
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

  I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
  Уставни основ за доношење Закона о финансирању и обезбеђењу финансирања 
пољопривредне производње (у дањем тексту: Закон) садржан је у члану 97. тачка 6) 
Устава Републике Србије којим је, између осталог, утврђено да Република Србија уређује 
и обезбеђује јединствено тржиште; правни положај привредних субјеката; систем 
обављања појединих привредних и других делатности; робне резерве; монетарни, 
банкарски, девизни и царински систем; економске односе са иностранством; систем 
кредитних односа са иностранством; порески систем. 
 
  II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
 
  Данашње стање пољопривреде у Републици Србији, њени потенцијали и 
ограничења, и даље показују исти тренд - да се у пољопривреду мање улаже него што је 
њој неопходно и да се, сходно томе, од ње добија мање него што је то могуће. 
  Конкретно, учешће бруто додате вредности у пољопривреди у укупном бруто 
домаћем производу Републике Србије у претходној декади износило је 11,3%, док 
агробизнис у целини учествује у стварању бруто домаћег производа са преко 20%. 
Додатно, пољопривреда са прехрамбеном индустријом представља једину грану српске 
привреде која остварује позитиван биланс у спољнотрговинској размени и то у 
континуитету од 2005. године, уз стални тренд раста суфицита. 
  Овај позитиван тренд може се одржати само ако се обезбеди стабилан и 
континуирани систем финансирања пољопривредне производње, који се до сада углавном 
ослањао на буџетско финансирање. Утицај глобалне финансијске кризе на нашу земљу 
условио је значајно смањивање могућности буџетског финансирања, а с тим у вези и 
неопходност проналажења алтернативних извора за финансирање пољопривредне 
производње. 
  У том контексту, доношење овог закона произилази из потребе повећања обима 
примарне пољопривредне производње, кроз унапређење постојећег тржишног модела 
финансирања пољопривреде. Овим законом се на системски начин уређује и унапређује 
тржишни модел краткорочног финансирања којим се обезбеђује финансирање примарне 
пољопривредне производње у периоду до жетве односно бербе, чиме се ствара добра 
основа да потенцијални финансијери буду више заинтересовани за пласман средства у 
пољопривреду Републике Србије, што ће посредно утицати на смањивање потребе за 
ангажовањем новчаних средстава из буџета за ову намену.   
 
  III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 
Чланом 1. прописано је да се овим законом уређујe уговор о финансирању 

пољопривредне производње (у даљем тексту: уговор о финансирању) и регистровање ових 
уговора, залога на будућим пољопривредним производима којом се обезбеђује наплата 
потраживања по уговору о финансирању, 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. 
 


