
  

 На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

103/15 и 101/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), 

 Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, 

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА 

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 61/17 од 23. јуна 2017. године) 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја 

програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају 

подстицаје за управљање ризицима премије осигурања усева, плодова, 

расадника, младих вишегодишњих засада пре ступања на род и животиња (у 

даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, 

образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси 

пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику. 

 

Члан 2. 

 Врсте подстицаја су: 

 1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и 

индустријско биље); 

 2) подстицаји за осигурање повртарских култура; 

 3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и 

хмеља; 

 4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих 

засада пре ступања на род; 

 5) подстицаји за осигурање животиња. 

 

Члан 3. 

 Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко 

лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства ако је:  

 1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем 

тексту: Регистар) и налази се у активном статусу; 

 2) код друштва за осигурање осигурао од ризика који су 

прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава за: 

 (1) усеве и плодове из члана 2. тач. 1) - 3) овог правилника на 

површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под 

одговарајућим биљним културама; 

 (2) расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на 

род на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар; 

 (3) животиње. 
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 Лице које испуњава услове из става 1. тачка 2) подтачка (3) овог 

члана остварује право на исплату подстицаја ако у Регистру има пријављен 

сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се 

држе или узгајају). 

 

Члан 4. 

 Право на подстицаје остварује се тако што се захтев за 

остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), подноси 

Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа). 

 Захтев се подноси у два примерка од 1. јула до 15. новембра 

текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на подстицај за 

премију осигурања у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

 У периоду из става 2. овог члана исти подносилац захтева може 

поднети само један захтев за коришћење подстицаја који може обухватити једну 

или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника. 

 

Члан 5. 

 Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се: 

 1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од 

стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у 

периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године; 

 2) оригинал потврде од стране друштва за осигурање код кога је 

подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. 

новембра текуће године о укупно плаћеној премији осигурања. 

 Ако је физичко лице - носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором 

производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 

животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању 

издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о 

извршеном плаћању укупне премије осигурања. 

 

Члан 6. 

 Управа врши административну обраду захтева, провером података 

из захтева, документације приложене уз захтев и службених евиденција. 

 Захтев поднет од стране лица које у складу са овим правилником 

нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат 

факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на 

подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и 

сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без 

разматрања. 

 

Члан 7. 

 Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности 

плаћене премије, умањене за износ средстава на име пореза на премију 

неживотног осигурања, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у 

пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се 

уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. 

 Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја из члана 2. 

овог правилника, јесу: 
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 1) за подстицаје за осигурање ратарских култура - 100.000 динара; 

 2) за подстицаје за осигурање повртарских култура - 500.000 

динара;  

 3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља - 

1.000.000  динара;  

 4) за подстицаје за осигурање расадника и/или младих 

вишегодишњих засада пре ступања на род - 500.000 динара;  

 5) за подстицаје за осигурање животиња - 2.000.000,00 динара. 

 Укупно за све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника 

корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.  

 

Члан 8. 

 Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, која одобрава 

исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун корисника 

подстицаја уписан у Регистар.  

 Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно 

поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у 

пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава 

утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју. 

 

Члан 9. 

 Изузетно од члана 5. овог правилника у 2017. години уз захтев за 

остваривање подстицаја, доставља се: 

 1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од 

стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у 

периоду од 1. новембра 2016. године до 15. новембра 2017. године; 

 2) оригинал потврде од стране друштва за осигурање код кога је 

подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2016. године до 15. 

новембра 2017. године о укупно плаћеној премији осигурања. 

 

Члан 10. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на 

регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 

животиња („Службени гласник РС”, бр. 48/13 и 48/16). 

 

Члан 11. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-161/2017-09 

У Београду, 20. јуна 2017. године 

МИНИСТАР 

 

Бранислав Недимовић 
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Образац 

ЗАХТЕВ  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРЕМИЈУ  

ОСИГУРАЊА У ________ ГОДИНИ  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 (Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште 

(место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства) 
 

БПГ  

ЈМБГ/МБ  
 

Уз захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања прилажем: 

1) оверену копију полисе осигурања или потврду 
Назив друштва за осигурање Полиса  Плаћена премија без пореза 

Број Датум Износ Датум 

          

          

          

     

     

     

     

     

     

          
 

2) оригинал потврду/е о укупно плаћеној премији осигурања 
Број потврде Датум издавања потврде 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци наведени 

у овом захтеву тачни. 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР  

Захтев број:    

Датум пријема:    

Датум исплате подстицаја:    

Динара:    

Обрадиo:  Контролисao:  
 

  У  ___________, ___________  20__. годинe  

  (место и датум)    
 

    

    

  ______________________________________  

  (Потпис подносиоца захтева и печат)  
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране ратарске културе  

 

Број 

катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 

Шифра 

културе 
Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 
ha a m2 

                 

                 

                 

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

                 

                 

                 

          

          

          

                 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:         
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране повртарске културе  

 

Број 

катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 

Шифра 

културе 
Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 
ha a m2 

                 

                 

                 

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:         



 4 

 

Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране воћарске културе, 

винова лоза и хмељ 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 

Шифра 

културе 
Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 
ha a m2 

                 

                 

                 

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                 

                 

          

          

          

Укупно:         
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигурани расадници и/или млади 

вишегодишњи засади пре ступања на род 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

Катастарска 

општина 

Шифра 

културе 
Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 
ha a m2 

                 

                 

                 

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

                 

                 

          

          

          

Укупно:         
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Број и врста животиња које су уписане у РПГ, а које су осигуране 

 

ХИД Шифра Врста стоке Број грла 

Премија (без 

обрачунатог пореза) у 

динарима 

            

            

            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

 Укупно осигураних грла стоке:     
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