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Значај осигурања за пољопривреду

Значај осигурања у пољопривреди је условљен пре свега 
климатским факторима чији се утицај повећава услед 
климатских промена, али и другим факторима (економским, 
политичким,....). 

Осигурање покрива различите врсте ризика који се могу 
појавити у пољопривредној производњи. 

Проценат броја пољопривредних произвођача у Републици 
Србији који користе различите врсте инструмената 
управљања ризиком, а пре свега осигурања, веома је низак. 



Врсте ризика у пољопривредном сектору

Институционални 
ризик

Ризик пословања у пољопривредном сектору

Финансијски 
ризик

Производни 
ризик

Тржишни ризик
Ризик људског 

фактора

Суша, град, 
поплава, мраз…

Лош пословни 
резултат

Биљне/животињ
ске болести

Лош квалитет 
репроматеријала

Немогућност 
сервисирања 

обавеза

Необученост
Пораст цена 

репроматеријала

Пад цене пољ. 
производа

Царинске 
политике

Аграрне политике

Ветеринарски, 
еколошки захтеви…

Недостатак стручне 
радне снаге и др.

Болест, повреде….



Пољопривредно осигурање: Шта треба 
да знамо?

Осигурање у пољопривредном сектору условљено је 
потребом за заштитом учесника овог сектора од великог 
броја ризика који својим изненадним деловањем могу 
уништити вишегодишње напоре.

Као такво, осигурање представља вид удруживања оних 
који су изложени истом ризику у циљу формирања фонда 
из којег ће се обештетити мали број њих којима се 
ризичан догађај и догоди. 



То је настанак околности које на основу уговора о осигурању обавезују 
осигуравача да кориснику осигурања исплати осигурану суму или накнаду 
из осигурања.

Осигурани 
случај

То је износ који се плаћа за осигурање по основу уговора о осигурању.Премија

То је износ на који је усев, плод или животиња осигурана и увек 
представља максималну обавезу осигуравача. 

Сума 
осигурања

То је образац уговора о осигурању и представља основну исправу у 
писаној форми којом се одређују права и обавезе учесника и која као таква 
прати посао осигурања. 
Издаје је осигуравач на свом обрасцу.

Полиса

Важни појмови у пољопривредном 
осигурању



Пољопривредно осигурање: Шта треба 
да знамо?

Профит
Пољопривредно 

осигурање
ОСИГУРАВАЧИ

ДРЖАВА

КРЕДИТОРИ

ПРОИЗВОЂАЧИ

Развој тржишта кроз 
нове производе

Ширење тржишта 
и смањење 
трошкова

Стабилизација 
прихода у 

пољопривреди
Прехрамбена 

сигурност

Промена од 
субвенционисања ка 

комерцијалним механизмима 
управљања ризиком

Смањење 
кредитног ризика

Повећање кредитног 
портфолија у 

пољопривреди

Социјална 
сигурност

Обезбеђење 
прихода

Бољи 
кредитни 

услови



Систем осигурања у Србији

Штете се исплаћују из фонда који је формиран на основу великог 
броја уплата премија осигурања. Што је ризик настанка осигураног 
догађаја већи, премија је виша.

Степен обухваћености пољопривреде, било да су у питању усеви, 
било животиње, није на задовољавајућем нивоу. Ситуација је 
нешто боља у Војводини, у односу на Централну Србију. 

Процена је да је осигурано око 10% укупне пољопривредне 
површине, односно око 15% укупне обрадиве пољопривредне 
површине у Републици Србији.



Систем осигурања у Србији

Удео укупно плаћене премије осигурања за биљну и сточарску 
производњу у Србији износи око 3% од укупно плаћених 
премија неживотних осигурања. 

Иако Министарство пољопривреде одобрава значајне регресе 
на премије пољопривредног осигурања, овај вид државне 
помоћи користи мали број пољопривредних газдинстава.

Осигурање животиња обухвата осигурање свих врста домаћих 
и неких врста дивљих животиња. Подаци говоре да се у Србији 
тренутно осигурава свега 5% сточног фонда регистрованих 
пољопривредних газдинстава. 



Систем осигурања у Србији

Није успостављена централна евиденција издатих полиса и 

исплаћених штета.

Осигурање у пољопривредном сектору није обавезно.

Од 2006. године пољопривредна газдинства могу користити 
субвенцију премије осигурања у износу од 40-45%, а у 5 региона 
(Моравички, Златиборски, Подунавски, Шумадијски и 
Колубарски), са великим ризиком од временских непогода, 
субвенција износи 70%. 



Каква је ситуација у земљама ЕУ везана 
за пољопривредно осигурање?

Највиши проценат осигурања усева је у Немачкој (60-70% 
газдинстава). 

Осигурање у сточарској производњи је најзаступљеније у 
старим земљама чланицама ЕУ (око 40%) у односу на нове 
чланице.

Осигурање пољопривредне производње у Грчкој и Кипру је 
обавезно, док је у многим земљама ЕУ обавезно за 
остваривање права на субвенције. 



Осигурање животиња у Србији

Које животиње могу да се осигурају?

Говеда

Свиње

Овде и козе

Коњи

Живина

Риба

Пси

Пчеле

Фазани у фазанеријама

Егзотичне животиње



Осигурање животиња у Србији

Који ризици се најчешће осигуравају (и за приплодна и товна грла):

Природни ризици

Несрећни случајеви

Болести

Порођај

Осигурање од ризика губитка телета или ждребета при порођају

Остала стања која доводе до угинућа или принудног клања



Ко и како може конкурисати за 
субвенцију осигурања?

Могу конкурисати сва регистрована активна газдинства

Пољопривредник од осигуравајуће куће добија потврду о 
уплати и полису

Осигураник потврду и полису осигурања предаје у локалној 
управи за трезор



Пример из праксе - Државна субвенција 
за осигурање пшенице у Војводини

Пшеница: 3 ха

Осигурани принос: 5 т/ха (основни ризик - град, пожар, 
гром)

Тржишна цена: 20 дин/кг

Осигурана сума: 3ха × 5 т/ха × 20 дин/кг = 300.000 дин

Премија осигурања: 2.000 дин/ха (2% од вредности 
осигурања)

Премија осигурања 
са субвенцијом (40%): 1.200 дин/ха

Напомена: Калкулација аутора на бази понуде Дунав осигурања



Пример из праксе - Државна субвенција 
за осигурање стоке

Музне краве: Осигурање крава на суму осигурања 120.000,00 дин

Цена осигурања: 8.505,00 дин/грло

Цена са субвенцијом: 5.103,00 дин/грло

Напомена: Калкулација аутора на бази понуде Дунав осигурања



Број полиса осигурања у пољопривреди 
у периоду 2016 – 2020. година
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Износ премија осигурања и исплаћених штета за усеве и 
плодове у периоду 2016 – 2020. године (у хиљ. динара)

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС
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Износ премија осигурања усева и 
плодова

1,847,144 2,089,387 2,293,796 2,679,260 3,006,353

Износ исплаћених штета за осигурање 
усева и плодова

1,584,411 1,754,409 2,380,199 2,381,079 2,048,270



Износ премија осигурања и исплаћених штета за 
животиње у периоду 2016 – 2020. године (у хиљ. динара)

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС
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Износ премија осигурања животиња 806,848 881,069 1,077,631 1,112,469 1,159,648

Износ исплаћених штета код осигурања 
животиња

482,725 625,864 756,677 880,215 743,099



Број полиса осигурања усева и плодова и број 
субвенционисаних захтева од стране министарства

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС и Управе за трезор
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30,346 39,212 45,093 42,603

Број одобрених захтева министарсва 21,242 21,528 27,802 26,978



Број полиса осигурања животиња и број 
субвенционисаних захтева од стране министарства

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС и Управе за трезор
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Број полиса осигурања животиња 3,642 4,506 4,472 3,376
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Износ премија осигурања и исплаћених средстава кроз 
субвенције за осигурање усева и плодова (у хиљ. динара)

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС и Управе за трезор
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Износ субвенција за осигурање усева и 
плодова

460,500 507,136 855,491 993,406



Износ премија осигурања и исплаћених средстава кроз 
субвенције за осигурање животиња (у хиљ. динара)

Извор: Обрада аутора на основу податак НБС и Управе за трезор
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Осигуравајуће компаније у Србији и њихове 
активности код пољопривредног осигурања 

Извор: Обрада аутора на основу података Управе за трезор (2021 година)

Табела 1. Ранг листа пет друштава за осигурање према исплати регреса за 
осигурање министарства пољопривреде у 2021. години

Осигуравајућа кућа Ранг Учешће (%)

Дунав 1 38,50

Ђенерали 2 30,90

ДДОР 3 11,87

Винер 4 9,97

Триглав 5 5,13



Закључци и препоруке

Процес управљања ризиком у пољопривреди је све 
значајнији услед климатских промена и варирања цена, 
што ће се и у будућности наставити.

Пољопривредно осигурање је све битније услед 
неповољних климатских утицаја и чињенице да СТО 
дозвољава субвенције осигурања. 
Очекује се настављање субвенционисања осигурања.



Закључци и препоруке

Битно је указати пољопривредним произвођачима на значај 
осигурања у пољопривреди.

Институт за примену науке у пољопривреди представља 
овлашћену организацију за едукације пољопривредних 
произвођача и саветодаваца. Једна од незаобилазних тема 
едукација саветодава јесте „Осигурање у пољопривреди. По 
моделу „тренери-тренера“, саветодавци стечена знања преносе 
пољопривредним произвођачима. 

Такође, кроз контролу саветодавног рада и преглед савета који 
саветодавци дају произвођачима, стручњаци Института су 
установили да је један од најчешће датих савета да 
произвођачи осигурају своју производњу.



Закључци и препоруке

Број полиса осигурања из године у годину бележи константан 
раст у анализираном периоду 2016 – 2020. године, осим у 2020. 
години када је забележен благ пад у односу на 2019. годину 
(што је вероватно последица изазвана светском пандемијом 
КОВИД 19)

Износи исплаћених средстава кроз регресе за осигурање 
пољопривреде од стране министарства су из године у годину 
већи.

Учешће исплаћених средстава кроз регресе за осигурање 
пољопривреде од стране министарства су у 2020. години 
износила готово 50% укупно уплаћене премије за осигурање 
усева и плодова, док је ово учешће код осигурања животиња 
износило око 23%.



Закључци и препоруке

Средства које је министарство пољопривреде исплатило у 
2020. години кроз регресе за осигурање, била су дупло већа у 
односу на средства исплаћена у 2017. години, како за усеве и 
плодове тако и за животиње.

Укупна средства која су исплаћена по основу регреса за 
осигурање пољопривреде у 2020. години износила су 1,25 
милијарди динара, а у 2021. години 1,51 милијарди динара.

Држава прати заинтересованост пољопривредних произвођача 
за осигурање пољопривредне производње кроз значајна 
повећања исплаћених регреса за осигурање.



Закључци и препоруке

— ВАЖНО! —
ОСИГУРАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НЕ

ПРЕДСТАВЉА ТРОШАК ВЕЋ ИНВЕСТИЦИЈУ 
У ПРОИЗВОДЊУ…



Хвала на пажњи!

Младен Петровић, мастер агроекономиста
mpetrovic@ipn.bg.ac.rs


