На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15) и члана 17. став
4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ
ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 48/16 од 25. маја 2016. године)

Члан 1.
У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање
права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника
и животиња („Службени гласник РС”, брoj 48/13), у члану 2. став 2. речи: ,,у износу од
40% од висине премије осигурања” замењују се речима: ,,у проценту који је утврђен
законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју”.
Члан 2.
У члану 3. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
,,Ако су полисом осигурања поред површина, односно животиња
пријављених у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој
осигуране и површине, односно животиње које нису пријављене у складу са законом
којим се уређује пољопривреда и рурални развој, уз потврду о извршеном плаћању
укупне премије осигурања, подноси се Прилог уз потврду бр. _________ о извршеном
плаћању укупне премије осигурања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Прилог
ПРИЛОГ УЗ ПОТВРДУ БР. __________
О ИЗВРШЕНОМ ПЛАЋАЊУ УКУПНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
_______________________________________________________________________________

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
Катастарске парцеле које су осигуране Полисом бр. ________ од ________ године, а
које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава.
Број
парцеле

Шифра
културе

Назив културе

Површина
ха
а
м2

Премија
дин.

Укупно под осигураним културама:
ХИД осигуран Полисом бр. ______ од _______ године, а који је уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава.
ХИД

Шифра

Врста стоке

Број грла

Премија
дин.

Укупно осигураних грла стоке:
Напомена: У колони премија, уноси се износ премије по култури/врсти животиње умањен за
износ попуста и без обрачунатог пореза.

У ________________ дана _________ године

М.П.
______________________________
За осигуравача
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