
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  
 
  1. Одређење проблема који закон треба да реши? 
 
  Стратегијом развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 78/05 - у 
даљем тексту: Стратегија) су између осталог идентификовани проблеми и постављени 
циљеви који се тичу финансирања производње као интегралног дела циклуса 
пољопривредне делатности. Стратегија је тада за иманентне проблеме у вези са 
финансирањем пољопривредне производње означила: (I) недостатак краткорочног 
финансирања који би покрио потребе финансирања производње у периоду од сетве до 
жетве; (II) недостатак средњорочног финансирања основних средства, са трајањем од 
више година, а која се не могу финансирати из једног производног циклуса; (III) 
недостатак дугорочних кредита за куповину земљишта. 
  Тренутно, тржишни модел који је постојао у време доношења Стратегије, а који је 
својевремено описиван као неодржив и изузетно скуп за произвођача, али и за Републику 
Србију и даље постоји у нешто измењеном облику. 
  Конкретно, у Републици Србији и даље постоји проблем у погледу доступности 
кредитних средстава за потребе финансирања примарне пољопривредне производње, који 
је већим упливом банкарског сектора у одређеној мери ублажен. 
  Наиме, моделима средњорочног и дугорочног финансирања омогућена је куповина 
основних средстава односно земљишта од стране скоро свих ученика у ланцу производње. 
Ипак, чињеница је да су такви модели доступнији прерађивачима и организаторима 
производње, него што је то случај са произвођачима, услед већег кредитног потенцијала 
односно вредности имовине која се користи као средство обезбеђења. 
  У контексту модела којим се обезбеђује финансирање примарне пољопривредне 
производње у периоду до жетве односно бербе, ситуација се чини непромењеном. С 
обзиром да је износ средстава који се пласира несразмерно мали да би се обезбедио 
хипотеком или залогом над основним средствима, као и да се залога на будућем роду 
сматра ризичним средством обезбеђења, банке углавном нису у могућности да 
финансирају овакву производњу. Са друге стране прерађивачи и обезбеђивачи сировина, 
који имају приступ кредитним линијама, као следећа карика у ланцу пољопривредне 
производње имају интерес да финансирају такву производњу. Такви аранжмани су 
неретко, неинституционализовани, оптерећни правном несигурношћу за све стране у 
процесу а по правилу су и неповољни по произвођача због виших каматних стопа које се 
одређују за ову врсту пласмана, на који начин се финансијери пољопривредне производње 
штите од увећаног ризика финансирања. 
  У циљу повећања сигурности финансирања пољопривредне производње овај закон 
посебно регулише залогу на будућим пољопривредним производима, као инструмент 
обезбеђења потраживања повериоца по пољопривредном уговору о финансирању. То је 
заложно право успостављено на основу уговора о финансирању, које се стиче на 
пољопривредним производима произведеним у будућности, без предаје тих ствари у 
државину након њихове производње, и то после уписа права залоге у Регистар залоге, у 
складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима уписаним у 
регистар.  
  У вези с тим треба напоменути да у правном систему Републике Србије постоји 
могућност заснивања залоге на будућим стварима и правима, што је прописано законом 



којим се уређује заложно право на покретним стварима уписаним у регистар. Међутим, 
залога на будућим стварима и правима уређена је веома уско, што чини ову материју 
недеовољно нормативно регулисаном, а то је и главни разлог изостанка шире примењене 
ове врсте залоге у пракси. Овим законом се прецизира залога на будућим стварима када се 
заложно право стиче на пољопривредним производима, чиме се повећава сигурност 
заложних повериоца код финансирања пољопривредне производње, а тиме и његова 
заинтересованост да у овој призводњи учествују као финансијери. Исто је веома значајно 
и за пољопривртедног произвођача, који је често у ситуацији да није у поседу ствари које 
би финансијери прихватили као валидно средство обезбеђења, због чега није у могућности 
да дође до ликвидних сртедсава за финансирање своје производње до жетве односно 
бербе. У складу са решењима које прописује овај закон пољопривредни произвођач сада 
може да заложи управо будуће ствари које производи, што га чини кредитно способнијим, 
односно омогућава му да лакше дође до финансијских средстава под повољнијим 
условима, односно по нижим кредитним каматним стопама него што је то до сада био 
случај.  
  Ова врста залоге не искључује могућност уговарања других инструмената 
обезбеђења, а даје и друге могућности у тржишном смислу, што зависи од договора 
уговорних страна, као што је могуће складиштење у јавном складишту будућих 
пољопривредних производа након жетве односно бербе, у складу са законом којим се 
уређују јавна складишта на пољопривредним производима. У овом случају јавно 
складиште издаје власнику робни запис за депоновани пољопривредни производ, чијим би 
преносом поверилац стекао реалну залогу на роби, а пољопривредник могућност да сачека 
са продајом пољопривредних произовода до достизања њихове очекиване тржишне цене, 
што чини ефекте производње знатно исплативијим.   
      
  2. Циљеви који се доношењем закона постижу? 
 
  Примарна пољопривредна производња зависна је од сталне финансијске подршке 
услед потребе да се средства уложе у производњу одједном и то у великом обиму у складу 
са природом производње, релативно дугим периодом задржавања ангажованих средстава, 
односно ниским обртом уложених средстава, те релативно ниским профитом који 
остварује примарна пољопривредна производња, а који онемогућава стварање сопствене 
акумулације, односно сопствених извора финансирања. 
  Тренутно стање на тржишту је такво, да не постоје лако доступна краткорочна 
кредитна средстава за финансирање примарне пољопривредне производње. Као што је 
поменуто, на овај проблем указано је још 2005. године када је Република Србија донела 
Националну стратегију пољопривредног развоја, а којом се Република Србија определила 
за приступ да обезбеђење кредита јесте у функцији тржишта, односно да Република 
Србија не би требало да игра директну улогу у обезбеђивању кредита, било 
субвенционисаних или преко других мера, већ да се решење овог проблема налази у 
изградњи тржишта кредита доступног свим учесницима у ланцу примарне пољопривредне 
производње. 
  С обзиром на декларисано опредељење Републике Србије, овај закон има за циљ да 
допринесе и потпомогне заинтересованост кључних интересних група за укључивање у 
систем краткорочног финансирања примарне пољопривредне производње, кроз 



унапређење постојећег законодавног оквира којим се регулише постојећи тржишни модел 
финансирања пољопривреде. 
 
 
 
 
 
  3. Друга могућност за решавање проблема? 
 
  Приликом сагледавања других могућих решења, а имајући у виду тренутно 
тржишно стање, уз коришћење позитивних искустава и упоредно-правне праксе, оцењено 
је да је оптимално решење доношење овог акта. 
  Као што је поменуто, овим законом уређује се и унапређује се тржишни модел 
краткорочног финансирања којим се обезбеђује финансирање примарне пољопривредне 
производње у периоду до жетве и бербе. Законодавни оквир којим се уређује поменути 
модел финансирања, садржан је у неколико различитих кровних прописа, при чему 
постојећа решења услед њихове општости не уважавају саму потребе и специфичности 
финансирања примарне пољопривредне производње. 
  Са тим у вези, предлогом закона уређује се (I) материја која је претежно законски 
регулисана, односно уређују се (II) питања својствена пре свега финансирању примарне 
пољопривредне производње. У том контексту, доношење прописа који је у одређеној мери 
специфичан у односу на општа правила примењива на финансирање и пратећа средства 
обезбеђења, представља оптимално решење. 
 
  4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема? 
 
  С обзиром да се овим законом уређује материја која је претежно уређена законским 
актима, није било номотехничке могућности за решавање проблема кроз интервенцију на 
нивоу подзаконских аката. 
 
  5. На кога ће и како ће утицати предложена решења? 
 
  Предложена решења имаће директан или индиректан утицај на следеће учеснике: 
 

1) пољопривредне произвођаче који ће у значајно већој мери моћи да 
користе будуће пољопривредне производе као средство обезбеђења за краткорочно 
кредитирање примарне пољопривредне производње. Крајњи ефекат је повећање кредитног 
потенцијала пољопривредних произвођача (као прве и основне карике у производном 
ланцу) односно повећање обима производње примарних пољопривредних производа уз 
смањивање трошкова финансирања ове производње; 

 
 2) организаторе пољопривредне производње и привредна друштва ангажована у 
процесу обављања примарне пољопривредне производње с обзиром да се уводи ново 
средство обезбеђење које на институционалан начин може да заштити њихове интересе 
као финансијера пољопривредне производње и ангажовања коопераната-примарних 
пољопривредних произвођача. Додатно, њихова обезбеђења потраживања према 



примарним пољопривредним произвођачима – кооперантима могу да послуже као нови и 
вредан предмет обезбеђења за добијање кредита од стране банкарског сектора; 
 

3) банкарски сектор, који ће добити могућност пласирања кредита уз 
смањени ризик и уз коришћење флексибилног средства обезбеђења – залоге на будућим 
пољопривредним производима; 
 

4) потрошаче, с обзиром да повећани обим производње примарних 
пољопривредних производа утиче и на планирану пољопривредну производњу у 
Републици Србији, чиме се обезбеђује прехрамбена сигурност, стабилизује понуда и цене 
на тржишту пољопривредно-прехрамбених производа, те стимулише тржишна 
конкуренција у погледу промета пољопривредних производа; 
 

5) извознике, обзиром да пласман на инострана тржишта између осталог 
зависи и од обима производње примарних пољопривредних производа у Републици 
Србији. 
 
  6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно 
малих и средњих предузећа? 
 
  Успостављање система предвиђеног овим законом, потребно је основати Регистар 
пољопривредних уговора о финансирању при Агенцији за привредне регистре Републике 
Србије. Осим трошкова регистрације уговора о финансирању, доношење овог акта неће 
проузроковати додатне трошкове ни грађанима, ни привреди, ни пољопривредним 
произвођачима. Наиме, решења садржана у овом закону реализоваће се кроз постојеће 
законодавне механизме. 
 
  7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 
које ће он створити? 
 
  Позитивне последице доношења закона огледају се у стварању сигурнијег и 
ефикаснијег законодавно тржишног оквира који ће омогућити прилив потребних 
финансијских средстава намењених за финансирање примарне пољопривредне 
производње, што ће посредно утицати на смањивање потребе за ангажовањем новчаних 
средстава из буџета за ову намену. Очекивани позитивни ефекти овог закона у потпуности 
оправдавају евентуалне трошкове које доношење закона може да створи. 
 
  8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 
и тржишна конкуренција? 
 
  Овим законом (I) индиректно се стимулише алокација финансијских средстава у 
сектор примарне пољопривредне производње, чиме се ствара могућност за упошљавање 
додатних пољопривредних капацитета, односно (II) директно утиче на повећање 
кредитног потенцијала пољопривредних произвођача, чиме се ствара изузетно повољан 
амбијент за стварање нових привредних субјеката, а последично и већа конкурентност на 
тржишту. 



 
  9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону?  
   

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у два наврата 
спровело расправу о овом закону. Прва расправа одржана је у фебруару 2012. године, док 
је друга расправа одржана у фебруару 2013. године. У међувремену одржане су и 
консултације са представницима пољопривредних произвођача, банака, друштава за 
осигурање и међународним организацијама, пре свега ФАО и ЕБРД. У расправама су 
учествовали представници референтних институција и организација, пословних 
удружења, привредних субјеката, пољопривредни произвођачи, стручна јавност, 
међународне организације и сва друга заинтересована лица. 

 На одржаним расправама изнета су позитивна мишљења о решењима из 
овог закона, као и многобројне сугестије и коментари. Радна група размотрила је све 
сугестије и коментаре на текст овог закона, сагледала могућност њиховог интегрисања у 
циљу унапређења решења и велики део поменутих уградила у текст нацрта овог закона, 
чиме су предвиђена законска решења знатно побољшана. 
 
  10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 
се доношењем закона намерава?  
 
  У циљу спровођења овог закона потребно је донети  следећи подзаконски акт: 
 1) Правилник o документима која се прилажу за регистрацију података у Регистар 
уговора о финансирању пољопривредне производње - на основу  члана 10. став 2. Закона. 


