
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 за 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  

 

 

 

УРЕДБУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА, ПЛОДОВА, РАСАДНИКА И МЛАДИХ 

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА У 2012. ГОДИНИ 

 

- Објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије, број 38/12 - 

 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за 

регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих 

вишегодишњих засада у 2012. години (у даљем тексту: средства за регресирање 

осигурања).  

 

Члан 2. 

 Право на коришћење средстава за регресирање осигурања животиња и 

површина под биљним културама пријављеним у 2012. години има физичко 

лице - носилац пољопривредног газдинстава које је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 

газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, 

документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о 

условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник 

РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11,  97/11 и 15/12) и које је у активном статусу.  

 

Члан 3. 

Носилац пољопривредног газдинства из члана 2. ове уредбе има право на 

коришћење средстава за регресирање осигурања у износу од 40% од висине 

премије осигурања без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, 

ако је код друштва за осигурање осигурао:  

1) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих 

друштава; 

2) усеве и плодове од ризика умањења приноса; 

3) расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика 

који су прописани условима осигуравајућих друштава. 

Ако је на основу Уредбе о подстицању пољопривредне производње 

путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате  у 2012. години 

(„Службени гласник РС”, број 17/12) премија осигурања плаћена од стране 

Министарства пољопривреде, трговине шумарства и водопривреде (у даљем 

тексту: Министарство) та полиса осигурања не може бити основ за остваривање 

подстицаја из става 1. овог члана. 
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Члан 4. 

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања подноси се 

Министарству финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) од 15. 

јуна до 31. октобра 2012. године, према месту уписа пољопривредног газдинства 

у Регистар. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу - Захтев за исплату 

средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и 

младих вишегодишњих засада у 2012. години, који је одштампан уз ову уредбу 

и чини њен саставни део. 

 

Члан 5.  

Уз захтев из члана 4. ове уредбе подноси се оверена копија полисе 

осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац 

захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2011. године до 31. октобра 2012. 

године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања. 

Ако је физичко лице - носилац пољопривредног газдинства закључило 

уговор о производњи са организатором производње који је осигурао животиње, 

усеве, плодове, расаднике и младе вишегодишње засаде у његово име и за његов 

рачун, то лице подноси потврду издату од стране друштва за осигурање код кога 

је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања. 

 

Члан 6. 

Управа у сарадњи са надлежним органима спроводи поступак 

утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење средстава 

за регресирање осигурања, упоређивањем података из захтева, приложених 

докумената и података из Регистра, и ако утврди  истоветност података  

испоставља налог за пренос средстава по основу регресирања осигурања на 

наменски рачун пољопривредног газдинства код банке. 

 

Члан 7. 

Средства за регресирање осигурања исплаћују се по редоследу 

подношења захтева, до износа утврђеног посебним актом који је донела Влада.  

 

Члан 8. 

Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице - носилац пољопривредног газдинства ако је право на коришћење 

средстава за регресирање осигурања остварило на основу неистинитих података 

из чл. 4. и  5. ове уредбе. 

 

 

Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство.  
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Члан 10. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 

05 Број:  

У Београду,  2012. године 

 

 

ВЛАДА 

 

 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827012.0064.28.doc/1



       Образац 

          (Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства,  

                      пребивалиште - место, улица и број) 

БПГ  

ЈМБГ  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ФИЛИЈАЛА ______________________ 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, 

УСЕВА, ПЛОДОВА, РАСАДНИКА И МЛАДИХ ВИШЕГОДИШЊИХ 

ЗАСАДА У 2012. ГОДИНИ  

 

Сагласно одредбама Уредбе о условима и начину коришћења средстава за 

регресирање осигурања животиња, усевa, плодова, расадника и младих 

вишегодишњих засада у 2012. години, подносим захтев за коришћење средстава 

за регресирање и прилажем: 

 

1) оверену копију полисе осигурања или потврду 

Назив 

друштва за 

осигурање 

Полиса или 

потврда 

Плаћена 

премија без 

пореза 

Број Датум Износ Датум 

     

     

     

     

 

2) оригинал потврду о укупно плаћеној премији, број _____ од _____ 20__. 

године. 

Средства по основу регресирања осигурања пренети на наменски рачун 

газдинства, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава. 

Изјављујем да сам, после попуњавања, Захтев прочитао и да су наведени подаци 

тачни. 

 

У _______________, __________ 2012. године _______________________ 

                                                                             (Потпис подносиоца захтева) 

УПРАВА ЗА 

ТРЕЗОР 

 

Захтев број: 

 

Датум пријема: 

Регрес исплаћен ____________ 

2012. год. Динара: 

Обрадио: 

 

Контролисао: 
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