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        На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник 

РС“, бр.10/2013 и 142/2014, 103/2015 и 101/2016 ), Програма мера подршке за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2022. годину, 

(''Службени лист општине Варварин'', број 9//2022) и члана 64. Статута општине Варварин 

(„Службени лист општине Варварин“ број 05/2019) и Решењa о утврђивању критеријума за 

реализацију мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Варварин у 2022.години,  број 320-96/2022-III од  17.06.2022.године,  

        Општинско веће општине Варварин на 39.седници одржаној дана  17.06.2022.године, расписује: 

 

 

                                    К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

 

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ  ПРЕМИЈЕ  ОСИГУРАЊА УСЕВА, 

ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА 

 

 

 

1. Предмет конкурса 

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава за регресирање премије 

осигурања  усева, плодова, вишегодињих засада, расадника и животиња за пољопривредне 

произвођаче са територије општине Варварин. 

 

2. Корисници подстицаја  

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица - носиоци  пољопривредних 

газдинстава са пребивалиштем на територији општине Варварин. 

 

3. Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче  

    који  испуњавају следеће услове: 

        

- Да су носиоци регистрованог и активног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на 

територији општине Варварин (активан статус за 2022. годину у складу са ,,Правилником о упису у 

регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 

пољопривредног газдинства  ,,Сл. гласник РС,, бр. 17/13, 102/15 и 6/16, 46/17, 44/18, 102/18, 6/19). 

-Да су осигурана средства  за период  од 01.01.2022. до 15.11.2022. године односно до завршетка 

трајања конкурса.  

- Да су исплатили премију осигурања у целости. 

- Да немају дуговања према општини Варварин по другим основама, програмима субвенција и 

развојним програмима у пољопривреди 

- Да за подстицајна средства аплицирају само једном у току трајања конкурса. 

 

4. Потребна конкурсна документација 

 

- Копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева 

осигуран у периоду од 01.01.2022. до 15.11.2022. године, односно до завршетка трајања конкурса. 

- Потврда осигуравајућег друштва о извршеном плаћању укупне премије осигурања 

- Копија текућег рачуна пољопривредног произвођача 
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- Фотокопија важеће личне карте подносиоца (за личне карте са чипом очитана лична карта) 

- Потврду о активном статусу за 2022. годину 

- Структуру биљне производње 

 

5. Предаја документације 

 

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Варварин, Трг Марина 

Мариновића  број 34., сваког радног дана од 7-15 часова. 

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон Општинске управе  037/ 787-171. 

 

6. Износ подстицаја и начин плаћања 

 

Фонд финансира 20% од премије осигурања, максимално до 50.000,00 динара, а  укупно издвојена 

буџетска средства износе 3.400.000,00 динара, и то: 

 

- За I групу осигураника – ОСИГУРАНИЦИ ВОЋАРСКИХ КУЛТУРА 

у износу од 2.400.000,00 динара; 

 

- За II групу осигураника – ОСТАЛИ ОСИГУРАНИЦИ ( сточари, ратари и повртари) 

у износу од 1.000.000,00 динара 

 

Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на рачун пољопривредних произвођача.  

 

7.  Критеријуми селекције 

 

Критеријуми селекције се примењују при реализацији ове мере, тако да je за воћаре  резервисано 

2.400.000,00 динара, а за сточаре, ратаре и повртаре 1.000.000 динара. Средства се одобравају по 

редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до утрошка средстава за осигурање одрећене врсте 

усева или животиња,  или до завршетка трајања конкурса. 

 

8. Поступак спровођења конкурса  

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за расподелу и контролу 

управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Варварин  по 

поднетим пријавама и приложеној документацији, а на основу приложене документације.   

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка 

расположивих средстава, најкасније до 15.11.2022 године.  

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија неће узети у разматрање. 

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и 

рурални развој општине Варварин утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање 

права на коришћење регреса за премију осигурања и предлаже Општинском већу да одобри исплату 

средстава.  

Исплата регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 

животиње се врши тако што ће општина Варварин уплатити средства, на рачун пољопривредних 

произвођача за полисе оних корисника којима је претходно одобрила регресирање премије 

осигурања, на основу решења председника Општине а по предлогу Комисије која врши одабир 

корисника средстава. 
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Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети у Услужном центу Општинске управе Варварин, 

Трг Марина Мариновића 34, сваког радног дана од 7-15 часова. 

 

Електронска форма пријаве на конкурс може се преузети на званичној страници  општине Варварин   

www.varvаrin.org.rs 

 

Конкурс  ће бити отворен  дана  20.јуна 2022.године  и трајаће до утрошка 

средстава,  а најкасније до 15.11.2022. године. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 320-98/2022-III од  17.06.2022.год 

 

                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                            Дејан Милановић 
 

  

http://www.varvаrin.org.rs/

