
 

Образац 

ЗАХТЕВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРЕМИЈУ 

ОСИГУРАЊА У __________ГОДИНИ 
 

 

(Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште 
(место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства) 

 

БПГ  

ЈМБГ/МБ  
 

Уз захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања прилажем: 

1) оверену копију полисе осигурања или потврду 
Назив друштва за осигурање Полиса Плаћена премија без пореза 

Број Датум Износ Датум 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

2) оригинал потврду/е о укупно плаћеној премији осигурања 
Број потврде Датум издавања потврде 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци наведени 

у овом захтеву тачни. 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР  У   , 20   . годинe 

(место и датум) Захтев број:  

Датум пријема:    

Датум исплате подстицаја:  

Динара:  
(Потпис подносиоца захтева и печат) 

Обрадиo: Контролисao: 
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране ратарске културе 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

 

Катастарска 

општина 

 

Шифра 

културе 

 

Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 

 

ha 
 

a 

 

m2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:   
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране повртарске културе 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

 

Катастарска 

општина 

 

Шифра 

културе 

 

Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 

 

ha 
 

a 

 

m2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:   
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигуране воћарске  културе, 

винова лоза и хмељ 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

 

Катастарска 

општина 

 

Шифра 

културе 

 

Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 

 

ha 
 

a 

 

m2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:   
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Списак парцела које су уписане у РПГ, на којима су осигурани расадници и/или млади 

вишегодишњи засади пре ступања на род 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

 

Катастарска 

општина 

 

Шифра 

културе 

 

Назив културе 

Површина Премија (без 

обрачунатог 

пореза) у 

динарима 

 

ha 
 

a 

 

m2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Укупно:   



6 
 

 

 
 

Број и врста животиња које су уписане у РПГ, а које су осигуране 

 

 

ХИД 

 

Шифра 

 

Врста стоке 

 

Број грла 

Премија (без 

обрачунатог пореза) у 

динарима 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Укупно осигураних грла стоке:   

 

 

4827017.0125.28.doc/2 



 

 


