка 

обрачунава укупну каматну стопу у складу са уредбом  на основу које је одобрен 

кредит који се репрограмира. 

  Под укупном каматном стопом  из става 1. овог члана подразумева се  

каматна стопа коју у складу са уредбом на основу које је кредит одобрен плаћа 

корисник кредита, као и каматна стопа по којој се обрачунава субвенционисани износ 

камате који плаћа Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем 

тексту: Министарство).  
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Члан 6. 

  За кредит који се репрограмира у складу са овом уредбом исплата 

субвенционисаног дела камате банци на терет средстава Министарства врши се 

унапред за целу годину кредита у течају у року од 30 дана од пријема захтева за 

исплату који банка доставља након продужења рока отплате тог кредита. 

 У износ из става 1. овог члана за кредите који су у доцњи обрачунава се и 

субвенционисани износ камате за период доцње. 

 За  кредите који су одобрени са роком отплате који је дужи од годину дана 

исплата субвенционисаног дела камате банци на терет средстава Министарства за 

наредне године отплате кредита врши се унапред за целу годину,  у року од 30 дана од 

дана истека претходне године.  

 

Члан 7. 

 Корисник  кредита који се репрограмира у складу са овом уредбом нема 

право на коришћење кредита које  у 2013. години одобрава Министарство. 

 

Члан 8.  

  За кредите са роком отплате  до годину дана који се репрограмирају у 

складу са овом уредбом Министарство не сноси трошкове обавезног осигурања у 

складу са уредбом на основу које је кредит одобрен, и то у случају приплодних грла и 

грла намењених тову за период репрограма. 

 За кредите са роком отплате дужим од годину дана који се репрограмирају 

у складу са овом уредбом Министарство сноси трошкове обавезног осигурања из става 

1. овог члана  за период за који је кредит одобрен  и у складу са уредбом на основу које 

је кредит одобрен, а док је предмет кредита у власништву корисника кредита. 

 

Члан 9. 

  Спровођење ове уредбе надзире Министарство. 

 

Члан 10. 

  Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 Број: 

У Београду,  2012. године 

 

 

 В Л А Д А 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 
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