PRILOG 1.
Podmjera 17.1 - OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA

Svu navedenu dokumentaciju potrebno je učitati u AGRONET prilikom popunjavanja
zahtjeva za isplatu potpore
Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira
„Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“ Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju
ispisati i potpisati u izvorniku i dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u
Agenciju za plaćanja na jednu od adresa navedenih u Natječaju
Polica osiguranja u originalu ili preslici

1.

Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i
korisnika, te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:
a) broj police
b) naziv, adresa i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) društva
za osiguranje
c) ime i prezime nositelja poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu:
PG), adresa, OIB i matični identifikacijski broj poljoprivrednog
gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG) u slučaju kada je korisnik fizička
osoba
d) naziv, adresa, OIB i MIBPG, u slučaju kada je korisnik pravna osoba
e) trajanje osiguranja
f) predmet osiguranja - vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos,
urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj
jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u
stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)
g) broj ARKOD parcele za sve osigurane površine ili broj osigurane životinje
za sve domaće životinje registrirane u JRDŽ-a (ako je primjenjivo) ili JIBG
na kojem se odvija stočarska proizvodnja ako je primjenjivo
h) ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema točki 3.
ovoga Natječaja. Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje potkrijepiti
dokumentacijom iz točke 3.1., odnosno ukoliko isto nije primjenjivo dostaviti
dokumentaciju iz točke 3.2. ovog Natječaja, a u kojoj je jasno navedeno
temeljem čega je vrijednost poljoprivredne proizvodnje iskazana na polici.
i) iznos premije osiguranja i
j) datum zaključivanja police.
Pravovaljano dokaz o plaćanju najmanje 30% premije osiguranja.

2.

Učitati potvrdu društva za osiguranje u kojoj je jasno naveden iznos plaćene premije
u kunama. U potvrdi mora biti jasno naveden plaćeni iznos u kunama i pravna ili

fizička osoba koja je izvršila plaćanje. Ako je premiju osiguranja platila pravna ili
fizička osoba koja u polici osiguranja nije navedena kao osiguranik, onda je
potrebno dostaviti i kompenzaciju/prijeboj ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se
može utvrditi da je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije
podnošenja zahtjeva za isplatu potpore
Izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora
3.

4.

Izjavu (Prilog 2. natječaja) korisnik popunjava sa valjanim i istinitim podacima.
Potpisanu i ovjerenu Izjavu korisnik obvezno učitava u AGRONET prilikom
popunjavanja Zahtjeva za isplatu potpore.
Police osiguranja koje se vežu uz police osiguranja za koje je podnesen zahtjev
za isplatu potpore, a koje pokrivaju štete koje nastaju uslijed gubitka
poljoprivredne proizvodnje do 20% prosječne godišnje poljoprivredne
proizvodnje.
Dostaviti vezane police osiguranja koje pokrivaju štete koje nastaju uslijed gubitka
poljoprivredne proizvodnje do 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
koja je navedena u policama za koje se traži potpora ako je primjenjivo.

