
На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 
Републике Србије зa 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана 
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08  и 16/11), 

 
  Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У 
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА 
КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У 2012. ГОДИНИ КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ  
- Објављенo у „Службеном гласнику РС”, број 55/12- 

 
Члан 1. 

  У Уредби о утврђивању Програма кредитне подршке за развој 
сточарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате („Службени гласник 
РС”, бр. 17/12 и 22/12),  у Програму кредитне подршке за развој сточарства у 2012. 
години кроз субвенционисање дела камате, у одељку 2. Коришћење средстава, став 
5. речи: „из става 3.” замењују се речима: „из става 2.”.  
  После става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
  „Изузетно, ако је продавац предмета кредита физичко лице, а купац 
правно лице из става 3. овог одељка, кредитна подршка за развој сточарства за 
набавку из става 3. овог одељка може се одобрити на основу захтева и изјаве 
подносиоца захтева дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће 
средства искористити за намене наведене у захтеву, а у складу са пословном 
политиком банке.” 
  После досадашњег става 6. који постаје став 7. додаје се нови став 8. 
који гласи: 
  „Изузетно, у случају кредитне подршке из става 6. овог одељка 
корисник кредита је дужан да документацију из става 7. овог одељка достави банци 
у року од 30 дана од дана пуштања кредита у течај.” 
  Досадашњи став 7. постаје став 9. 
  У досадашњем ставу 8. који постаје став 10. речи: „става 7.” замењују 
се речима: „става 9.” 
 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 Број:                 
У Београду,  2012. године     
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ПРВИ ПОTПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ  


