
Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину 

 

Захтев за подстицаје за меру  

„Управљање ризицима“     
      (за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња) за 2021. годину 

 
Број   230 -  ______ /2021-04  
  
Дана ____________ 2021.год 
 

       
  Основни подаци 

Име и презиме носиоца РПГ 
 
 

Адреса становања 
 
 

ЈМБГ 
 
 

Број регистрованог 
пољопривредног газдинства 

 
 

Kонтакт телефон  
 
 

 
 
  Преглед полиса за које се подноси захтев 
 

Ред. 
брoj 

Број полисе осигурања 
Датум потврде о извршеном плаћању 

укупне премије осигурања 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Уз захтев за подстицаје за  осигурање прилажем (заокружити): 
 

❖ фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту;  

❖ потврду о активном статусу у РПГ за 2021. годину  - фотокопија; 

❖ извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор: 

▪ прва страна извода РПГ  - „Подаци о пољопривредном газдинству; 

▪ друга страна извода РПГ – „Структура биљне производње“ – за полисе 

осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике, и/или 

▪ трећа страна извода РПГ – „Животиње“ -  за полисе осигурања за 

животиње;  

❖ оригинал или оверена копија полисе осигурања  издата од стране друштва за 

осигурање, на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран 

као уговарач или као осигураник;  

❖ потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања издата у периоду од                 

16. октобра претходне до 15. октобра текуће године за полисе закључене у 2020. и 2021. 

години;  

 

❖ ________________________________________________________________________ 

 
 



Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину 

 

 

 
           Потпис подносиоца захтева     

✓    _________________________ 
 

 
Поуњава се само у случају када су предмет осигурања животиње  
 

 
ИЗЈАВА 3  

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу  својим потписом потврђујем да се 
објекат  у којем се држе или узгајају грла која су предмет осигурања налази на локацији/адреси  
 
________________________________________________________________________________________ 

   
Потпис подносиоца захтева 
 

                                                                                                         __________________________ 

 

 
ИЗЈАВА 1  

 
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу  својим потписом потврђујем : 
 

• да су подаци у обрасцу захтева и пратећа документација истинити и тачни; 

• да сам упознат са свим условима  коришћења средстава  за регрес за премију 
осигурања; 

• да за  исту намену за коју  подносим овај захтев не користим и да нећу користити 
бесповратна средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организација 
и институција; 

• сагласност за коришћење датих података током процеса провере, плаћања и трајања 
утврђених обавеза 

  Потпис подносиоца захтева 
 

✓   __________________________ 
 

 
ИЗЈАВА 2 

(Није обавезно - потписује се само у случају када је подносилац захтева сагласан) 
 

Сагласан/на сам да Градска управа за имовину и одрживи развој може да изврши увид, прибави 
и обради личне податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку 
одлучивања по Захтеву за меру „ Управљање пизицима“ који сам поднео/ла на Конкурс за избор 
корисника средстава Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. 
годину. 

Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат са одредбама Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), члан 103. по којима орган може да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.                                  
                                                                                                              Потпис подносиоца захтева 

 

✓  __________________________ 

 


