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Općinski načelnik Općine Magadenovac temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju osiguranja usjeva 
od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi na području Općine Magadenovac ( “Službeni glasnik 
Općine Magadenovac” br. 04/04., 10/05., 11/06. i 12/09.) objavljuje  
 

JAVNI POZIV 
 
Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane 
policom osiguranja šteta na usjevima u 2014. godini da podnesu zahtjev za sufinanciranje osiguranja 
usjeva od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi. 
 

Pravo na sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta u proizvodnji mogu ostvariti pravne i 
fizičke osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od 
šteta na usjevima i ukoliko su: 

- upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao komercijalna poljoprivredna gospodarstva 
- korisnici poticaja za usjeve za koje je zaključena polica osiguranja usjeva od mogućih šteta 

proizvodnji 
- imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Magadenovac ili im se poljoprivredno 

zemljište nalazi na području Općine Magadenovac 
 

Iznos sredstava za sufinanciranje osiguranja usjeva od mogućih šteta u proizvodnji, utvrđen je u 
vrijednosti 25 % zaračunate ukupne premije osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je 
sklopljena polica osiguranja.  

Maksimalni iznos sufinanciranja u tijeku jedne godine, po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 
5.000,00 kn. 
 

Zahtjev za sufinanciranje osiguranja usjeva se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Magadenovac, a uz zahtjev osiguranik treba priložiti: 

- policu osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici 
- potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je zaključena polica osiguranja, potpisanu od osobe 
ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police ili kopije naloga za isplatu 

- dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava  
- dokaz da su izmirene obveze po osnovu zakupa, odnosno prodaje ili koncesije državnog 
poljoprivrednog zemljišta 

- posjedovni list odnosno ugovor o zakupu 
- presliku žiro računa 
 

Jedinstveni upravni odjel ocjenjuje opravdanost podnesenog zahtjeva i nakon toga vrši isplatu u visini 
odobrenih sredstava. 
 

Za police osiguranja usjeva sklopljene u prethodnim godinama, a ukoliko je njima ugovoreno 
osiguranje proizvodnje u osiguravateljskom razdoblju od početka tekuće godine, osiguranik može 
podnijeti zahtjev za sufinanciranje osiguranja usjeva.  
 

Sve dodatne informacije na telefon:  647-165  i  647-170. 
 

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac do 15.12.2014. godine, 
svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. 
 

                                          OPĆINSKI  NAČELNIK: 
           Stjepan Živković 
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