
 

СПИСАК ОПРЕМЕ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ КРЕДИТИРАЊА 

 

I механизација и опрема за производњу житарица, индустријског, лековитог, 

ароматичног и зачинског биља, и то: 

 трактори и тракторске кабине, 

 механизација за основну и предсетвену обраду земљишта,  

 механизација за сетву ратарских култура, 

 механизација за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова, 

 опрема за чување/прераду/ паковање уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и 

ароматичног биља, гајених врста гљива, 

 опрема за чување/прераду/ паковање шумских плодова и лековитог биља сакупљеног из 

природе, 

 тракторске приколице, 

 комбајни и адаптери за комбајне, 

 берачи за кукуруз; 

II    механизација и опрема за производњу воћа, поврћа и украсног биља, и то: 

 специјализовани трактори за воћарску и виноградарску производњу,  

 механизација за сетву и садњу повртарског биља, 

 механизација и опрема за заштиту воћа и поврћа од болести, штеточина, корова, града и 

хладноће, 

 опрема  за гајење поврћа у заштићеном простору, 

 механизација за бербу воћа и поврћа, 

 опрема за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа и поврћа као и 

бокс палете за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и расхладни уређаји за 

хладњаче, 

 механизација за уклањање остатака након резидбе воћа, 

 опрема за паковање садног материјала украсног биља (семе, луковица, садница), 

 мулчери, 

 хексагони са прикључцима, 

 машине за зелену бербу, 

 улагачи за ђубриво, 

 механичка средстава за заштиту биља; 

III    сушаре; 

IV   опрема и механизација за наводњавање; 

V    механизација и опрема за сточарску производњу, и то: 

 механизација за припрему кабасте сточне хране,  

 опрема за мужу, хлађење и чување млека,  

 опрема за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња, 

 механизација и опрема за манипулацију стајњаком и осоком, 

 опрема за вентилацију објеката за гајење животиња,  

 опрема за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми, 

 специјализована опреме за живинарске фарме за производњу конзумних и приплодних 

јаја,  

 опрема за пчеларство. 

VI    опрема за подизање енергетске ефикасности у пољопривредној прозводњи 

VII   матично стадо 

VIII  дугогодишњи засад воћа и винограда  



 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  
КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

        
 

УЧЕСНИК КОНКУРСА уз Пријаву подноси следећу документацију: 

 

 

 Предрачун предмета кредитирања исказан у ЕУР или у РСД  уколико се захтев односи на 

динарски кредит,  издат од стране произвођача пољопривредне механизације/ опреме или 

генералног заступника; 

 Потврду о статусу  пољопривредног газдинства издату од стране  Министарства финансија РС - 

Управе за трезор – уколико нема доказ о регистрованој сетвеној структури и регистрованом 

сточном фонду; 

 Фотокопију картице наменског рачуна или Уговора о отварању наменског рачуна пријављеног 

Управи за аграрна плаћања као наменског текућег рачуна регистрованог породичног 

пољопривредног газдинства; 

 Потврду Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца Пријаве и чланова 

његовог домаћинства  до дана подношења Пријаве;  

 Доказ о регистрованој сетвеној структури  и регистрованом сточном фонду, уколико се бави 

сточарством, код Министарства финансија РС - Управе за трезор; 

 Фотокопије личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства (обе стране) или 

чиповани извод личних карата; 

 Потврда о приходима чланова домаћинства; 

 Изјава о повезаним лицима (може се прузети са сајта Фонда), потписана од стране клијента без 

обзира да ли постоје повезана лица или не; 

 Потврде пословних банака о износу промета и просека динарских и девизних рачуна за 

претходну годину и за текућу годину до дана подношења Пријаве; 

 Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурс 

 Уколико учесник Конкурса, као средство обезбеђења, понуди садужника, доставља Изјаву 

правног лица о спремности да буде садужник. 

 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ које је изјавило спремност да буде САДУЖНИК учесника овог Конкурса подноси 

следећу документацију: 

 

 Фотокопија Решења о регистрацији привредног субјекта; 

 Оверен потпис лица овлашћених за заступање (ОП обрзац) и одлука о именовању лица 

овлашћених за заступање; 

 Фотокопију картона депонованих потписа код банака за све отворене пословне рачуне;  

 Фотокопију или чиповани извод личне/их карте/и власника и лица овлашћених за заступање; 

 Фотокопију акта о додели ПИБ броја, уколико ПИБ није садржан у Решењу о регистрацији; 

 Потврду о упису у регистар обвезника ПДВ; 

 Потврду Пореске управе о измирењу обавеза по основу пореза и других јавних  прихода; 

 Фотокопије финансијских извештаја за последње три године са напоменама и извештајем 

ревизора (средња и велика правна лица); 

 Бруто биланс (у форми биланса) не старији од 60 дана од дана потписа Изјаве о спремности на 

садужништво, a уколико је од дана састављања званичног биланса протекло више од три месеца и 

синтетичке картице купаца, добављача, краткорочних и дугорочних кредита и основних 

средстава; 



 Фотокопију оверених консолидованих финансијских извештаја уколико припада групи повезаних 

лица која подлежу законској обавези састављања истих. 

Фонд и Банка могу тражити и додатну документацију ако процене да је то неопходно у 

процесу одлучивања.  

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХИПОТЕКЕ 

 

 
Документација неопходна за успостављање хипотеке:  

 

 Извод из земљишних књига (не старији од 8 дана) за непокретности које се налазе на 

подручју на којем су на снази земљишне књиге Суда, или Препис листа непокретности 

надлежне службе за катастар непокретности (не старији од 8 дана) за подручје на којем је 

устројен катастар непокретности у форми потпуног уписа сходно важећем пропису; 

 Фотокопије (обе стране)  или чиповани извод личних карата свих власника, односно 

сувласника непокретности; 

 Фотокопија (обе стране)  или чиповани извод  личне карте супружника власника, односно 

супружника сувласника непокретности; 

 Процена тржишне вредности некретнине извршена од стране овлашћеног судског 

вештака уписаног у Регистар сталних судских вештака за област пољопривреде на основу 

решења Mинистарства правде  или  процена тржишне вредности некретнине извршена од 

стране Пореске Управе. 

 
СПИСАК  БАНАКА  КРЕДИТОРА 

 

1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 

2. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 

3. AIK BANKA AD NIŠ 

4. PRO CREDIT BANK AD BEOGRAD 

5. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 

6. NLB BANKA AD BEOGRAD 

7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD 

8. OTP Banka, Novi Sad 

 


