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СИСТЕМ  ЈАВНИХ  СКЛАДИШТА

• Закпнска регулатива - први кпрак у ствараоу система и
имплементацији Aqui comunitare

 Закпн п јавним складиштима ( Сл.гласник РС бр.41/2009)

 Правилник п техничким услпвима (Сл.гласник РС бр. 30/2010)

 Правилник п квалитету ппљппривредних прпизвпда 
(Сл.гласник РС 37/2010)

 Правилник п врстама ппљппривредних прпизвпда
Групе прпизвпда: житарице и уљарице 



СИСТЕМ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА

Складишта
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банке



Примена пвпг система ппдразумева: Испуоенпст виспких
техничких перфпрманси какп у ппгледу складишних капацитета
такп и рпбе кпја се у оима складишти

 Ппзнат квалитет житарица
• Испитиваое квалитета житарица на пријему у силпс 
• Разврставаое пп квалитетним  групама

 Услпви пријема и чуваоа житарица у лиценцираним 
складиштима

• Трајни надзпр Инспекције Министарства ппљппривреде
• Ппзнати деппнентима пре ускладиштеоа рпба
• Угпвпр п складиштеоу    



СИСТЕМ  ЈАВНИХ  СКЛАДИШТА

Лиценцирана складишта имају правп да издају
РПБНИ ЗАПИС за ускладиштену рпбу.

РОБНИ ЗАПИС има функцију хартије пд вреднпсти

 Тргпваое на прпдуктним берзама
 Средствп пбезбеђеоа за кредит
 Ликвидна средства за финансираое нпве 

прпизвпдое  



ТРГПВАОЕ РПБНИМ ЗАПИСПМ

• Прпдуктна берза у Нпвпм Саду усвпјила Анекс   
правилника п берзанскпм тргпваоу

• Рпбни запис прихваћен кап нпви тржишни материјал

• Забележена прва кптација Рпбнпг записа 

Штп пре дпнети Закпн п рпбним берзама !!!



Преднпсти система – интереси учесника система

 Ппљппривредни прпизвпђачи:
- сигурнп складишеое 
- уз рпбни запис ппвпљнији услпви за дпбијаое кредита 

 Складиштари:
- већи пбим ппсла
- минималан ризик ппслпваоа
- уз рпбни запис ппвпљнији услпви за дпбијаое кредита 

 Ппслпвне банке :
- нпви кприсници
- кпришћеое кредитних линија ЕБРД-а



MЕРЕ МИНИСТАРСТВА ППЉППРИВРЕДЕ 

 Субвенције 

трпшкпви складиштеоа

Едукација учесника система 

прганизација семинара

 Рпбне резерве кап кприсници система 



ЛИЦЕНЦИРАНА ЈАВНА СКЛАДИШТА

1. Агрпгроа, Ада 12.000т
2. Граникп, Уљма                                  7.400т
3. Агрпхемика, Бачки Петрпвац  2.000т
4. Житпбанат, Вршац                          8.000т
5. Житпсрем Инђија                 3.100т



СКЛАДИШТА У ППСТУПКУ ЛИЦЕНЦИРАОА

1. Кпнзул, Шид                       5.000т
2. Граникп, Јакпвп                 5.000т
3. Ратар,Панчевп                   3.000т
4. Жуои Силак, Темерин     4.750т
5. Граникп,Перлез                 5.000т
6. Агрппмега, Жабаљ           3.860т
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