
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА 

 

 

Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за 

премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Сл. гласник РС“, 

бр. 61/17, 44/2018 – др. закон) прописано је да пријем Захтева за остваривање права на подстицаје за 

премију осигурања у 2019. години почиње од 01. јула 2019.г.и траје до 15. новембра 2019.г. 

 

Право на подстицаје за премију осигурања има физичко лице – носилац регистрованог  

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице и предузетник који је: 

1) уписан у РПГ и налази се у активном статусу; 

2) код одговарајућег друштва за осигурање осигурао од ризика који су прописани општим и 

посебним условима осигуравајућих друштава, и то: 

- усеве и плодове на пријављеним површинама пољопривредног земљишта под одговарајућим 

биљним културама уписаним у РПГ (ратарске, повртарске, воћарске културе, винова лоза и хмељ), 

- расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род, на површинама 

пољопривредног земљишта које је уписано у РПГ, 

-  животиње пријављене  у РПГ; 

3) осигурање закључио у периоду од 16. новембра 2018.г. до 15. новембра 2019.г.  

 

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за премију осигурања доставља се: 

1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код 

кога је подносилац захтева осигуран; 

2) оригинал потврда о укупно плаћеној премији осигурања, издата од стране друштва за 

осигурање код кога је подносилац захтева осигуран. 

 

Подносиоци захтева имају право на подстицаје за премију осигурања у процентуалном износу од 

вредности плаћене премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и 

руралном развоју, односно Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. 

години („Службени гласник РС”, бр. 3/19, 12/19, 29/19, 40/19) без урачунатог пореза на премију 

неживотног осигурања. 

 

 Подстицаји за премију осигурања исплаћују се: 

- у износу од 40% плаћене премије осигурања, за пријављене површине пољопривредног 

земљишта под одговарајућим биљним културама, као и за пријављени сточни фонд (податке о врсти 

животиња и број ХИД), односно, 

- у износу од 45% плаћене премије осигурања за подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди, односно, 

- у износу од 70% плаћене премије осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, 

Колубарског, Подунавског и Шумадијског управног округа. 

  

Максимални износи подстицаја за премију осигурања, по врсти подстицаја, јесу: 

 

1) за осигурање ратарских култура – 100.000,00 динара; 

2) за осигурање повртарских култура – 500.000,00 динара; 

3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000,00 динара; 

4) за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 

500.000,00 динара; 

5) за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара. 

 С тим што корисник подстицаја, за све врсте наведених подстицаја за премију осигурања, укупно може 

да оствари максимални износ од  2.500.000,00 динара. 


