
            На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени лист општине Инђија“ број 
9/13), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Инђија број 320-79/2017-III од 18.04.2017. године и члана 9. и члана 12. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ број 26/16), 
Председник општине Инђија 14.06.2017.  године расписује 

 
К О Н К У Р С 

за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова,  
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине 

Инђија  
 

 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

            Циљ конкурса је подизање конкурентности производње, стварање тржишно 
одрживог производа и подизање стандарда живота пољопривредних произвођача у 
руралној средини, кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.  

            Предмет конкурса је регресирање трошкова осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине 
Инђија. 

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 За реализацију Конкурса за остваривање права на регрес за премију осигурања 
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на 
територији општине Инђија, предвиђен је укупан износ од 4.000.000,00 динара. 
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу 60%  од вредности полисе. 
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 80.000,00 
динара. Приликом обрачуна се узима вредност полисе без пореза на додату вредност 
(ПДВ).    

 
3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 -физичко лице, носилац регистрованог комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства 
             -предузетник и правно лице, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. 
 
4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 



1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано 
у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Инђија и производњом на 
територији општине Инђија; 
3. За предузетника и правно лице:  

 регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар 
пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу,  

 мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре  
 задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са 

Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу; 

4. Подносилац пријаве за полису за коју подноси захтев, не може да користи регрес 
осигурања по неком другом основу, 
5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне 
дажбине према локалној самоуправи; 
6. Подносилац захтева мора да има измирене обавезе по раније одобреним захтевима 
финансираним из средстава буџета општине Инђија. 
7. Полиса треба да је издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац 
захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године и у 
моменту подношења захтева је у потпуносту исплаћена. 
 
5. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
           
           Регрес осигурања остварује се за површине, односно животиње, пријављене у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује 
пољопривреда и рурални развој. 
 
6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

    Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 31.10.2017.године. 

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За физичка и правна лица: 

1.  Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део конкурса. Образац 1; 

2.  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно   
   овлашћеног лица у правном лица; 
3.  Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање; 
4.  Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања; 
5. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства, прва и друга 
страна извода, као и подаци о животињама уколико су предмет осигурања за 2017. 
годину, које издаје Управа за трезор; 



6.   Потписана изјава подносиоца пријаве да за полису за коју подноси захтев, не 
користи регрес осигурања по неком другом основу, Образац 2; 
7. Потврда о испуњеним доспелим обавезама по раније одобреним захтевима 
финансираним из средстава буџета општине Инђија. Образац 3; 
8.   Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато 
од стране надлежног  органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца 
            Додатна обавезна документација за правна лица: 
1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана 
подношења захтева; 
2.  Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју. 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 
 

8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

            Средства за регресирање осигурања исплаћују се по редоследу подношења 
захтева до утрошка средстава која су предвиђена Правилником за остваривање права 
на регрес за премију осигурања усева, плодова,  вишегодишњих засада, расадника и 
животиња у 2017. години на територији општине Инђија. 
             Средства за регресирање осигурања по овом Конкурсу додељују се бесповратно. 
Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка                                                                                   
средстава опредељених конкурсом и исплаћивати у складу са приливом средстава у 
буџет Општине Инђија. 

Сви елементи Конкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак 
доношења одлуке, листа прихватљивих трошкова, критеријуми и остала питања у вези 
с Конкурсом, прописани су Правилником. 

 
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

Захтев  са потребном документацијом доставити лично на шалтеру 1 Пријемног 
одељења општине Инђија или послати поштом на адресу: Општина Инђија, Цара 
Душана 1, 22320 Инђија са назнаком за „Конкурс за остваривање права на регрес за 
премију осигурања усева, плодова,  вишегодишњих засада, расадника и животиња у 
2017. години на територији општине Инђија“, за „Комисију за расподелу и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине 
Инђија - не отварај!“   

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације можете добити лично или путем телефона 022/55-60-60 
од 07 до 15 часова у Агенцији за рурални развој општине Инђија.  

Текст Конкурса, обрасце и Правилник за остваривање права на регрес за 
премију осигурања усева, плодова,  вишегодишњих засада, расадника и животиња у 



2017. години на територији општине Инђија могу се преузети лично у Агенцији за 
рурални развој општине Инђија и са интернет адреса: www.arri.rs или www.indjija.net  
 
 
 
Број:  401-140/2017-II                                                                                         
Датум: 14.06.2017.године                                                                                           

 
 

 


