На основу чл. 5. и 23. Закона о буџету Републике Србије за 2008.
годину („Службени гласник РС”, број 123/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка и 101/07),
Влада доноси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА И ПЛОДОВА У 2008. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за
регресирање осигурања животиња, усева и плодова у 2008. години (у даљем
тексту: средства за осигурање).
Члан 2.
Право на коришћење средстава за осигурање имају физичка лица носиоци пољопривредних газдинстава, која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о регистру пољопривредних
газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 113/07 и 9/08).
Члан 3.
Носиоци пољопривредног газдинства из члана 2. ове уредбе имају
право на средства за осигурање у износу од 40% од висине премије осигурања, без
урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ), ако су код друштва за осигурање
које има дозволу надлежног органа за обављање делатности осигурања осигурали:
1) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих
друштава;
2) усеве и плодове од ризика умањења приноса.
Члан 4.
Захтев за коришћење средстава за осигурање подноси се
Министарству финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа), према
месту уписа пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава,
до 30. новембра 2008. године.
Захтев из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) датум подношења захтева;
2) име и презиме, адресу становања, јединствени матични број
грађана (ЈМБГ) физичког лица - носиоца пољопривредног газдинства;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Уз захтев из става 1. овог члана, подносилац захтева подноси
оригинал полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је
осигуран, са документацијом која се прилаже уз захтев за издавање полисе
осигурања, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Ако је физичко лице - носилац пољопривредног газдинства
закључило уговор о производњи са организатором производње, који је осигурао
усеве за његов рачун и за његов терет, уместо оригинал полисе осигурања из става
3. овог члана, подноси потврду издату од стране друштва за осигурање код кога је
осигуран, са документацијом која се прилаже уз захтев за издавање полисе
осигурања, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.
Члан 5.
Управа, после утврђивања података из захтева, потврђује тачност
података и испоставља налог за пренос средстава по основу средстава за
осигурање на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
Члан 6.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице - носилац пољопривредног газдинства ако право на коришћење
средстава за осигурање оствари на основу нетачних података из члана 4. ове
уредбе.
Члан 7.
Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у чл. 5. и 23.
Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину („Службени гласник РС”, број
123/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 - исправка и 101/07).
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Разлози за доношење ове уредбе налазе се у чињеници да је
пољопривредна делатност веома подложна утицајима временских непогода (суша,
град, поплава, преобилне кише) односно неким другим непогодама од којих се не
може заштити или не постоји економска исплативост успостављања ефикасне
заштите. Због слабе развијености тржишта осигурања у пољопривреди користе се
средства буџета Републике Србије са намером да се убрза развој тржишта
осигурања у пољопривреди.
III САДРЖИНА УРЕДБЕ
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за
регресирање осигурања животиња, усева и плодова у 2008. години.
Право на коришћење средстава за осигурање имају физичка лица носиоци пољопривредних газдинстава, која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о регистру пољопривредних
газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 113/07 и 9/08).
Носиоци пољопривредног газдинства из ове уредбе имају право на
средства за осигурање у износу од 40% од висине премије осигурања, без
урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ), ако су код друштва за осигурање
које има
дозволу надлежног органа за обављање делатности осигурања
осигурали:
1) животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих
друштава;
2) усеве и плодове од ризика умањења приноса.
Захтев за коришћење средстава за осигурање подноси се
Министарству финансија - Управа за трезор, према месту уписа пољопривредног
газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава, до 30. новембра 2008.
године.
Захтев садржи следеће податке:
1) датум подношења захтева;

2) име и презиме, адресу становања, јединствени матични број
(ЈМБГ) физичког лица - носиоца пољопривредног газдинства;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Уз захтев, подносилац захтева подноси оригинал полисе осигурања
издате од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, са документацијом
која се прилаже уз захтев за издавање полисе осигурања, као и потврду о
извршеном плаћању укупне премије осигурања.
Ако је физичко лице - носилац пољопривредног газдинства
закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао
усеве за његов рачун и на његов терет подноси уместо оригинал полисе осигурања
потврду издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, са
документацијом која се прилаже уз захтев за издавање полисе осигурања, као и
потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.
Управа, после утврђивања података из захтева, потврђује тачност
података и испоставља налог за пренос средстава по основу средстава за
осигурање на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.
IV ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Средства предвиђена за регресирање осигурања животиња, усева и
плодова за 2008. годину износе 45.000.000 динара.
Предвиђена средства за ову намену обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2008. годину, Раздео 14 Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов, Економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 15.220.000.000.
Распоред и коришћење законом предвиђених средстава од
15.220.000.000 динара извршен је по посебном акту који је донела Влада, од чега
за регресирање осигурања животиња, усева и плодова за 2008. годину 45.000.000
динара.

V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

4427008.071.doc/2

