
 
 

НАЦРТ ЗАКОНА 
О ФИНАНСИРАЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ФИНАНСИРАЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1. 

Овим законом уређује се уговор о финансирању пољопривредне 
производње и регистровање ових уговора, залога на будућим пољопривредним 
производима којом се обезбеђује наплата потраживања по уговору о 
финансирању пољопривредне производње, регистровање и правно дејство ове 
залоге, законско заложно право на пољопривредним производима залогодавца, 
вансудско намирење из залоге на будућим пољопривредним производима, као и 
друга питања од значаја за финансирање и обезбеђење финансирања 
пољопривредне производње. 

 
Члан 2. 

На питања која нису уређена овим законом примењује се закон 
којим се уређује заложно право на покретним стварима уписаним у регистар и 
прописи којима се уређују облигациони и својинско-правни односи. 
 

Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће 

значење: 
1) финансирање пољопривредне производње је давање новчаних 

или других средстава на основу закљученог уговора о финансирању 
пољопривредне производње; 

2) пољопривредни производи јесу пожњевени или убрани 
примарни пољопривредни производи из Шифарника биљне производње и друге 
намене земљишних парцела који је саставни део прописа којим се уређује упис 
у регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, као и услови за 
пасиван статус пољопривредног газдинства; 

3) уговор о финансирању пољопривредне производње је уговор на 
основу кога се дужник обавезује да за примљена новчана и/или друга средства 
која је добио од повериоца за финансирање пољопривредне производње изврши 
одређену робну и/или новчану обавезу према повериоцу (у даљем тексту: 
уговор о финансирању); 

4) робна обавеза је обавеза дужника да испоручи одређену 
количину пољопривредних производа, у складу са уговором о финансирању; 

5) новчана обавеза јесте обавеза дужника да плати повериоцу 
одређени новчани износ, у складу са уговором о финансирању;  

6) пољопривредно газдинство је производна јединица на којој 
привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, 
предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу, и које је 
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ), у 
складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој; 



 2 

7) Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње је 
јединствена, централна, јавна и електронска база података о закљученим 
уговорима о финансирању, као и докумената на основу којих је извршена 
регистрација тих уговора (у даљем тексту: Регистар уговора); 

8) дужник је правно лице, предузетник или физичко лице које је 
преузело одређену обавезу у складу са закљученим уговором о финансирању; 

9) поверилац је правно лице, предузетник или физичко лице које 
дужнику одобрава, односно даје новчана или друга средства на основу уговора 
о финансирању; 

10) залога на будућим пољопривредним производима је заложно 
право које се на основу овог закона стиче уговором о залози на будућим 
пољопривредним производима (у даљем тексту: уговор о залози), без предаје 
ствари у државину после њихове производње и уписом заложног права у 
Регистар заложног права на покретним стварима и правима (у даљем тексту: 
Регистар залоге); 

11) залогодавац је дужник или треће лице које даје залогу на 
будућим пољопривредним производима који ће бити његовој својини ради 
обезбеђења наплате потраживања заложног повериоца по уговору о 
финансирању; 

12) заложни поверилац је правно лице, предузетник или физичко 
лице које је стекло залогу на будућим пољопривредним производима ради 
обезбеђења наплате свог потраживања по уговору о финансирању; 

13) будући пољопривредни производи јесу пољопривредни 
производи које ће бити произведени у будућности на месту производње у 
складу са уговором о финансирању; 

14) место производње је пољопривредно или друго земљиште, 
или пољопривредни објекат или грађевинска целина који се налазе на 
територији Републике Србије на којима залогодавац производи будуће 
пољопривредне производе; 

15) право ограниченог трајања залоге је право заложног 
повериоца да у одређениим случајевима на основу овог закона, оствари своје 
право из залоге на будућим пољопривредним производима до краја календарске 
године у којој се врши жетва односно берба по уговору о финансирању. 

 
 

II. УГОВОР О ФИНАНСИРАЊУ  
 

Члан 4. 
Уговор о финансирању садржи следеће битне елементе: 
1) датум закључења; 
2) податке о повериоцу и дужнику, и то:  
 (1) за правно лице - назив, седиште (улица, број, место или град и 

поштански број), матични број (МБ), пореско-идентификациони број (ПИБ) и 
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) законског заступника,  

(2) за предузетника - назив, седиште (улица, број, место или град и 
поштански број), матични број (МБ), пореско-идентификациони број (ПИБ), као 
и име и презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и пребивалиште или 
боравиште (улица, кућни број, место или град и поштански број), 
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 (3) за физичко лице - име и презиме, јединствени матични број 
грађана (ЈМБГ) и пребивалиште или боравиште (улица, кућни број, место или 
град и поштански број); 

3) опис основне обавезе повериоца - новчани износ или друга 
средства која се могу новчано исказати, а која поверилац даје дужнику; 

4) опис основне обавезе дужника: 
(1) за робну обавезу - назив културe, сортa и количина 

пољопривредних производа које је дужник обавезан да преда повериоцу и/или  
(2) за новчану обавезу коју је дужник обавезан да плати 

повериоцу: 
 - износ главнице, 
 - каматна стопа, ако је уговорена;   
5) ако је основна обавеза замењена другом обавезом дужника у 

складу са чланом 7. став 1. овог закона - податке из тачке 4) овог члана, као и 
начин израчунавања друге обавезе у складу са чланом 7. став 4. овог закона; 

6) датум доспелости, место и услове испоруке и/или плаћања; 
7) ако је уговорено - податак о начину обезбеђења потраживања 

повериоца, односно средстава за обезбеђење наплате потраживања (залога на 
будућим пољопривредним производима, залога на покретним стварима, 
хипотека и др.); 

8) ако је потраживање повериоца обезбеђено залогом на будућим 
пољопривредним производима или хипотеком на пољопривредном земљишту 
или пољопривредном објекту - податке о месту производње, односно о 
земљишту или објекту на коме је успостављена хипотека (катастарска општина, 
број парцеле, опис земљишта или објекта, а по потреби и друге податке из 
регистра непокретности); 

9) ако је дужник пољопривредно газдинство - регистрациони број 
тог пољопривредног газдинства; 

10) ако је дужник пољопривредно газдинство - обавештење да ће 
то газдинство бити преведено у пасиван статус у РПГ, у складу са чланом 9. 
овог закона;  

11) ако је залога на будућим пољопривредним производима 
стечена уговором о финансирању - обавештење залогодавцу да ће бити 
успостављено законско заложно право у корист заложног повериоца, у складу 
са чланом 26. став 1. овог закона. 

Уговор о финансирању, поред битних елемената из става 1. овог 
члана, може да садржи и друге елементе о којима се споразумеју уговорне 
стране.  

 
Члан 5. 

Уговор о финансирању закључен у складу са овим законом, као и 
измене овог уговора производе правно дејство ако су сачињене у писаној 
форми, датиране, потписане од уговорних страна и регистроване у Регистар 
уговора. 

 
Члан 6. 

 Дужник који прими од повериоца новчана и/или друга средства по 
уговору о финансирању има обавезу да средства која је примио врати повериоцу 
на уговорени начин, и за ову обавезу не може да: 
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 1) раскине или измени уговор о финансирању због промењених 
околности;  
 2) се позива на околности које није могао да спречи, отклони или 
избегне (виша сила), као и на околности због којих не одговара (немогућност 
испуњења). 

 
Члан 7. 

Уговором о финансирању поверилац и дужник могу да се 
споразумеју да се: 

1) основнa робнa обавезa замени другом, новчаном обавезом;  
2) основна новчана обавеза замени другом, робном обавезом. 
Друга обавеза из става 1. овог члана доспева када и основна 

обавеза, осим ако се уговорне стране не споразумеју другачије. 
Уговором о финансирању из става 1. овог члана одређује се начин 

израчунавања вредности друге обавезе. 
Израчунавање вредности друге обавезе из става 3. овог члана 

врши се применом начела једнаке вредности узајамних давања. 
 

Члан 8. 
Дужник је обавезан да као добар привредник, односно добар 

домаћин: 
1) изврши обавезе из уговора о финансирању;  
2) омогући контролу извршења уговорених обавеза. 
Дужник који не поступа на начин из става 1. овог члана дужан је 

да надокнади повериоцу насталу штету и измаклу корист по том основу. 
 

Члан 9. 
Ако дужник који је пољопривредно газдинство не изврши обавезу 

преузету по уговору о финансирању, то пољопривредно газдинство, као и 
пољопривредно газдинство које је са њим повезано у складу са законом којим се 
уређују привредна друштва, преводи се у пасивни статус у РПГ, у складу са 
законом којима се уређује пољопривреда и рурални развој и не може да 
остварује право на подстицаје у складу са законом којима се уређују подстицаји 
у пољопривреди и руралном развоју и овим законом. 

Поверилац обавештава министарство надлежно за послове 
пољопривреде да дужник из става 1. овог члана није извршио своју обавезу.  

 
 

III. РЕГИСТРОВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ 
 

Члан 10. 
Уговор о финансирању закључен у складу са одредбама овог 

закона уписује се у Регистар уговора који води Агенција за привредне регистре 
у складу са прописима којим се уређује Агенција за привредне регистре и 
поступак регистрације у тој агенцији, као и овим законом. 

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: 
министар) решава по жалбама против одлука регистратора. 
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Члан 11. 
Регистар уговора садржи податке: 
1) из члана 4. став 1 тач. 1)-4) подтач. (1) и (2) алинеја прва и тач. 

5)-9) овог закона; 
2) о настанку и престанку законског заложног права из члана 27. 

овог закона. 
Министар прописује документа која се прилажу уз пријаву за 

регистрацију података у Регистар уговора. 
Министар може прописати и друге податке, као и документа које 

садржи Регистар уговора. 
 

Члан 12. 
Упис података из члана 11. став 1. овог закона у Регистар уговора  

може да изврши поверилац и/или дужник.  
Поверилац врши и измену података из става 1. овог члана, 

укључујући измену податка који се односе на опис обавезе дужника или 
измирење ове обавезе.  

Измену података из става 1. овог члана, може да врши и дужник 
на основу сагласност повериоца. 

Сагласност из става 3. овог члана поверилац издаје без одлагања, а 
најкасније у року од 8 дана од дана када је дужник тражио. 

Ако је поверилац физичко лице, сагласност из става 3. овог члана 
оверава се од суда или другог органа надлежног за оверу потписа.  

Забележба настанка или престанка законског заложног права у 
Регистар уговора врши се у складу са чланом 27. овог закона. 

 
Члан 13. 

 Ако дође до уступања потраживања из уговора о финансирању у 
Регистру уговора измену података о повериоцу из члана 4. став 1. тачка 2) овог 
закона врши уступилац и/или пријемник. 

 
 

 
IV. ЗАЛОГА НА БУДУЋИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА 

 
Члан 14. 

Потраживање по уговору о финансирању заложни поверилац 
може да обезбеди стицањем залоге на будућим пољопривредним производима у 
складу са овим законом.  

 
Члан 15. 

Уговор о залози закључује се у писаној форми, као посебан уговор 
или као саставни део уговора о финансирању.  

Ако је на основу уговора о финансирању залога на будућим 
пољопривредним производима стечена закључењем посебног уговора о залози, 
обавештење залогодавцу из члана 4. став 1. тачка 11) овог закона мора да буде 
садржано у том уговору. 
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Члан 16. 

Уговором о залози уређују се права и обавезе залогодаваца и 
заложног повериоца, а садржи елементе прописане законом којим се уређује 
заложно право на покретним стварима уписаним у регистар. 

Уговор о залози, поред елемената из става 1. овог члана може да 
садржи и друге елементе о којима се споразумеју уговорне стране, као што су: 
права и обавезе у погледу начина прикупљања, складиштења и чувања будућих 
пољопривредних производа; права и обавезе ако будући пољопривредни 
производи не буду произведени у складу са уговором о финансирању; друга 
права и обавезе.  

Ако уговор о финансирању садржи одредбе којим се уговора 
заложно право тај уговор мора да садржи и све елементе прописане ставом 1. 
овог члана. 

 
Члан 17. 

Будући пољопривредни производи у уговору о залози одређују се 
подацима о: 

1) називу културе и сорти или збиру једног или више различитих 
пољопривредних производа, ако је предмет уговора одређен генерички, као и 
процени очекиване количине тих пољопривредних производа;   

2) месту производње (катастарска општина, број парцеле, опис 
земљишта или објекта и други подаци из регистра непокретности). 

Процена из става 1. тачка 1) овог члана врши се на начин који су 
заложни поверилац и залогодавац уговорили. 

 
Члан 18. 

Залогодавац је дужан да као добар привредник, односно добар 
домаћин: 

1) изврши обавезе из уговора о залози;  
2) омогући контролу извршења уговорених обавеза. 
Залогодавац који не поступа на начин из става 1. овог члана дужан 

је да надокнади заложном повериоцу насталу штету и измаклу корист по том 
основу. 

 
V. РЕГИСТРОВАЊЕ И ПРАВНО ДЕЈСТВО ЗАЛОГЕ НА БУДУЋИМ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА 
 

Члан  19. 
Упис залоге на будућим пољопривредним производима у Регистар 

залоге може да изврши заложни поверилац и/или залогодавац. 
Ако упис залоге на будућим пољопривредним производима врши 

заложни поверилац, он подноси писану сагласност залогодавца да пристаје да 
поверилац упише заложно право на будућим пољопривредним производима у 
Регистар залоге. 

Ако је залогодавац физичко лице, сагласност из става 2. овог 
члана оверава се од суда или другог органа надлежног за оверу потписа.  

Сагласност из става 2. овог члана може бити сачињена као 
посебан акт или као саставни део уговора о залози.   
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Ако је залогодавац физичко лице, а уговор о залози садржи 
сагласност из става 2. овог члана и оверен је од суда или другог органа 
надлежног за оверу потписа, за упис у Регистар залоге није потребна посебна 
сагласност залогодавца. 

 
Члан 20. 

Измена податка који је уписан у Регистар залоге, укључујући 
промену заложног повериоца или залогодавца, не сматра се новим уписом и не 
утиче на ред првенства залоге на будућим пољопривредним производима, осим 
ако се измена односи на: 

1) податке о заложеним будућим пољопривредним производима 
из члана 17. став 1. овог закона;  

2) промену обавезе по уговору о финансирању и то на повећање 
робне обавезе, односно повећање главнице дуга или каматне стопе код новчане 
обавезе.  

 
Члан 21. 

 Заложни поверилац може стећи залогу на будућим 
пољопривредним производима произведеним на месту производње које је у 
власништву трећег лица, а које залогодавац користи на основу закупа или 
другог права коришћења у складу са законом.  
 За стицање залоге на будућим пољопривредним производима у 
случају њихове производње на месту производње из става 1. овог члана, није 
потребна сагласност власника места производње. 

Ако основ коришћења места производње из става 1. овог члана 
престане пре жетве односно бербе из уговора о финансирању, заложни 
поверилац стиче право ограниченог трајања залоге од дана престанка тог 
основа. 

Залогодавац из става 1. овог члана без одлагања обавештава 
заложног повериоца о престанку основа за коришћење места производње. 

 
Члан 22. 

Заложни поверилац има право ограниченог трајања залоге ако је 
место производње пре или после стицања залоге на будућим пољопривредним 
производима власник оптеретио хипотеком, а пре жетве односно бербе из 
уговора о финансирању почне поступак намирења хипотекарног повериоца у 
коме је друго лице стекло право својине на месту производње.  

Право ограниченог трајања залоге заложни поверилац из става 1. 
овог члана стиче од дана почетка поступака намирења хипотекарног повериоца. 

 
Члан 23. 

Власник места производње из члана 21. став 1. и члана 22. став 1. 
овог закона дужан је да трпи: 

1) право ограниченог трајања залоге;  
2) право заложног повериоца да преузме производњу или уступи 

трећем лицу право производње будућих пољопривредних производа док траје 
право ограниченог трајања залоге. 
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Члан 24. 

 Заложни поверилац који на основу овог закона има право 
ограниченог трајања залоге може да изврши забележбу настанка тог права у 
Регистар залоге. 
  Забележба из става 1. овог члана врши се на основу изјаве 
заложног повериоца о настанку права ограниченог трајања залоге. 
 Ако је заложни поверилац физичко лице, изјава из става 2. овог 
члана оверава се од суда или другог органа надлежног за оверу потписа. 
 

Члан 25. 
Ако заложни поверилац није извршио забележбу настанка права 

ограниченог трајања залоге у Регистар залоге, а престанком тог права не изврши 
брисање залоге на будућим пољопривредним производима, на захтев власника 
места производње из члана 21. став 1. или члана 22. став 1. овог закона брише се 
залога на будућим пољопривредним производима из Регистра залоге. 
 Брисање залоге на будућим пољопривредним производима из 
става 1. овог члана врши на основу документа којим се доказује да је:  
 1) уговор о закупу места производње раскинут; 
 2) почео поступак намирења хипотекарног повериоца.  

Брисањем забележбе права ограниченог трајања залоге или 
истеком рока трајања права ограниченог трајања залоге, брише се по службеној 
дужности залога на будућим пољопривредним производима из Регистра залоге.  

 
 

VI.  ЗАКОНСКО ЗАЛОЖНО ПРАВО НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ  
ПРОИЗВОДИМА ЗАЛОГОДАВЦА 

 
Члан 26. 

Ако на дан доспећа потраживања које је обезбеђено залогом на 
будућим пољопривредним производима на месту производње не постоје будући 
пољопривредни производи, заложни поверилац на тај дан стиче законско 
заложно на свим пољопривредним производима у својини залогодавца које је 
залогодавац произвео на месту производње, без обзира на културу и сорту, у 
количини и вредности довољној за намирење доспелог потраживања заложног 
повериоца (у даљем тексту: законско заложно право). 

Законско заложно право траје до намирења потраживања 
повериоца по уговору о финансирању, осим у случају примене одредаба овог 
закона које се односе на право ограниченог трајања залоге, када законско 
заложно право престаје истеком права ограниченог трајања залоге.  

 
Члан 27. 

 Заложни поверилац који на основу овог закона има законско 
заложно право може да изврши забележбу настанка тог права у Регистар залоге  
и Регистар уговора.  
 Забележба из става 1. овог члана врши се на основу:  
 1) изјаве заложног повериоца да на месту производње не постоје 
будући пољопривредни производи који су били предмет залоге, а ако је заложни 
поверилац физичко лице изјава мора бити оверена од суда или другог органа 
надлежног за оверу потписа; 
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 2) доказа о постојању потраживања по уговору о финансирању. 
Ако престанком законског заложног права заложни поверилац не 

избрише забележбу настанка тог права из Регистра залоге и Регистра уговора, на 
захтев залогодаваца или власника места производње из члана 21. став 1. или из 
члана 22. став 1. овог закона брише се та забележба. 

Залогодавац брисање забележбе из става 2. овог члана врши на 
основу писане сагласности заложног повериоца, коју он даје без одлагања, а 
најкасније у року од 8 дана од подношења захтева залогодавца.  

Ако је заложни поверилац физичко лице, сагласност из става 3. 
овог члана оверава се од суда или другог органа надлежног за оверу потписа. 
 Власник места производње из члана 21. став 1. или из члана 22. 
став 1. овог закона брисање забележбе из става 2. овог члана врши на основу 
документа из члана 25. став 2. овог закона. 

 
Члан 28. 

Од дана забележбе настанка законског заложног права у Регистар 
залоге, заложни поверилац стиче право првенства наплате потраживања из 
вредности ствари из члана 26. став 1. овог закона у односу на правo наплате 
потраживањa другог повериоца на истим стварима који:  

1) заложно право није уписао у Регистар залоге, независно од тога 
када је то заложно право настало; 

2) је заложно право уписао у Регистар залоге после забележбе 
настанка законског заложног права. 

 
 

VII.  ВАНСУДСКО НАМИРЕЊЕ ИЗ ЗАЛОГЕ НА БУДУЋИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА 

 
Члан 29. 

Заложни поверилац може да приступи вансудској јавној продаји 
будућих пољопривредних производа која је предвиђена уговором о залози ако 
његово потраживање није намирено о доспелости и ако  је уписао почетак 
намирења потраживања вансудском јавном продајом у Регистар залоге. 

Заложни поверилац може да почне вансудску јавну продају из 
става 1. овог члана по истеку једног дана од дана уписа почетка намирења 
потраживања у Регистар залоге. 

Упис почетка намирења из става 2. овог члана врши се на основу 
пријаве заложног повериоца.  

Aкo дaн вансудске јавне продаје будућих пољопривредних 
производа пaдa у дaн кaдa je зaкoнoм oдрeђeнo дa сe нe рaди, вансудској продаји 
може да се приступи и на тај дан. 

 
Члан 30. 

Залогодавац може да оспорава право заложног повериоца да се 
намири вансудском јавном продајом, ако у року од осам дана од дана уписа 
почетка намирења у Регистар залоге поднесе тужбу суду и приложи доказе да 
потраживање заложног повериоца не постоји, да није доспело или да је дуг 
исплаћен. 
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Подношење тужбе из става 1. овог члана не спречава поступак 
намирења вансудском јавном продајом, изузев ако залогодавац поднесе јавну 
или приватну исправу оверену на законом прописан начин којом доказује да 
потраживање заложног повериоца не постоји, да није доспело или да је дуг 
исплаћен. 

 
Члан 31. 

Ако у поступку вансудске јавне продаје залогодавац претрпи 
штету због тога што је спроведен поступак продаје за наплату потраживања које 
не постоји или није доспело, или је дуг исплаћен, или је учињен пропуст у 
поступку продаје, или из било ког другог разлога, залогодавац може своје право 
на накнаду штете да оствари подношењем тужбе суду против заложног 
повериоца и/или другог лица које је одговорно за настанак штете. 

 
 

Члан 32. 
У поступку намирења потраживања заложног повериоца 

вансудском јавном продајом, одредбе закона којим се уређује заложно право на 
покретним стварима уписаним у регистар у делу општих правила за вансудску 
продају предмета заложног права примењују се и на залогодавца који је 
физичко лице које уговор о залози закључује изван оквира привредне 
делатности.  

 
Члан 33. 

Надлежни орган унутрашњих послова на основу писаног захтева 
заложног повериоца, без одлагања пружа помоћу заложном повериоцу 
неопходну за спровођење вансудске јавне продаје из залоге на будућим 
пољопривредним производима. 

Захтев из става 1. овог члана садржи разлоге због којих је помоћ 
потребна и уз њега се прилаже оригинал или оверена копија извода из Регистра 
залоге о упису почетка намирења вансудском јавном продајом.  

 
 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
Одредбе члана 22. овог закона, примењују се на хипотеке које су 

установљене после ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 35. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2014. 
године. 
 
 
 
 
 
4827014.0065.19/1



  Чланом 2. уређена је примена других прописа на оне правне односе 
који нису уређени овим законом. 
  Чланом 3. прописано је значење израза који се употребљавају у овом 
закону. У циљу максимизације економских ефеката овог закона, појам будућих 
пољопривредних производа обухвата будуће пољопривредне производе који су 
предмет жетве односно бербе, услед чега се одредбе о поступку залагања и 
извршења из закона не примењују на остале врсте пољопривредних производа 
(нпр. стока). 
  Чл. 4. и 5. прописани су: садржина, правно дејство, форма и начин 
измене уговора о финансирању.  
 Чланом 6. предвиђено је да дужник који прими од повериоца 
новчана и/или друга средства по уговору о финансирању има обавезу да средства 
која је примио врати повериоцу на уговорени начин, и да за ову обавезу не може 
да раскине или измени уговор о финансирању због промењених околности, као ни 
да  се позива на околности које није могао да спречи, отклони или избегне (виша 
сила) и на околности због којих не одговара (немогућност испуњења). 
  С обзиром да је примарна пољопривредна производња усева у 
великој мери изложена објективним ризицима (нпр. временске непогоде, поплаве, 
суше), неопходно је пронаћи одговарајућу равнотежу између, са једне стране, 
заштите интереса поверилаца који су спремни да финансирају производњу 
будућих пољопривредних производа, и са друге стране, заштите интереса 
произвођача примарних пољопривредних производа у случају наступања 
објективних околности услед којих долази до уништења рода или смањења 
планираног приноса. Предложено законско решење уводи значајну правну 
заштиту повериоцима из уговора о финансирању, а искључивање негативних 
ефеката наступања објективних ризика требало би да допринесе смањивању 
трошкова финансирања примарне пољопривредне производње у периоду од сетве 
до жетве с обзиром да су у оквирима традиционалне тржишне привреде, трошкови 
финансирања директно зависни од ризика којима је предметно финансирање 
изложено. Са друге стране, предложено законско решење пружа снажан подстицај 
индустрији осигурања да припреми и понуди тржишно конкурентан и прихватљив 
модел осигурања за случај више силе којим би примарни пољопривредни 
произвођачи могли да осигурају наступање нежељеног осигураног ризика. 
Интерес је и државе да у складу са финансијским могућностима, помогне 
уговарање ове врсте осигурања кроз одређено учествовање у сношењу трошкова 
плаћање премије осигурања за такву врсту осигуравајућег производа. Коначно, 
искључивање више силе као околности услед које би се примарни пољопривредни 
произвођачи могли ослободити обавеза из уговора о финансирању требало би да 
има све симболичнији значај како примарна пољопривредна производња у 
Републици Србији буде технолошки напредовала (у смислу планиране изградње 
система за наводњавање и заштите од поплава, ефикасне противградне заштите и 
сл.). 

Чланом 7. уређује се могућност да се уговором о финасирању 
поверилац и дужник споразумеју да се робна, односно новчана обавеза замене  
другом обавезом која доспева када и основна обавеза, осим ако се уговорне стране 
не споразумеју другачије, да се уговором о финансирању одређује начин 
израчунавања вредности друге обавезе, као и да се израчунавање вредности друге 
обавезе врши применом начела једнаке вредности узајамних давања. 
  С обзиром да важећа правна регулатива предвиђа да се заложним 
правом могу обезбедити само новчана потраживања, а да је на тржишту присутан 
значајан број уговора о финансирању који за предмет имају робну обавезу, ова 
одредба представља праксом инспирисано решење услед којег ће и уговори о 
финансирању са иницијално робном обавезом, ако је таквим уговором предвиђена 
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могућност претварања робне у новчану обавезу, моћи да буду обезбеђени 
заложним правом на будућим пољопривредним производима. Као пример 
наводимо уговор о финансирању којим је уговорена основна обавеза дужника да 
повериоцу испоручи одређену количину пољопривредних производа. Истим 
уговором поверилац и дужник могу да се споразумеју да у случају да дужник не 
поступи на уговорени начин и не испоручи робу повериоцу, да је обавезан да своју 
обавезу изврши у новчаном износу. Новчана обавеза уговорена на начин како је 
наведено, представља условну обавезу која може бити обезбеђена залогом на 
будућим пољопривредним производима, на основу члана 7. став 3. Закона о 
заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник 
РС”, бр. 57/03, 61/05,  64/06-испр. и 99/11-др.закон).  
  Чланом 8. изричито је прописана обавеза дужника из уговора о 
финансирању да у изврши уговорне обавезе и да омогући контролу извршења 
уговорених обавеза, односно тражи се да он поступа као добар привредник или 
као добар домаћин. Дужник који при извршавању наведених обавеза не поступи 
на прописан начин дужан је да надокнади повериоцу насталу штету и измаклу 
корист по том основу. 
  Чланом 9. прописано је да ако дужник који је пољопривредно 
газдинство, не поступи у складу са уговором о финансирању, то пољопривредно 
газдинство, као и пољопривредно газдинство које је са њим правно повезано, 
преводе се у пасивни статус. Ова одредба представља афирмацију постојећег 
механизма предвиђеног законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој 
и требало би да пружи снажан подстицај пољопривредним газдинствима да као 
дужници пољопривредне обавезе поступају у складу са уговореним обавезама, а 
повериоцима из уговора о финансирању да обезбеди додатну сигурност за 
испуњење уговорених обавеза од стране пољопривредних газдинстава. Ово 
посебно због тога што је прописано да такав дужник не може да остварује право 
на подстицаје у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и 
руралном развоју што би коначно требало да утиче на смањење ризика 
финансирања и последично трошкова финансирања примарне пољопривредне 
производње у периоду од сетве до жетве. 
  Чл. 10, 11. и 12. прописани су начин уписа уговора о финансирању у 
Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње (у даљем тексту: 
Регистар уговора), подаци из уговора о финансирању који се уписују у Регистар 
уговора, лица која могу да врше упис и измену података, односно забележбу 
настанка и ли престанка законског заложног права у Регистар уговора. Дато је и 
овлашћење министру надлежном за послове пољопривреде да пропише 
докумената који се прилажу уз пријаву за регистрацију података у Регистар 
уговора. 
  Чланом 13. уређена је ситуација када дође до уступања потраживања 
из уговора о финансирању и прописано да тада уступилац и/или пријемник врши  
измену података о повериоцу из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона.  
  Чланом 14. прописано је да потраживање по уговору о финансирању 
заложни поверилац може да обезбеди стицањем залоге на будућим 
пољопривредним производима у складу са овим законом. С тим у вези треба рећи 
да је овим законом предвиђено да залога на будућим пољопривредним 
производима настаје моментом уписа у Регистар залоге што је супротно Закону о 
заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар којим је прописано 
да залога на будућој ствари настаје моментом стицања својине над истом. 
  Чл. 15, 16. и 17. прописани су форма и садржина уговора о залози на 
будућим пољопривредним производима (у даљем тексту: уговор о залози), као и 
којим се подацима у том уговору одређују будући пољопривредни производи. 



 3 

Чланом 18. прописана је обавеза залогодавца по уговору о залози да 
изврши уговорне обавезе и да омогући контролу извршења уговорених обавеза, 
односно тражи се да он поступа као добар привредник или као добар домаћин. 
Такође је прописано да је залогодавац који не поступи на прописан начин дужан 
да надокнади заложном повериоцу насталу штету и измаклу корист по том основу. 
  Чланом 19. уређен је начин уписа залоге на будућим 
пољопривредним производима у Регистар заложног права на покретним стварима 
и правима (у даљем тексту: Регистар залоге). Прописано је да упис залоге на 
будућим пољопривредним производима у Регистар залоге може да изврши 
заложни поверилац и/или залогодавац,  али да ако пријаву за упис залоге на 
будућим пољопривредним производима поднесе заложни поверилац, он подноси 
писану сагласност залогодавца да пристаје да поверилац упише заложно право на 
будућим пољопривредним производима у Регистар залоге. Ако је залогодавац 
физичко лице, сагласност за упис у Регистар залоге оверава се од суда или другог 
органа надлежног за оверу потписа. Такође је прописано да сагласност која је 
потребна за упис може бити сачињена као посебан акт или као саставни део 
уговора о залози. Ако је залогодавац физичко лице, а уговор о залози садржи 
сагласност за упис у Регистар залоге и  уговор је оверен од суда или другог органа 
надлежног за оверу потписа, тада за упис у Регистар залоге није потребна посебна 
сагласност тог залогодавца. 
  Увођење залоге на будућим пољопривредним производима је правна 
фикција која је условљена специфичностима које је карактеришу, а услед којих је 
потребно да залога на будућим пољопривредним производима почне да производи 
правна дејства и пре стицања права својине на будућим пољопривредним 
производима од стране залогодавца како је предвиђено општим правилима о 
заснивању залоге на будућим покретним стварима. 
  Чланом 20. прецизирано је да измена регистрованог података, 
укључујући промену заложног повериоца или залогодавца, се не сматра новим 
уписом у Регистар залоге и да не утиче на ред првенства залоге на будућим 
пољопривредним производима, осим ако се измена не односи на податке о 
заложеним будућим пољопривредним производима из члана 17. став 1. овог 
закона или на промену обавеза по уговору о финансирању и то на повећање робне 
обавезе, односно повећање главнице дуга или каматне стопе код новчане обавезе.   
  Члан 21. уређује питање залагања будућих пољопривредних 
производа на месту производње које није у својини залогодавца, односно које 
залогодавац користи по неком другом основу. Конкретно, сагласност власника 
места производње будућих пољопривредних производа није потребна за настанак 
залоге на будућим пољопривредним производима. Такође је предвиђено да 
заложни поверилац стиче право ограниченог трајања залоге ако основ места 
производње престане да постоји пре уговорене жетве, односно бербе и то од дана 
престанка основа за коришћење. Предложеним законским решењем доћи ће до 
проширења обима употребе залоге и oно ће омогућити коришћење залоге на 
будућим пољопривредним производима и корисницима (а не само власницима) 
конкретних пољопривредних парцела, нарочито узимајући у обзир да се значајан 
проценат пољопривредног земљишта у Републици Србији обрађује по основу 
уговора о закупу или сличног правног основа па би захтевање добијања 
сагласности власника конкретне пољопривредне парцеле (нпр. пољопривредна 
земљишта у својини Републике Србије) практично онемогућила примену овог 
средства обезбеђења у односу на финансирање примарне пољопривредне 
производње на таквим пољопривредним земљиштима. Међутим, узимајући у 
обзир интересе власника конкретних пољопривредних парцела, у случају да основ 
права коришћења (нпр. закуп) места производње будућих пољопривредних 
производа престане да постоји, залога на будућим пољопривредним производима 
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ће наставити да постоји до краја календарске године у којој се врши жетва 
односно берба по уговору о финансирању. Овакво законско решење требало би да 
уравнотежи интересе власника места производње будућих пољопривредних 
производа, корисника/закупаца и коначно, поверилаца из уговора о финансирању. 
  Чланом 22. уређено је да заложни поверилац има право ограниченог 
трајања залоге ако је место производње пре или после стицања залоге на будућим 
пољопривредним производима власник оптеретио хипотеком, а пре уговорене 
жетве односно бербе почне поступак намирења хипотекарног повериоца у коме је 
друго лице стекло право својине на месту производње. Такође је прописано да 
право ограниченог трајања залоге заложни поверилац у том случају стиче од дана 
почетка поступака намирења хипотекарног повериоца. 
  С обзиром да је залога на будућим пољопривредним производима 
услед своје практичне природе, неодвојиво везана за конкретну непокретност, 
односно место производње будућих пољопривредних производа, поставило се 
питање односа хипотеке и ове врсте залоге, нарочито у ситуацији у којој би дошло 
до извршења хипотеке. Предложеним законским решењем, а нарочито увођењем 
концепта „права ограниченог трајања залоге”, тежило се равнотежи између 
потенцијално сукобљених интереса хипотекарног повериоца, купца непокретности 
са хипотеком у случају њене принудне продаје, као и залогопримца залоге на 
будућим пољопривредним производима. Равнотежа инереса ових субјеката 
постигнута је прописивањем да права заложног повериоца и заложног дужника у 
односу на заложени будући пољопривредни производ по уговору о финансирању 
остаје до краја календарске године у којој је уговорена жетва односно берба. 
Наведено законско решење је правично и економски оправдано, с обзиром да 
промени власништва на месту производње услед хипотекарне продаје претходи 
одређено инвестирање заложног дужника у пољопривредну производњу на тој 
непокретности, као и стицање права заложног повериоца на будућим 
пољопривредним производима. Из тих разлога правично је да ова лица задрже 
стечена права до краја календарске године у којој се заложени будући 
пољопривредни производ жање односно бере, а не да се ова права губе моментом 
продаје места производње у поступку хипотекарне наплате потраживања. На овај 
начин мисли се и о интересу новог власника места производње који није 
ограничен у коришћењу те непокретности у неодређеном периоду, већ само у 
законом прописаном року, односно до краја календарске године у којој се 
заложени будући пољопривредни производ жање односно бере.  Такође, тежило се 
да краткорочно финансирање, које се обезбеђује залогом на будућим 
пољопривредним производима, буде доступно и произвођачима чија се 
пољопривредна производња обавља на местима производње будућих 
пољопривредних производа која су већ оптерећена хипотеком као 
традиционалним али не толико флексибилним средством обезбеђења. 
  Наведено законско решење не утиче на стечена хипотекарна права, с 
обзиром да се одредба овог члана примењује само на хипотеке које су 
установљене после ступања на снагу Закона, што је прописано чланом 34. Закона.     
  Чланом 23. уређене су обавезе власника места производње када 
основ за коришћење места производње престане или који је у поступку намирења 
из хипотеке стекао право својине на месту производње тако што је прописано да је 
он дужан да трпи право ограниченог трајања залоге и право заложног повериоца 
да преузме производњу или уступи трећем лицу право производње будућих 
пољопривредних производа. 
  Предложено законско решење представља снажно смањивање 
ризика за заложне повериоце у чију је корист заснована залога на будућим 
пољопривредним производима, које би требало да значајно утиче и на смањивање 
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додатних трошкова у вези са финансирањем примарне пољопривредне 
производње у периоду од сетве до жетве које сносе произвођачи. 
 Чланом 24. одређено је да заложни поверилац на основу овог закона 
има право ограниченог трајања залоге и да он због тога, може, али не мора да 
изврши забележбу настанка тог права у Регистар залоге. Затим прописано је како 
се врши забележба права ограниченог трајања залоге (само на основу изјаве 
заложног повериоца о настанку права ограниченог трајања залоге, без прилагања 
посебних доказа о томе, с обзиром да у конкретном случају поверилац ограничава 
трајање сопствено право услед наступања законских услова), као и да ако је 
заложни поверилац физичко лице,  наведена изјава мора да се овери од суда или 
другог органа надлежног за оверу потписа. 

Чланом 25. уређени су посебан случај, односно начин брисања и 
лица која могу да бришу залогу на будућим пољопривредним производима. Тако, 
прописано је да ако заложни поверилац није извршио забележбу настанка права 
ограниченог трајања залоге у Регистар залоге, а престанком тог права не изврши 
брисање залоге на будућим пољопривредним производима, на захтев власника 
места производње из члана 21. став 1. или члана 22. став 1. овог закона брише се 
залога на будућим пољопривредним производима из Регистра залоге. Такође је 
прописано да се у том случају залога на будућим пољопривредним производима 
брише на основу документа којим се доказује: да је уговор о закупу места 
производње раскинут или да је почео поступак намирења хипотекарног повериоца. 
Брисањем забележбе права ограниченог трајања залоге или истеком рока трајања 
права ограниченог трајања залоге, брише се по службеној дужности залога на 
будућим пољопривредним производима из Регистра залоге.  

Члан 26. уређије ситуацију у којој на дан доспећа потраживања које 
је обезбеђено залогом на будућим пољопривредним производима на месту 
производње не постоје будући пољопривредни производи и прописује да заложни 
поверилац на тај дан стиче законско заложно право према залогодавцу на свим 
пољопривредним производима у својини залогодавца које је залогодавац произвео 
на месту производње, без обзира на културу и сорту, у количини и вредности 
довољној за намирење доспелог потраживања заложног повериоца (у даљем 
тексту: законско заложно право). Такође је прописано да законско заложно право 
траје до намирења потраживања повериоца по уговору о финансирању, осим у 
случају примене одредаба овог закона које се односе на право ограниченог трајања 
залоге, када законско заложно право престаје истеком права ограниченог трајања 
залоге.  

Прописивањем законског заложног права значајно се повећава 
сигурност повериоца у вези са уговором о финансирању. Наиме, за повериоца 
наведени уговор представља ризичан правни посао јер колатерал по овом уговору 
не постоји у моменту његовог закључивања и извршења уговорених обавеза 
повериоца, с обзиром да се залога по овом уговору заснива на будућим 
пољопривредним производима. Потенцијална могућност да поверилац стекне 
законско заложно право, у случају на дан доспећа потраживања на месту 
производње не постоје будући пољопривредни производи, смањује ризик овог 
правног посла за повериоца, што ће допринети увећању реалних тржишних 
ефеката у финансирању пољопривредне производње у складу са Законом.      
 Чланом 27.  прописано је да заложни поверилац који на основу овог 
закона има законско заложно право може, али не мора, да изврши забележбу 
настанка тог права у Регистар залоге и Регистар уговора. Таква забележба врши се 
на основу: оригинала или оверене копије извода из Регистра залоге о упису 
почетка намирења потраживања по уговору о финансирању вансудском јавном 
продајом будућих пољопривредних производа или доказа о постојању 
потраживања по уговору о финансирању. Такође је прописано ко може да извши 
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брисање забележбе законског заложног права. Одређено је да ако престанком 
законског заложног права заложни поверилац не избрише забележбу настанка тог 
права из Регистра залоге и Регистра уговора, на захтев залогодаваца или власника 
места производње из члана 21. став 1. или из члана 22. став 1. овог закона брише 
се та забележба. Надаље, прописано је на који начин забележбу настанка 
законског заложног права врши залогодавац (на основу писане сагласности 
заложног повериоца, коју он даје без одлагања), као и власник места производње 
из члана 21. став 1. или из члана 22. став 1. овог закона (на основу документа из 
члана 25. став 2. овог закона). Прописано је и да ако је заложни поверилац 
физичко лице, писана сагласности коју он даје за брисање забележбе законког 
заложног права  мора да се овери од суда или другог органа надлежног за оверу 
потписа.  

Чланом 28. уређено је да од дана забележбе настанка законског 
заложног права у Регистар залоге, заложни поверилац стиче право првенства 
наплате потраживања из вредности ствари из члана 26. став 1. овог закона у 
односу на правo наплате потраживањa другог повериоца на истим стварима који 
заложно право није уписао у Регистар залоге, независно од тога када је то заложно 
право настало или који је заложно право уписао у Регистар залоге после забележбе 
настанка законског заложног права. 
  Чланом 29. прописано је када заложни поверилац може да приступи 
вансудској продаји и одређено је да је први услов да вансудска продаја буде 
предвиђена уговором о залози, затим да је потребно да потраживање није 
намирено о доспелости, као и да је уписао почетак намирења потраживања путем 
вансудске јавне продаје у Регистар залоге. Такође, прописано је да заложни 
поверилац може да почне вансудску јавну продају по истеку једног дана од дана 
уписа почетка намирења у Регистар залоге, да се упис почетка намирења врши на 
основу пријаве заложног повериоца, као и да акo дaн вансудске продаје будућих 
пољопривредних производа пaдa у дaн кaдa je зaкoнoм oдрeђeнo дa сe нe рaди, 
заложни поверилац може да приступи вансудској продаји и на тај дан. 
  Члан 30. прописује рокове и посебна правила у поступку вансудског 
намирења залоге над будућим пољопривредним производима. Уређено је право 
залогодавца да може да оспорава право заложног повериоца да се намири путем 
вансудске продаје, ако у року од осам дана од дана уписа почетка намирења у 
Регистар залоге поднесе тужбу суду и приложи доказе да потраживање заложног 
повериоца не постоји, да није доспело или да је дуг исплаћен. Такође је прописано 
да подношење тужбе не спречава поступак намирења вансудском продајом, изузев 
ако залогодавац поднесе јавну или приватну исправу оверену на законом прописан  
начин којом доказује да потраживање заложног повериоца не постоји, да није 
доспело или да је дуг исплаћен. 
  Члан 31. прописује да ако у поступку вансудске јавне продаје 
залогодавац претрпи штету због тога што је спроведен поступак продаје за 
наплату потраживања које не постоји или није доспело, или је дуг исплаћен, или је 
учињен пропуст у поступку продаје, или из било ког другог разлога, залогодавац 
може своје право на накнаду штете да оствари подношењем тужбе суду против 
заложног повериоца и/или другог лица које је одговорно за настанак штете. 

Чланом 32. прописано је да се у поступку намирења потраживања 
заложног повериоца вансудском јавном продајом, одредбе закона којим се уређује 
заложно право на покретним стварима уписаним у регистар у делу општих 
правила за вансудску продају предмета заложног права примењују и на 
залогодавца који је физичко лице које уговор о залози закључује изван оквира 
привредне делатности.  
  Члан 33. уређује поступак пружања помоћи органа унутрашњих 
послова у поступку вансудског намирења. 
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Чл. 34. и 35. прописане су прелазне и завршне одредбе, тако што је 
одређено да се одредбе члана 22. овог закона, примењују на хипотеке које су 
установљене после ступања на снагу овог закона, као и да овај закон ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
а да се примењује од 1. марта 2014. године. 
 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА  
        ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 
  Нaкoн усвajaњa Зaкoнa, пoд кooрдинaциjoм Mинистaрствa 
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Србиje, Eврoпскa бaнкa зa 
oбнoву и рaзвoj (EБРД) ћe у сaрaдњи сa Oргaнизaциjoм зa хрaну и пoљoприврeду 
Уjeдињeних нaциja (ФAO УН) зaпoчeти прojeкaт пoдршкe њeгoвe имплeмeнтaциje 
у Рeпублици Србиjи. Прojeкaт пoдршкe имплeмeнтaциjи ћe бити финaнсирaн вeћ 
oбeзбeђeним финaнсиjским срeдствимa Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj у oву 
нaмeну и пoдрaзумeвaћe пoдршку у вишe oблaсти имплeмeнтaциje.  
  Изрaдa eфикaснoг и сaврeмeнoг Рeгистрa пoљoприврeдних угoвoрa o 
финaнсирaњу кao прeдусoвa зa имплeмeнaтaциjу Зaкoнa ћe бити финaнсирaнa 
срeдствимa EБРД у изнoсу дo 100.000 eврa кoликo изнoси и прoцeњeни трoшaк 
oснивaњa пoмeнутoг рeгистрa oд стрaнe Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe 
Рeпубликe Србиje.  
  Кao битaн сeгмeнт успeшнe имплeмeнтaциje Зaкoнa прeпoзнaтa je и 
пoтрeбa aдeквaтнe oбукe будућих кoрисникa Зaкoнa пa ћe срeдствимa EБРД бити 
oмoгућeнa oбукa зa зaпoслeнe у рeлeвaнтним држaвним oргaнимa (Mинистaрствo 
пoљoприврeдe, Mинистaрствo финaнсиja, Mинистaрствo приврeдe, Нaрoднa бaнкa 
Србиje...), зa зaпoслeнe у привaтнoм финaнсиjскoм сeктoру (бaнкe, oсигурaвajућe 
кућe...), зa прeдстaвникe прeхрaмбeнe индустриje и тргoвинских прeдузeћa кao и зa 
примaрнe пoљoприврeднe прoизвoђaчe. 
  Taкoђe, прoмoвисaњe кoришћeњa нoвoг финaнсиjскoг инструмeнтa 
нa тржишту и тo, прe свeгa, мeђу крajњим кoрисницимa – примaрним 
пoљoприврeдним прoизвoђaчимa - ћe бити oд суштинскoг знaчaja зa успeшну 
имплeмeнтaциjу Зaкoнa. Из тoг рaзлoгa сe зa oву сврху прeдвиђajу пoсeбнa 
срeдствa у пoмeнутoм Прojeкту пoдршкe имплeмeнтaциjи Зaкoнa финaнсирaним 
oд стрaнe EБРД.  
  Сaстaвни дeo будућe EБРД/ФAO пoдршкe имплeмeнтaциjи Зaкoнa je 
и aнaлизa пoстojeћих зaкoнских рeшeњa кao и пoмoћ, укoликo je пoтрeбнa, у 
изрaди рeлeвaнтних прaтeћих зaкoнских aкaтa кao и прeдлoзи зa њeгoвe 
пoтeнциjaлнe будућe измeнe и дoпунe.  
  Нaкoн усвajaњa Зaкoнa, Eврoпскa бaнкa зa oбнoву и рaзвoj ћe 
кoнкрeтизoвaти рaзгoвoрe сa пoслoвним бaнкaмa сa тeритoриje Рeпубликe Србиje 
кoje изрaжaвajу интeрeс зa учeшћeм у oвoм мoдeлу финaнсирaњa у циљу крeирaњa 
пoсeбних крeдитних линиja зa инвeстирaњe у пoљoприврeдну прoизвoдњу пo 
oснoву Зaкoнa o прeџeтвeнoм финaнсирaњу.  
  Кao крaњи рeзултaт имплeмeнтaциje Зaкoнa, сa jeднe, и пoсeбних 
крeдитних линиja измeђу дoмaћих бaнaкa и EБРД сa другe стрaнe, кao и пoвeћaнe 
кoнкурeнциje нa дoмaћeм пoљoприврeднoм фиaннсиjскoм тржишту, oчeкуje сe 
стaбилниjи и пoвoљниjи финaнсиjки aмбиjeнт зa крeдитирaњe пoљoприврeднe 
прoизвoдњe у зeмљи.  
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  VI. ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ  
       СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ 

 
  Овај закон усклађен је са Стратегијом развоја пољопривреде Србије 
(„Службени гласник РС”, број 78/05). 

 
VII. ИЗЈАВА O ПРЕДВИЂЕНОСТИ НАЦРТА ЗАКОНА 
       ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ 
 

  Доношење овог закона предвиђено је Планом рада Владе за 2014. 
годину под радним називом Предлог закона о обезбеђеном преджетвеном 
финансирању. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4827014.0065.19/2



 
ИЗЈАВА  

О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач 

прописа  
Министарство пољопривреде и заштите животне средине. 
 
2. Назив прописа 
 
Нацрт закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне 

производње  
 

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, 
број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног 
споразума о трговини и трговинским питањима између Европске 
заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени 
гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)  
 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа  

- 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума и Прелазног споразума 
- 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума 
- 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 

које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
- 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије 

у Европску унију  
 - 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
Одговарајући прописи ЕУ не постоје. 

 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
- 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
- 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенoст са њима 
- 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
- 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености 
прописа са прописима Европске уније  
 - 
 

5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са 
којима је потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту 
чињеницу. У овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености 
прописа.  
 - 

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на 
српски језик? 
 - 

7.  Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 - 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

Приликом израде Нацрта закона о финансирању и обезбеђењу 
финансирања пољопривредне производње, учествовали су стручњаци из 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 
 
 
 
    МИНИСТАР  
   
   проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић 
       
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4827014.0065.19/3



 
 

ИЗЈАВА  

О ОСТВАРЕНОЈ САРАДЊИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊУ МИШЉЕЊА ОД 
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА 

 

Не постоје посебни прописи према којима би Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине било обавезно да успостави сарадњу, 

односно прибави мишљења од органа, организација и тела у складу са чланом 

39а став 4. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен 

текст, 69/08, 88/08, 33/10, 69/10, 20/11,037/11 и 30/13), приликом израде Нацрта 

закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње. 

Напомињемо да је о наведеном нацрту закона спроведена јавна 

расправа у периоду од 10. до 29. јула 2014. године, а у складу са Закључком 

Одбора за привреду и финансије,  05 Број: 011-7437/2014 од 9. јула 2014. године. 
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