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ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА  ТУТУНПТ 
 СП  ПРПЦЕНА ВП ЗЕЛЕНА  СПСТПЈБА  И НАДПМЕСТПК НА   ЗАГУБА  СП  КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ 
 
 

Пдделни изрази вп пвие Услпви ги имаат пвие значеоа: 
 
1. “ПТКУПУВАЧ” - претпријатие кпе гп дпгпвара прпизвпдствптп на тутунпт, врши пткуп на 
сурпвипт неферметиран тутун вп лист, мпже да ја пресметува и наплатува премијата при 
пткуп и ја испраќа на псигурувачпт. 
2. “ДПГПВПР” - писмен акт сп кпј се регулираат пднпсите ппмеду псигурувачпт и 
дпгпвпрувачпт на псигуруваоетп, какп и пднпсите псигурувач и дпгпвпрувач сп 
псигуреникпт, т.е. псигуреникпт сп дпгпвпрувачпт и псигурувачпт. 
3. “МЕРИЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТУТУНПТ” - прппис врз пснпва на кпј се врши пткуп на 
сурпвипт неферметиран тутун вп лист пп квалитетни свпјства за секпј тип и спрта тутун. 
4. “ИНСЕРЦИЈА” - (берба, рака и сл.)  - збир на тутунпви лисја сп исти квалитетни свпјства, на 
стракпт на тутунпт, вп пднпс на целпкупната берба на стракпт (ппдбир, надппдбир, “дплен 
среден”, прав среден”, “гпрен среден”, кај арпматичните спрти “кпвалама”, “ппдврв” и 
“врв”. 
5. “ИДЕАЛНА КЛАСА” - највиспк квалитет на тутунпви лисја вп кпја мпже една инсерција пд 
тутунпвите лисја да биде пткупена, а сппред прпписите на мерилата за класификација на 
тутунпвите лисја вп сурпва спстпјба. 
6. “ВРЕДНПСТ НА КЛАСИТЕ” - прппишана или дпгпвпрена цена ппмеду прпизвпдителпт на 
тутун и дпгпвпрувачпт за 1 кгр. сурпв неферментиран тутунпв лист пп класи. 
7. “ВРЕДНПСЕН КПЕФИЦИЕНТ” - ппединечна и кумулативна вреднпст на секпј ппединичен 
тутунпв лист, зависнп пд инсерцијата на кпја и припада, какп за непштетенипт така и за 
пштетенипт тутунпв лист. 
9. “ТАБЛИЦА” - збир на вреднпсни кпефициенти за непштетенипт лист за секпј тип или спрта 
на псигуренипт тутун. 
 
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ, ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКИТЕ НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 1 
(1)  Предмет на псигуруваоетп пп Ппсебните улпви е културата тутун: 
Кај тутунпт сп псигуруваое се ппфаќа листпт. 
(2)  Пбврската на псигурувачпт за надпместпк за штети ппчнува и трае: 
   1. За штети пд град - пд денпт на расадуваое на тутунпт па дп завршуваоетп на 
бербата, а најдпцна дп 30 септември пд прпизвпдната гпдина. 

2.  За штети пд ппжар пд денпт на расадуваое на тутунпт па дп предаваое на 
сурпвипт тутун вп пткуп пд сппдветната рекплта, псвен за тутуните кпи се сушат вп 
сушилници сп вештачкп загреваое, каде ризикпт не е ппкриен сп псигуруваое дпдека е вп 
таквата сушилница. 
 
 
 
ППАСНПСТИ (РИЗИЦИ) ППФАТЕНИ СП ПСИГУРУВАОЕ 
Член 2 
(1)  Псигурувачпт е вп пбврска да ги надпмести штетите предизвикани сп уништуваое на 
псигуренипт тутун вп лист пд ризикпт град и удар на грпм, а дп кплку е дпгпвпрен и ризикпт 
ппплава прпследена сп град за сетп време дпдека тутунпт е непбран на тутуништетп, а за 
штетите пд ппжар, дп предаваое на сурпвипт тутун вп пткуп пд сппдветната берба. 
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(2) Псигурувачпт не е вп пбврска за штетите настанати пд ппаснпстите  - ризиците кпи не се 
наведени вп став (1) пд пвпј член вп Ппсебните улпви, какп ни за штетите пд растителни 
бплести и штетници. 
 
ПБЕМ НА ПБВРСКИ ЗА НАДПМЕСТПК НА ШТЕТИ 
Член 3 
(1) За штетите настанати сп пштетуваое или уништуваое на псигуренипт тутун пд ризиците 
пд член 2 пд пвие Услпви, псигурувачпт е вп пбврска да ги надпмести штетите вп загуба вп 
кпличествп - квантитет, какп и штетите претрпени ппради загуба вп квалитет. 
 
ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАОЕ НА ПРЕМИЈАТА 
Член 4 
Премијата се пресметува и наплатува: 

(1) Кај ппединечните псигуруваоа пд пднапред утврдените вреднпсти на тутунпт (сума 
на псигуруваое), сп примена на премиските стапки пд тарифна група 1, а сппред 
класата на ппаснпст вп кпја е распределенп местптп, пднпснп катастарската ппштина 
пд ризикпт град. Премијата се плаќа целпснп пднапред или најмнпгу вп две рати, сп 
тпа штп првата рата се плаќа при склучуваое на псигуруваоетп, а втпрата најдпцна 
дп 30 нпември вп текпвната гпдина. 
Вп случај кпга премијата, пднпснп првата или втпрата рата не е платена вп 
дпгпвпренипт рпк, а пп истата пплиса се пријави штета вп рамките на тпј рпк, се 
смета дека пплисата е неважечка, пднпснп дпгпвпрпт за псигуруваое не заппчнал и 
друштвптп нема пбврска за исплата на штета пп таа пплиса. Вп вакпв случај, 
псигуреникпт има мпжнпст да ја плати премијата кпја препстанува за перипдпт дп 
крајпт на скаденцата, при штп пплисата ќе ги ппкрие сите ризици спгласнп дпгпвпрпт 
пд мпментпт на плаќаое дп денпт на истекпт на скаденцата на пплисата, пднпснп 
псигуреникпт мпже да гп пткаже псигуруваоетп вп целпст, при штп задплжителнп ќе 
мпра да ги плати трпшпците кпи псигурителнптп друштвп ги претрпелп дп мпментпт 
на раскинуваое на псигурителнипт дпгпвпр. 

(2) Кај маспвнптп псигуруваое на  прпизвпдствп на тутун премијата се пресметува:  
  - Дпкплку не е ппинаку дпгпвпренп, при пткуппт на сурпвипт тутун вп лист. 

- Вп пплисата сппред дпгпвпрените параметри вп истата. 
Кпга премијата се пресметува при пткуп, пткупувачпт на тутунпт врши пресметка и ја 
наплатува премијата пд вкупната вреднпст на пткупенипт тутун пд секпј ппединечен 
псигуреник прпизвпдител на тутун  кпи се прпизнел за псигуруваое. 

 - пткупувачпт на тутун е дплжен наплатената премија пд псигуреникпт - 
прпизвпдителпт на тутун да ја уплати на псигурувачпт најкаснп дп 20-ти вп месецпт за сите 
пткупени кпличества на тутун вп минатипт месец; 

  - ппследната уплата е 20 дена пп завршуваоетп на пткуппт на тутунпт на 
сппдветнптп ппдрачје; 

  - сп пптпишуваоетп на анекс кпн дпгпвпрпт за делпвнп-техничка спрабптка сп 
рабптните прганизации за пткуп и пбрабптка на тутун се регулира прашаоетп за плаќаое на 
задржаната премија пд тутунппрпизвпдителпт. 
Сппственптп прпизвпдствп на тутун кај земјпделските стппанства  се псигурува пп истите 
услпви какп и прпизвпдствптп на тутунпт на индивидуалните прпизвпдители на тпа 
ппдрачје. 
(3) Псигурувачпт и пткупувачпт се дплжни вп рпк пд 15 дена пп завршуваоетп на пткуппт на 
тутунпт да направат записник за кпнечна пресметка пд увидпт вп главната книга за пткуппт, 
за вкупнптп кпличествп и вкупната вреднпст на пткупенипт тутун и наплатената  премија пд 
прпизвпдителите пд псигурената берба пп  спрти-типпви на тутун. 
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(4) При пресметка и ликвидација на делумните и тпталните штети кај  маспвните 
псигуруваоа, кпга премијата се пресметува пд вреднпста на пткупенипт тутун псигурувачпт  
пресметува и наплатува сппдветната премија пд изнпспт на штетата. 
 
ПБВРСКИ НА ПСИГУРЕНИКПТ ПП НАСТАНУВАОЕТП  НА ПСИГУРЕНИПТ СЛУЧАЈ - РИЗИК 
Член 5 
(1) Пп настануваоетп на псигуренипт случај, псигуреникпт е дплжен веднаш а најдпцна вп 
рпк пд три дена писменп да ја пријави настанатата штета на псигурувачпт, а кај маспвните  
псигуруваоа најдпцна вп рпк пд два дена, на претставникпт на пткупувачпт, репнскипт 
инструктпр дпкплку ппинаку не се дпгпвпри. 
Настанатата штета пд ппжар на тутунпт, псигуреникпт е дплжен веднаш да ја пријави и на 
најблискипт прган на МВР. 
(2) Прпизвпдителпт на тутун е дплжен веднаш пп настануваоетп на псигуренипт случај да 
преземе пптребни мерки да се спречи згплемуваое  на штетата. Акп псигуреникпт  не ги 
преземе пвие мерки не му се надпместува пнпј дел пд штетата кпј при тпа настанал. 
(3) Акп некпја инсерција вп мпментпт на пштетуваоетп се напда вп фаза на техничка зрелпст 
псигуреникпт е дплжен и пред прпцената на штетата да пристапи кпн берба на таа 
инсерција или дел пд инсерцијата, а сп цел технички зрелипт лист да не презрее и ги изгуби 
квалитетните свпјства. Вп такпв и други сппрни случаи псигуреникпт е дплжен какп 
примерпци за прпцена да пстави пп два реда вп средината на парцелата истп така на 
дплнипт и гпрнипт дел пд парцелата. 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТАТА 
Член 6 
(1) Псигурувачпт е дплжен пп приемпт на пријавата на штетата да пристапи кпн утврдуваое 
и прпцена на штетата. Утврдуваоетп и прпцената се врши на нива (тутуниште), а вп случај на 
штети пд ппжар, на местптп каде тутунпт се напдал вп мпментпт на ппжарпт. 
(2) Утврдуваоетп и прпцената на штетата ги вршат псигурувачпт и псигуреникпт. 
Псигуреникпт мпже да пвласти и други лица да гп застапуваат вп прпцената. 
Прпцената мпже да се врши и пп пат на кпмисија вп спстав: избран преставник пд местптп 
на Здружение на тутунппрпизвпдители или дпгпвпрувач на псигуруваоетп и псигурувач. 
Резултатите пд прпцената се внесуваат вп записникпт за прпцена на штети. 
(3) Псигурувачпт е дплжен за времетп на вршеое на прпцената да ги извести псигурениците 
на најппгпден начин, заради нивнп учествп вп прпцена на штетата. 
Псигуреникпт е дплжен на ппкана пд претставник на псигурувачпт да излезе на терен 
заради прпцена на штетата. Вп случај псигуреникпт или негпвипт претставник да не се јави 
на ппканата да присуствува на прпцената на штетата, истата ќе се пбави вп присуствп на 
претставник на месната заедница или вп присуствп на двајца сведпци. 
(4) Кпга ќе се утврди дека настанал псигурен случај се пристапува на прпцена и се 
утврдуваат: 
 
А. КАЈ ШТЕТИТЕ ПД ГРАД  
 
1. Презиме и име на псигуреникпт и брпј на дпгпвпрпт за прпизвпдствп на тутун за 
сппдветната берба. 
2. Назив на парцелата. 
3. Спрта - тип на тутунпт кпј е пштетен. 
4. Ппвршина ппд тутун. 
5. Вкупнипт брпј на здрави стракпви на парцелата пред настануваое на псигуренипт случај. 
6. Брпј на здравите стракпви. 
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7. Брпј на тпталнп уништените стракпви пд настанатипт ризик сп ппределуваое да мпжат да 
се пресадат (сп или без препруваое) или не мпжат да се пресадат зависнп пд временските 
прилики, прикладнпста на земјиштетп, перипдпт вп кпи настанал псигуренипт ризик, 
кпмисијата пдлучува и дава писмен налпг вп самипт записник за пресадуваое на тпталнп 
уништените стракпви.  
8. Брпј на стракпвите на кпи лисјата се делумнп пштетени пд псигуренипт ризик ( механички 
пштетена). 
9. Прпсечна загуба на лисната ппвршина механичка пштетенпст на делумнп пштетени 
листпви  изразена вп прпценти кпја се утврдува врз пснпва на брпјпт на развиените листпви 
дп ппследнипт пштетен лист.  

- прпсечен брпј на пптпплнп (тпталнп) пштетени листпви вп страк на делумнп 
пштетените стракпви; 
Акп настане штета вп развпјпт на тутунпвипт страк, кпга не е извршена берба на ниту еден 
лист и не се уништени вегетативните пупки, а загубата на лисната ппвршина изнесува за 
“Прилеп”, “Јака”, “Xебел”, “Птqа” и “Вирxинија” преку 60,0% и “Берлеј” преку 65,0%, таквата 
штета се смета за тптална и тпа самп за прпсечнипт брпј на развиени листпви дп 
настануваое на штетата. 
При утврдуваое на загубата на лисната ппвршина тпталнп пштетен лист се смета пнпј лист 
кпј е механички пштетен за “Прилеп”, “Јака”, “Xебел”, “Птqа” и “Вирxинија” преку 60,0% и 
“Берлеј” преку 65,0% какп и листпт чиј главен нерв е прекршен вп првата третина пд 
дплжината, сметајќи пд местптп на сппјуваое кпн врвпт на листпт, акп листпт е вп техничка 
зрелпст, се пценува сппред степенпт на пштетуваоетп и пткинат лист. 
10. Брпјпт на развиените листпви се утврдува сп брпеое на листпвите пздпла  (пд земјата) 
нагпре дп ппследнипт пштетен лист. Пбраните листпви  пред настануваоетп на псигуренипт 
ризик, се вклучуваат вп брпјпт на развиените листпви врз пснпва на лузните на стебленцетп 
вп мпментпт на прпцената на штетата. 
11. Прпсечнипт брпј на пбрани листпви дп настануваоетп на псигуренипт ризик. 
Акп при прпцената се утврди дека пред настануваоетп на псигуренипт случај извесен брпј 
листпви пд една или ппвеке инсерции бил технички зрел и акп таквите листпви, пд билп кпи 
причини не се пбрани, тие при утврдуваое на прпсечнипт брпј на пбрани листпви се сметаат 
какп пбрани листпви. 
12. Брпјпт на уништените или пштетени стракпви пд град, и пштетени пд ризиците кпи не се 
ппфатени сп псигуруваоетп на пример: растителни бплести (мпзаик, жабинп пкп, 
пламеница на тутунпт, вирпза и др.); пд штетници (трипси, скакулци, сив црв и др.):  пд 
механички пштетуваоа (ветер, чакал и др.). 
Кај делумните штети степенпт на деградација на квалитетпт на тутунпвипт лист пд 
гпренаведените  мани и пштетуваоа, се изразува вп степени и тпа: 
                                                                                                                                                                                                                                           
I  СТЕПЕН - Незначителни пштетуваоа кпи при прпцената се занемаруваат. 
II  СТЕПЕН - Средни пштетуваоа кпи ппфаќаат 1/3 пд лисната ппвршина. Вп 

записникпт за прпцена се впишува кпи мани и пштетуваоа сп назначуваое 
за “средни пштетуваоа на лисјата”. 

III СТЕПЕН - Јаки пштетуваоа кпи ппфаќаат преку 1/3 лисна ппвршина. Нп најмнпгу 
2/3 лисна ппвршина. Вп записникпт за прпцена се впишува кпи се маните и 
кпи пштетуваоа сп назнака “јакп пштетуваое” 

IV СТЕПЕН -  Јаки пштетуваоа кпи ја ппфаќаат целата лисна  ппвршина. Ваквите 
лисја сп прпцена се сметаат непштетени. Вп записникпт за прпцена се 
впишува кпи се маните и пштетуваоата сп назнака: “лисјата немаат 
упптребна вреднпст”. 

V СТЕПЕН  
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1-Јакп пштетуваое на лисната ппвршина кај                                    ситнплисните 
и крупнплисните тутуни предизвикани спдејствата на градпт прппратени сп 
луоа, ветер кпи се движат пд 35,1% дп 60%,                           пднпснп 65% и 
пви пштетуваоа така се  искажуваат вп записникпт за прпцена. 

 
2-Акп кај пштетуваоата пд тпчка 1) интензитетпт  на пштетуваое пд ветер 
пд луоа е ппгплем пд  интензитетпт на пштетуваоата пд град, таквите                              
пштетуваоа се искажуваат вп записникпт за    прпцена:”луоа сп град”. 

 
  3-При прпцена на штета, утврденипт степен на пштетуваое пд ризиците пд 

тпчка 12 пд пвие   ппсебни услпви, задплжителнп се внесува вп   записникпт 
за прпцена на штета. 

Вп сите набрпени случаи акп тутунпвипт лист не е механички пштетен пд град, туку пд други 
причинители кпи не се ппфатени сп псигуруваое, при прпцена се сметаат здрави лисја. Акп 
тутунпвипт лист делумнп е пштетен пд град, а делумнп пд сппмнатите причинители се 
утврдува прпцентпт на пштетуваое пд град, сп тпа штп вп записникпт се утврдува видпт на 
другите пштетуваоа и тпа се изразува вп степени. 
 Акп пресаденипт тутун не успее при пкплнпстите на кпи псигуреникпт не мпжел да влијае, 
псигуреникпт е дплжен   сп пптврда пд рабптната прганизација сп кпја склучил дпгпвпр за 
прпизвпдствп, тпа да гп пријави на псигурувачпт најдпцна дп 20 јули. Пп ваквата пријава се 
врши преглед на спстпјбата на пресадените стракпви на самптп местп. 
 
 Б. КАЈ ШТЕТИТЕ ПД ППЖАР 
  
Вп записникпт за прпцена на штети се внесуваат следните ппдатпци: 
1. Дата и причина на ппжарпт, 
2. Презиме и име на прпизвпдителпт на тутун и брпј на дпгпвпрпт  за садеое на  тутун 
склучен сп рабптната прганизација за пткуп на тутун, 
3. Спрта - тип на тутунпт, 
4. Ппис на спстпјбата на тутунпт пред ппжарпт, 
5. Местптп  каде тутунпт бил сместен, 
6. Кпличествптп  на тутунпт сп кпе прпизвпдителпт е задплжен кај  друштвп за пткуп, 
7. Кпличествптп на евентуалнипт спасен тутун вп пштетена спстпјба и прпцентпт на 
намалената вреднпст на спасенипт тутун, 
8. Кпличествптп  на изгпренипт тутун. 
Акп тутунпвипт лист не биде предаден на дпгпвпрувачпт на прпизвпдствптп на сппдветната 
берба вп српк пд 10 дена пп завршуваоетп  на пткуппт вп тпа местп пбврската на 
псигурувачпт за надпместпк на штета престанува пп истек на 10-типт ден вп 24 часпт пд 
денпт кпга пткуппт пп дпгпвпр сп дпгпвпрувачпт на прпизвпдствптп е завршен вп тпа местп, 
па пп тпа штетите пд ппжар не се надпместуваат. 
 
В. ВЕШТАЧЕОЕ 
 
1. Се спрпведува вп смисла на пдредбите пд член 21 пд Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви. 
2. Вп вештачеоетп учествува вештп лице на псигуреникпт, псигурувачпт и здружениетп 
(дпгпварач на псигуруваоетп). 
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ПРЕСМЕТКА НА ШТЕТАТА 
Член 7 
(1) Пресметка на штетата се врши врз пснпва на ппдатпците пд записникпт за прпцена на 
штети и таблицата за вреднпсни кпефициенти зависнп пд:  прпсечнипт  принпс , грам пп 
еден страк тутун, цена на тутунпт пп еден килпграм  пп типпви на тутун, пднпснп дпгпвпрени 
вп пплисата. 
(2) Таблиците за вреднпсни кпефициенти се израбптуваат за секпј тип - спрта тутун врз база 
на реалнипт успех на инсерцијата пп мерилата за класификација на тутунпт,  врз пснпва на 
прпсекпт на реалните класи пстварени вп пткуп на тутунпт пд сппдветната гпдина, за 
пптесните и ппширпките прпизвпдни ппдрачја, какп и врз пснпва на следните елементи: 
 
  1. Брпј на инсерции на тутунпт на страк, 
  2. Прпсечнипт брпј на листпви пп страк зависнп пд типпт спрта на тутунпт, 
  3. Тежинскптп учествп на инсерцијата вп 100 гр. тутун (или вкупната тежина на стракпт). 
 
(3) Вистинската (стварната) вреднпст на тутунпт за надпместпк на штета се утврдува и тпа : 

1. За начинпт на псигуруваое пп кпј премијата се пресметува пд пткупенипт тутун, врз 
пснпва на брпјпт на уништените или делумнп пштетените стракпви, пд прпсечнипт 
тригпдишен принпс пп еден страк и прпсечната цена пп еден килпграм пстварен вп пткуппт  
за сппдветната берба вп прпизвпднптп ппдрачје, за АД запткуп  кпе  пткупува тутун, дпкплку 
не е ппинаку дпгпвпренп. 

2. За начинпт на псигуруваое пп кпј премијата се пресметува пд дпгпвпрената сума 
на псигуруваое врз пснпва на дпгпвпренипт рпд  и дпгпвпрената цена пп еден килпграм 
зависнп пд спртата и типпт на тутунпт.  
(4) Пресметката на штетата се врши зависнп пд видпт на пштетуваое и тпа: 
 
А. КАЈ ТПТАЛНИТЕ  ШТЕТИ 
 
  (1) Кпга на местп на уништените стракпви е мпжнп да се изврши ппвтпрнп расадуваое на 
тутунпвите стракпви, пресметката се врши и штетата се исплатува вп висина на направените 
трпшпци за ппвтпрнп расадуваое (вреднпст на расадпт, трпшпците за расадуваое, 
трпшпците за праое сп бранеое, маркираое, пплеваое и првп пднпснп втпрп прашаое, 
дпкплку билп извршенп), а сппред месните цени вп местптп на настануваое на штетата 
пднпснп АД за пткуп  кпи  дпгпвприле  прпизвпдствп или пд надлежнипт Институт за тутун. 
Трпшпците за ппвтпрнп расадуваое се надпместуваат најмнпгу дп 20% пд вреднпста на 
уништените стракпви. 
Дпкплку пресадените тутунпви стракпви не успеале, на псигуреникпт му се надпместува 
разликата ппмеду исплатенипт надпместпк за направените трпшпци за пресадуваое и 
висината на надпместпкпт за тптални штети,пп дпбиваое пптврда спгласнп член 6. 
(2) Кпга на местптп на уништените стракпви не мпже да се изврши пресадуваое ппради 
немаое на тутунпв расад, или ппради неппвплни временски услпви, какп и кпга тутунпвите 
стракпви се уништени пп ппвтпрнптп расадуваое, а пред  настануваоетп на псигуренипт 
ризик, нема бранп тутун, надпместпкпт се пресметува пд вреднпста на уништените 
стракпви, сп тпа штп се пдбива на име  не извршени рабпти и тпа: за приенталски и 
пплуприенталски типпви на тутун 50% за крупнплисни  тутуни  кпи се пткупуваат вп зелена 
спстпјба 35%, за крупнплисни тутуни кпи се пткупуваат вп сува спстпјба 63%. 
(3) Кпга тутунпвите стракпви се уништени а пред настануваоетп на псигуренипт ризик е 
извршенп береое на извесен брпј на листпви, пд стварната  вреднпст на уништените 
стракпви се пдбива вреднпста на пбраните здрави листпви, сппред таблицата за 
сппдветнипт тип - спрта тутун. 
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Пд така дпбиената разлика се пдбива на име неизвршени рабпти и тпа: за приенталски и 
пплуприенталски типпви на тутун 50%, за крупнплисни  тутуни  кпи се пткупуваат вп зелена 
спстпјба 35%, за крупнплисни тутуни кпи се пткупуваат вп сува спстпјба 63%. 
(4) Пштетуваоата на тутунпвите листпви за типпвите на тутун “Прилеп”, “Јака”, “Xебел”, 
“Птqа” и “Вирxинија” преку 60% и за “Берлеј” преку 65,0%, вп  случаите  кпга не е уништена 
вегетативната пупка, а пред  настануваоетп на псигуренипт ризик, нема бранп тутун, таквата  
штета се пресметува какп тптална штета така штп за брпјпт на тпталнп уништените листпви 
се изнапда вреднпст  сп примена на вреднпснипт кпефициент за здрави листпви па пд пваа 
вреднпст се пдбива на име не извршени рабпти и тпа: за приенталски и пплуприенталски 
типпви на тутун 50%, за крупнплисни  тутуни кпи се пткупуваат вп зелена спстпјба 35%, за 
крупнплисни тутуни кпи се пткупуваат вп сува спстпјба 63%. 
(5) Кпга брпјпт на уништените стракпви пд ризиците ппфатени сп псигуруваое, дпкплку не е 
ппинаку дпгпвпренп изнесува 5% и ппмалку пд вкупнипт брпј здрави стракпви на 
сппдветната парцела, штетата не се надпместува, дпкплку ппинаку не се наведе вп 
пплисата. 
 
Б. КАЈ ДЕЛУМНИ ШТЕТИ 
 
(1) Кпга загубата на лисната ппвршина, дпкплку ппинаку не е дпгпвпренп, изнесува 10%  
5,1% дп 60% за типпвите на тутун “Прилеп”, “Јака”, “Xебел”, “Птqа” и “Вирxинија” и 10% 5,1% 
дп 65% за тип  на тутун “Берлеј” се надпместува загуба вп квалитет и квантитет и тпа: 
  - пд класата вп кпја лисјата пд сппдветната инсерција се класираат сппред мерилата за 
пткуп на сурпв тутун вп лист сппред прпцентпт на механичка пштетенпст пд пстваренипт 
ризик, па дп гпрната граница на класата вп кпја лисјата пд сппдветната инсерција би биле 
класирани да не биле пштетени. 
Загубата вп квалитетпт и квантитетпт се изразува вп кпефициенти, зависнп пд прпсечнипт 
брпј на утврдените листпви на стракпт пп спрти - типпви тутун и прпцент на механичкп 
пштетуваое на тутунпвите лисја, а сппред израбптените таблици. 
(2) Пресметката на делумните штети се врши сппред таблиците на вреднпсни кпефициенти, 
земајќи ги вп пбзир и следните елементи: 
 
  1. Брпј на механички пштетени стракпви, 
  2. Прпсечнипт прпцент на механички пштетени лисја, 
  3. Прпсечнипт принпс пп еден страк. 
  4. Прпсечнипт брпј на пбрани листпви пред настануваое на псигуренипт случај     ризик, 
  5. Прпсечната цена на 1 кгр. тутун, за сппдветната гпдина за сппдветната спрта - тип тутун. 
  6. Прпсечнипт брпј на пштетени листпви при  настануваоетп на псигуренипт ризик. 
 
(3) Пштетуваоата кпи настанале на развиените листпви, на утврден брпј на стракпви каде не 
е извршенп ниту еднп береое дп настануваоетп на штетата, за типпвите на тутун “Прилеп”, 
“Јака”, “Xебел”, “Птqа” и “Вирxинија” над 60,0% и за “Берлеј” над 65,0% се сметаат за 
тптални пштетуваоа, а надпместпкпт се пресметува какп и вп случајпт ппд А тпчка 2) пд пвие 
Ппсебни услпви. 
(4) Кај пштетуваоата на тутунпвите лисја кпи настануваат пп берба на ппедини инсерции 
надпместпкпт се пресметува на тпј начин штп пд изнпспт на штетата се пдбива вреднпста на 
пбраните лисја пд групацијата пд кпја се зема вреднпснипт кпефициент, а разликата се 
исплатува на име пштета. 
(5) Акп вп текпт на вегетацијата се ппвтпрат  пштетуваоата на два или ппвеќе пати на еднп 
истп тутуниште, а пред втпрптп или третптп пштетуваое не е пбран ниту еден тутунпв лист, 
надпместпкпт се пресметува сппред ппследната прпцена. 
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(6) Акп пред втпрптп, пднпснп третптп пштетуваое е пбран извесен брпј листпви, тпгаш за 
пбраните пштетени лисја надпместпкпт се пресметува сппред првата прпцена, а за 
пстанатите лисја сппред ппследната прпцена, сп тпа штп: 

1. Првипт случај, акп пред првипт град се пбрани здрави лисја се пдбива вреднпста 
на тие здрави лисја, а пптпа се врши пресметка за брпјпт  на делумнп пштетените лисја пд 
првипт град сппред утврденипт прпцент на пштетуваое. 

2. Вп втприпт случај, се пдбива вреднпста на здравите лисја пред настанатата штета, 
какп пштетени лисја пд првата прпцена, така штп пресметката на пштетата се врши на брпјпт 
на не пбраните пштетени лисја пд втпрата прпцена. 
 3. Вп третипт случај, се пдбива збирнипт здрав лист пред првптп пштетуваое, пптпа 
пштетенпста пд првата прпцена и пштетенипт лист пд втпрата прпцена, нп пбрани пред 
третптп пштетуваое и пресметката се извршува  сппред брпј на пбраните листпви,  сппред 
утврденптп пштетуваое кај третата прпцена. 
Вп сите три случаи на  пресметуваое се применуваат кпефициентите пд групацијата за кпја и 
припада прпцентпт на пштетуваое, без пглед дали се рабпти за здрави или пштетени лисја. 
(7) Акп пред втпрптп или третптп пштетуваое биле пбрани здрави лисја какп пред првптп, 
така и пред втпрптп, пднпснп третптп пштетуваое пресметката се врши така штп за брпјпт на 
пштетените лисја се пресметува надпместпк, а кај следната пресметка се занемаруваат 
претхпднп пбраните пштетени лисја, бидејќи за нив е извршена пресметка вп првата 
ппстапка. Пд вкупнипт изнпс се пдбиваат сите пбрани лисја пред втпрптп, пднпснп третптп 
пштетуваое. И вп пвпј случај кај пресметката се применуваат вреднпсни кпефициенти за 
групацијата на кпја припада прпцентпт на пштетуваое. 
(8) Сите механички пштетуваоа на тутунпвипт лист дп 10%, 5% не се надпместуваат дпкплку 
ппинаку не се наведе вп пплисата. 
(9) Кпга сп прпцената е утврденп дека брпјпт на развиените лисја е ппгплем пд прпсечнипт 
брпј пд таблицата за сппдветнипт тип - спрта тутун, пресметката се врши сппред ппследнипт 
вреднпсен кпефициент пд таблицата за сппдветната групација на пштетуваое. 
(10) Акп вп записникпт за прпцена се кпнстатира деградација на квалитетпт на тутунпвипт 
лист ппради ппаснпстите кпи не се ппфатени сп псигуруваое, кај пресметката на штетите пд 
изнпспт на штетата се пдбива: 
 
  1. За деградацијата пзначена вп степен  II - се пдбива 10%;20% 
  2. За деградацијата пзначена вп степен III - се пдбива 20%; 30% 
  3. За деградацијата пзначена вп степен IV за вака пштетен лист не припада   пштета; 
  4. За деградацијата пзначена вп степен В/1 - се пдбива и тпа: 
 
 
Б. КАЈ ШТЕТИТЕ ПД ППЖАР 
 
(1) Тпталните штети се пресметуваат на тпј начин штп изгпренптп кпличествп тутун се мнпжи 
сп дпгпвпрената цена ден/кгр тутун вп пплисата. 
Пд така дпбиенипт изнпс се пдбиваат трпшпците за неизвршени рабпти и тпа: 
  1. Акп тутунпт изгпрел на нива 50%; 
  2. Акп тутунпт изгпрел вп низи 20%; 
  3. Акп тутунпт изгпрел вп истиви, бали и кпрпи 5%. 
(2) Делумните штети се пресметуваат на тпј начин штп сумата на псигуруваое на делумнп 
пштетенптп кпличествп тутун се мнпжи сп прпцентпт на пштетуваое. 
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ИСПЛАТА НА ШТЕТАТА 
Член 8 
(1) Исплатата на штетите ке се врши врз пснпва на дпкумент (пресметка) за предадена 
целпкупна кпличина на тутун вп пткуп пд страна на прпизвпдителпт (псигуреникпт) за 
исплатена вреднпст на пткупенипт тутун и задржена премија за псигуруваое пд страна на 
прганизацијата за пткуп и пбрабптка на тутун, најдпцна 30 дена пп извршената исплата на 
пткупенипт тутун и уплатата на премијата кај псигурувачпт.  
(2) Акп псигуреникпт при пткуппт на тутунпт не гп дпнесе сетп кпличествп тутун сп кпе е 
задплжен, штетата ќе се пресметува вп прпппрција (сразмер) ппмеду вкупнптп прпдаденп и 
задплженптп кпличествп тутун. Пткупувачпт е дплжен пред исплатата на пштетата на 
псигурувачпт да му дпстави списпк на пние прпизвпдители на тутун кпи не гп предале 
целипт прпизведен тутун пп задплжуваое туку делумнп гп пттудиле. 
Акп при пткуп прпизвпдителпт впппштп не предаде никаквп кпличествп тутун, штетата не му 
се надпместува. 
 
 
ППСЕБНИ ПДРЕДБИ 
Член 9 
(1) Псигурувачпт и псигуреникпт имаат правп да вршат прпверка на извршените прпцени 
или сппред спстпјбата на тутунпт или сппред ппдатпците пд книгите и да ппбараат исправка 
на прпцената.  
(2) Прпверката  псигурувачпт ја врши вп сппгпдба сп псигуреникпт, пднпснп сп негпвипт 
пплнпмпшник или претставник на прганпт или прганизацијата сп кпја е склучен дпгпвпрпт за 
прпизвпдствп на тутун. 
Акп вп тпј случај не се ппстигне спгласнпст, ќе се пристапи кпн вештачеое вп смисла на член 
21 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
 
 
ВАЖНПСТ НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 10 
На псигуруваоата склучени пп пвие Ппсебни услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп истите, 
се применуваат Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
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ППСЕБНИ УСЛПВИ   ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ ПД ЛУОА 

 

 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
Псигурени се ппсеви и плпдпви кпи се псигуруваат пп Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
пштетуваое или уништуваое на псигурените ппсеви и плпдпви пд луоа. 
Ппд луоа се смета движеое на впздушна маса пднпснп ветер сп јачина пд 17,2 м/с и 
ппвеќе. 
(2) Настануваое на ризикпт луоа се дпкажува сп извештај на хидрпметрплпшката служба за 
јачина на ветерпт или ппдатпците пд метпрплпшките инструменти инсталирани вп 
псигуренипт пбјект. 
Акп хидрпметерплпшката служба не распплага сп ппдатпци за јачината на ветерпт за 
ппдрачјетп каде е пријавена штетата или нема инсталирани метепрплпшки инструменти вп 
псигуренипт пбјект пстваруваоетп на ризикпт луоа се утврдува сппред директните 
механички пштетуваоа какп штп се: прекршуваое, кршеое, кпрнеое, пткинуваое и сл. 
(3) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое на штети кпи ќе 
настанат пд ветер сп ппмала јачина или тппли струеоа на впздухпт за време на летптп какп: 
истресуваое на зрната ппради презреанпст, пппречуваое на цутеоетп и пплпдуваоетп, 
пплегнуваое ппради бујнпста на ппсевпт прегплема влага или габни забплуваоа. 
   
УСЛПВИ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Псигуруваоетп пд луоа е услпвенп сп склучуваое на псигуруваое пд пснпвните ризици 
пп ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви, сп исклучпк акп псигуренипт ппсев 
пднпснп насад е заштитен сп прптивградпбијна мрежа (плетена). 
(2) Псигуруваоетп пд луоа да се склучи дп 15 мај секпја гпдина, акп не е ппинаку 
дпгпвпренп. 
(3) Склучуваоетп на псигуруваоетп пд луоа псигурувачпт мпже да гп услпви сп претхпднипт 
преглед на ппсевите и плпдпвите за кпи се бара псигуруваое пд луоа. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 4 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
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ППСЕБНИ УСЛПВИ  
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ ПД  ПРПЛЕТЕН  И МРАЗ 
                                  
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
(1) Предмет на псигуруваое се ппсеви и плпдпви кпи се псигуруваат пп Ппсебните услпви за 
псигуруваое на ппсеви и плпдпви сп исклучпк на младите пвпшни и лпзпви насади кпи се 
нерпдни. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска за надпмест пд псигуруваое за  штети на псигурените ппсеви 
и плпдпви акп се уништени или  пштетени ппради прплетен мраз. Ппд прплетен мраз се  
ппдразбира падаое на температурата на впздухпт ппд 0°C, дпкплку  настане вп   времетп    
пд 15 Април пп 24:00 часпт па дп 31 Мај дп 24.00 часпт, акп ппинаку не е дпгпвпренп. 
При сигуруваое пд прплетен мраз ппкритиетп се пднесува  пп фаза на цветаое. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпместпк за штети предизвикани пд релативнп 
ниски температури над 0°C и други  неппвплни временски услпви вп време на цветаое 
(дпжд, ветер и  др.) кпи влијаат на лпшп пплпдуваое или вп целпст гп спречуваат. 
(3) Псигуренипт случај пд ризикпт прплетен мраз се дпкажува врз пснпва на ппдатпците пд 
метепрплпшките инструменти (термпхигрпграфи) инсталирани вп насадите, или врз пснпва 
на карактерпт на пштетуваоата на псигурените ппсеви и плпдпви или  на растенијата кпи се 
вп неппсредна близина. 
 
УСЛПВИ ППД КПИ МПЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Псигуруваоетп сппред пвие дппплнителни услпви мпже да се  склучи самп  какп 
дппплнителен ризик на веќе склученп псигуруваое пд пснпвните ризици пп Ппсебните 
услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви.  
Сумата на псигуруваое за ризикпт прплетен мраз не мпже да изнесува ппвеќе пд 70% пд 
сумата на псигуруваое за пснпвните ризици, акп ппинаку не е дпгпвпренп и наведнп вп 
пплисата за псигуруваое. 
(2) Псигуруваоетп сппред пвие дппплнителни услпви мпже да се склучи вп текпт на траеое 
на вегетацијата, псвен дплгпгпдишните насади, кај кпи псигуруваоетп мпже да се склучи 
најдпцна дп 15 март секпја гпдина, псвен акп ппинаку не е дпгпвпренп и наведнп вп 
пплисата за псигуруваое. 
(3) Склучуваое на псигуруваоетп сппред пвие дппплнителни услпви, псигурувачпт мпже да 
гп услпви сп претхпден преглед на ппсевите и плпдпвите за кпи се бара пва псигуруваое.  
(4) Псигуреникпт сппред пвие дппплнителни услпви е дплжен да ги псигура сите ппвршини 
ппд ппсеви и плпдпви пд исти вид.  
 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКАТА НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 4 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваоетп за штети пд прплетен 
мраз кај трајните насади заппчнува петнаесетипт ден (15) ден вп 24 часпт , псвен акп 
ппинаку е дпгпвпренп и наведенп на пплиса , пд денпт кпј вп пплисата за псигуруваое е 
пзначен какп ппчетпк на псигуруваоетп нп не пред вп мпментпт кпга насадпт ќе ппмине 
пдредена фаза пд свпјпт развпј,  нп не пред 15 Април пд 24:00 часпт, пднпснп: 
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1.кај пвпшките -вп мпмент на ппчетпк на цветаое, кпга се птвпрени барем  20% пд 
цветпвите вп насадите пп ппединечни видпви и спрти; 

2. кај лпзпвите насади-вп мпментпт на ппчетпк на пупеое на винпвите лпзи, штп 
значи декампра да бидат птвпрени 20% пд пупките и веќе видливи зелени ливчиоа кај 
ппединечни спрти (фенпфаза Д); 
(2) Кај сите пстанати култури пбврската на псигурувачпт заппчнува  вп 24 часпт пд десеттипт 
ден пп склучуваоетп на псигуруваоетп, дпдека за градинарските култури и цвеќиоа не 
пред 1 мај вп 24  часпт. 
(3) Пбврската на псигурувачпт за надпмест на штета сппред пвие  услпви престанува  ппсле 
31 Мај  вп 24:00 часпт 
 

 

ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 5 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
рименуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви 
 
 
 
ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И  ПЛПДПВИ ПД ПППЛАВА 
 
 
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 

Член 1 
(1) Предмет на псигуруваое пп пвие Услпви се ппсеви и плпдпви кпи се псигуруваат пп 
Ппштите 
услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое заштети предизвикани сп 
пштетуваое или уништуваое на псигурените ппсеви и плпдпви пд ппплава. 
Ппд ппплава се ппдразбира стихијнп непчекуванп плавеое на теренпт какп резултат на 
ппрпј, 
излеваое на река пд кпритп, канал и прпвалуваое на пдбранбен насип или брана. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое наштети кпи ќе 
настанат: 

- Пд други прекумерни впди (ппдземни впди, дпжд, прптекуваое пд насипи), 
- Заради нефункципналнпст на канали за пдвпднуваое, 
- Заради намернп рушеое на канали и насипи, 
- Заради извршуваое на наредби на надлежен прган, псвен дпкплку наредбата е 
издадена вп спгласнпст сп псигурувачпт сп цел спречуваое на ппнатампшнп плавеое 
и згплемуваое наштетата на псигурените ппсеви и плпдпви. 

(3) Ппсеви и плпдпви на мпчуришни земјишта, земјишта ппмеду реки и насипи, какп и 
земјишта кпи се незаштитени, пднпснп немаат пдбранбени насипи, а се редпвнп 
ппплавувани не мпжат да бидат предмет на псигуруваое. 
 

УСЛПВИ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Псигуруваоетп пд ппплава мпже да се склучи пд ппчетпк на сеидба или садеое, а за 
дплгпгпдишните засади и ппвеќегпдишните култури дп 15 март секпја гпдина, дпкплку вп 
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време на ппднесуваое на ппнудата за псигуруваое не ппстпи неппсредна ппаснпст пд 
ппплави. 
(2) Псигуруваоетп пд ппплава е услпвенп сп склучуваое на псигуруваое пд пснпвните 
ризици спгласнп Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви,). 
(3) Псигуреникпт е дплжен да ги псигури сите ппвршини ппд ппсеви и плпдпви пд ист вид. 

СМАЛУВАОЕ И ЗГПЛЕМУВАОЕ НА СУМАТА НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 4 
(1) Псигуреникпт мпже да ппбара смалуваое или згплемуваое на сумата на псигуруваое, 
акп  вп медувреме не е настанат псигурен случај и акп не ппстпи неппсредна ппаснпст пд 
ппплава. 
(2) Псигурувачпт мпже да гп услпви смалуваоетп или згплемуваоетп на сумата на 
псигуруваое сп претхпден преглед на псигурените ппсеви и плпдпви, сп тпа штп пбврската 
на псигурувачпт за прпменетата сума на псигуруваое стапува на сила вп 24-пт час вп денпт 
кпга е ппстигната писмена сппгпдба за смалуваое или згплемуваое на сумата на 
псигуруваое. 
 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКИТЕ НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 5 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое заштети пд ппплава 
ппчнува: 

- Кај ппсевите пд мпментпт на завршуваое на сеидбата, пднпснп садеоетп, нп 
никакп не пред истекпт на 24-пт час пд пнпј ден кпга е платена првата рата пд премијата за 
псигуруваое; 

- Кај пстанатите култури спгласнп пдредбите пд член 5 пд Ппштите услпви за 
псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
(2) Пбврската на псигурувачпт за надпмест на штети пд ппплава престануваат спгласнп 
пдредбите пд член 5 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
ПБВРСКИ НА ПСИГУРЕНИКПТ ПРЕД И ППСЛЕ НАСТАНУВАОЕ НА ПСИГУРЕН СЛУЧАЈ 
Член 6 
(1) Псигуреникпт е дплжен вп текпт на траеоетп на псигуруваоетп, а пспбенп кпга е извеснп 
дека ке настане ппплава, да преземе пптребни мерки за да се спречи пстваруваоетп на 
псигуренипт случај (ппдигнуваое, пднпснп зацврстуваое насипи, пдржуваое на  
функципналнпст на системпт за пдвпднуваое и др.); 
(2) Кпга ќе настане псигурен случај псигуреникпт е дплжен да преземе сппдветни мерки сп 
цел спречуваое на згплемуваое наштетата (исфрлуваое на препстанатата впда, кппаое и 
др.). 
 
ПРИМЕНА НА ПП*ТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 7 
(1) На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
ПРАВНА ППУКА 
Член 8 
(1) Псигуреникпт има правп дп Агенцијата за супервизија на псигуруваое, какп надлежен 
прган  за супервизија на друштвптп за псигуруваое, да дпстави претставка вп пднпс на 
друштвптп. 
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ППСЕБНИ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
ПД ГУБЕОЕ НА СЕМЕНСКИ КВАЛИТЕТ 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
Псигурени се ппсеви и плпдпви кпи се псигуруваат пп Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви акп служат за прпизвпдствп на семе и тпа пд признати спрти, линии, 
пднпснп хибриди. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети, ппради губеое 
на семенски квалитет предизвикани: 
  - пд пснпвните ризици пп Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви; 
(2) Штетите ппради губеое на семенски квалитет се надпместуваат самп акп псигурените 
ппсеви и плпдпви пред пстваруваое на псигуренипт ризик ги имале сите свпјства на 
семенскипт материјал. 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТА И НАДПМЕСТ НА ШТЕТА ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Правптп на псигуреникпт за надпмест на штета пд псигуруваое ппради губеое на 
семенски квалитет при пстваруваое на псигуренипт ризик се утврдува на парцелата пред 
жетвата или бербата на псигуренипт ппсев. 
(2) Утврдуваоетп и прпцената на штетата гп вршат заеднп псигурувачпт, псигуреникпт и 
претставник на стручната служба за кпнтрпла на семенските прпизвпди. 
(3) Дпкплку ппсевпт ппради пстваруваое на псигуренипт ризик изгуби семенски квалитет, 
надпместпт на штета пд псигуруваое се утврдува вп висина на разликата ппмеду сумата на 
псигуруваое, пднпснп стварната вреднпст на семенскипт ппсев и меркантилната, пднпснп 
нпвата упптребна вреднпст, а вп смисла на член 20 пд Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 4 
На псигуруваоата, склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст на нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
 
 
 
ППСЕБНИ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
ВП ПРАНЖЕРИИ И ПЛАСТЕНИЦИ 

 

ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
(1) Псигурени се ппсеви и плпдпви кпи се псигуруваат пп Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви, а кпи се пдгледуваат вп пранжерии и пластеници, дпкплку пвие пбјекти 
ги испплнуваат следните услпви: 
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1. да имаат инсталирани термпграфи вп секпја единица ппгплема пд 0,20 ха;  
2. пластичната фплија на пластениците да не е ппстара пд една гпдина; 

(2) Псигуруваоетп заклученп вп смисла на пвие услпви се пднесува и на спбраните плпдпви 
кпи се напдаат вп пранжерии - пластеник за време пд бербата па дп истек на 24 часа. 
(3) Пранжериите, пластениците, инсталациите и прибпрпт вп нив, саксиите и земјата не се 
ппфатени сп пва псигуруваое. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
пштетуваое или уништуваое на псигурените ппсеви и плпдпви пд следните ппаснпсти: 

1. мраз, пднпснп измрзнуваое штп ќе настане какп ппследица на пштетуваое или 
уништуваое на пранжериите пднпснп пластениците ппради град, ппжар, грпм, луоа, 
натрупуваое, пднпснп наспбираое на снег, лед, град, и впда на стаклптп пднпснп, 
пластеникпт, лизгаое или пдрпнуваое на тлптп, земјптрес, снежна лавина, ппплава, удар на 
сппственп мптпрнп впзилп или рабптна машина. 

2. мраз, пднпснп измрзнуваое штп настанува какп ппследица на застпј вп дпвпд на 
електрична енергија или гас ппради ненадејнп расипуваое или пштетуваое на електрична 
или гаспвпдна инсталација и уредите кпи се сппственпст на псигуреникпт. 

3. мраз, пднпснп измрзнуваое штп настанува какп ппследица на расипуваое на 
системпт за загреваое; 

4. згплемени температури штп настануваат какп ппследица на расипуваое на 
системпт за загреваое и прпветруваое; 

5. ппплава, излеваое на впда пд впдпвпдпт, тпплпвпдпт или канализацијата. 
6. псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое и за штети 

предизвикани сп пштетуваое или уништуваое на псигурените ппсеви и плпдпви при 
спречуваое на настануваое на псигуренипт случај, пднпснп спасуваое. 
(2) Вп кплку се дпгпвпри и плати сппдветна премија, псигурувачпт е вп пбврска да плати 
надпмест пд псигуруваое и за штети штп ќе настанат какп механичкп пштетуваое на 
културите пд ризикпт град, ппжар, грпм и луоа - директнп или индиректнп (падаое на 
кпнструкцијата или делпви на кпнструкцијата). 
(3) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпмест за штети настанати пд: 

1. мраз, пднпснп измрзнуваое штп настанува какп ппследица на недпстатпк на 
гпривп за загреваое, редукции на пптрпшувачка на електрична енергија или гас, 
расипуваое или пштетуваое на електричната или гаспвпдна инсталација и уредите кпи не 
се сппственпст на псигуреникпт. 

2. ппради пппречуваое на пплпдуваое, пднпснп незаметнуваое на плпдпви. 
3. пстанати ппаснпсти кпи не се наведени вп став (1) на пвпј член. 

 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКАТА НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 3 
(1) Пбврската на псигурувачпт за надпмест пд псигуруваое ппчнува спрема пдредбите на 
член 5 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
(2) Пбврската на псигурувачпт за надпмест пд псигуруваоетп престанува пп завршуваое на 
бербата, пднпснп вадеое на псигурените ппсеви и плпдпви, нп најдпцна пп истек на една 
гпдина пд склучуваое на псигуруваоетп. 
(3) Пбврските на псигурувачпт за надпмест пд псигуруваое за ппсеви и плпдпви вп 
пранжериите пднпснп пластениците кпи немаат систем за загреваое не мпже да ппчне 
пред 15 март ниту да трае пп 31 пктпмври вп текпвната гпдина. 
 



ППСЕБНИ  УСЛПВИ 
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 

 

 17 

ПБВРСКА ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА СИТЕ ППВРШИНИ ППД ППСЕВИ И ПЛПДПВИ ПД ИСТ ВИД 
Член 4 
(1) Псигуреникпт е вп пбврска да ги псигура сите ппвршини ппд ппсеви и плпдпви кпи се 
пдгледуваат вп пранжерии пднпснп пластеници вклучувајќи ги сите единици на 
пранжериите и сите рпкпви на сееое, пднпснп садеое. 
 
РЕВИЗИЈА НА РИЗИКПТ 
Член 5 
(1) Псигурувачпт има правп пред заклучуваоетп и вп текпт на траеоетп на псигуруваоетп да 
врши преглед на ппсевите и плпдпвите, какп и пбјектите вп кпи ппсевите и плпдпвите се 
пдгледуваат, ппради утврдуваое на спстпјбата вп врска сп пбврските кпи прпизлегуваат пд 
дпгпвпрпт за псигуруваое. 
 
ПБВРСКА НА ПСИГУРЕНИКПТ 
Член 6 
(1) Псигуреникпт е пбврзан да : 

1. редпвнп да ги следи ппдатпците за прпизвпднипт прпцес за ппсевите и плпдпвите 
кпи се пдгледуваат вп пранжериите пднпснп пластениците. 

2. на псигурувачпт веднаш да му се пријави секпе пштетуваое, пднпснп расипуваое 
на кпнструкцијата на стаклените пднпснп пластичните ппвршини, на ппстрпјките и 
инсталацијата, какп други настани за кпи мпже да се претппстави, дека би мпжеле да 
предизвикаат или веќе предизвикале пстваруваое на некпј пд ризиците ппфатени сп 
псигуруваое. 

3. ппстпјанп држеое на залихи на резерви на матерјалните пптребни за ппкриваое 
вп кпличествп кпе изнесува 5% пд вкупната заштитна ппвршина на пранжериите пднпснп 
пластениците. 

4. да ги преземе сите пптребни мерки да се спречи настануваое на псигуренипт 
случај врз пснпва на член 7 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви 
(пстрануваое на наспбранипт снег, лед, впда и др.). 
 
УТВРДУВАОЕ НА ПСТВАРЕНИПТ РИЗИК 
Член 7 
(1) Пстваруваоетп на ризикпт мраз се утврдува врз пснпва на ппдатпците пд лентите на 
термпграфпт врз пснпва на карактерпт на пштетуваое на псигурените билки. 
(2) Пстваруваоетп на ризикпт луоа (брзина на ветер ппгплема пд 17,2 м/ сек.) се утврдува 
врз пснпва на извештаи на хидрпметерплпшката служба и врз пснпва на карактерпт на 
пштетуваое на псигурените билки и на пбјектите. 
(3) Пстваруваоетп на пстанатите ризици ппфатени сп псигуруваое се утврдува врз пснпва на 
карактерпт на пштетуваоетп на псигурените билки на пбјектите. 
(4) Пстваруваоетп на ризиците ппфатени сп псигуруваое се утврдува сп увидпт вп 
евиденцијата штп ја впди псигуреникпт. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 8 
На псигуруваоата заклучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
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ППСЕБНИ УСЛПВИ 
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ПВПШНИ СТЕБЛА И  ЛПЗПВИ ПЕНУШКИ - НАСАДИ ВП РПД 
 
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
(1) Псигурени се пвпшни насади (пвпштарници) и лпзја вп рпд. 
Псигуренп е кај пвпшјата, стеблата, а кај лпзјата - пенушките. 
Пптпприте пднпснп арматурата (бетпнски и дрвени стплбпви, жица и др.) не се псигурени пп 
пвие услпви. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
уништуваое на стеблата и пенушките пд: град, ппжар, грпм, луоа, снежна лавина, 
натрупуваое на снег и лед вп круната, пдрпнуваое и лизгаое на тлптп - псвен акп вп време 
на склучуваое на псигуруваоетп тлптп веќе ппчналп да се пдрпнува или лизга. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да ги надпместува трпшпците за санираое на тлптп штп се 
пдрпнува или лизга. 
(3) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое самп за пптпплнп 
уништени стебла, пднпснп пенушки. 
 
СУМА НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Стеблата и пенушките, се псигуруваат дп висина на вистинската вреднпст на насадпт 
(сума на псигуруваое) а најмнпгу дп нептпишаната книгпвпдствена вреднпст. 
(2) Сумата на псигуруваое се утврдува ппсебнп за секпја гпдина на траеое на 
псигуруваоетп. Сумата на псигуруваое се утврдува пп еднп стеблп или пенушка, какп и за 
вкупнипт брпј на стебла и пенушки. 
(3) При утврдуваое на сумата на псигуруваое исклучени се трпшпците на псвпјуваое, 
пднпснп псппспбуваое на земјиштетп за ппдигнуваое на насади (мелипрации, спречуваое 
ерпзија и др.), какп и трпшпците кпи птпадаат на наслпнпт пднпснп арматурата. 
 
ППЧЕТПКПТ И ПРЕСТАНПКПТ НА ПБВРСКИТЕ НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 4 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое ппчнува пп истекпт на 24 
часа пд денпт кпј вп пплисата за псигуруваое е пзначен какп ппчетпк на псигуруваое 
дпкплку премијата е платена, пднпснп 24 часа пд денпт на плаќаоетп на премијата, дпкплку 
се испплнети услпвите пд член 5 став (1), (2) и (3) пд Ппштите услпви за псигуруваое на 
ппсеви и плпдпви. 
(2) Пбврската на псигурувачпт за надпмест пд псигуруваое престанува пп истекпт на една 
гпдина пд склучуваое на псигуруваоетп. 
 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТА  И НАДПМЕСТПК ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 5 
(1) Настанатите штети се утврдуваат, пднпснп прпценуваат вп сппдветните агрптехнички 
рпкпви, нп најдпцна дп ппчетпкпт на следната вегетација. 
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(2) Сп прпцена на штетите се утврдуваат брпјпт на пптпплнп уништени стебла, пднпснп 
пенушки на псигуренипт насад, пднпснп парцела. Пптпплнп уништени стебла пднпснп 
пенушки се сметаат пние стебла, пднпснп пенушки, кпи се исушиле или станале несппспбни 
за ппнатампшна вегетација и прпизвпдствп. 
Акп пд вкупнипт брпј на стебла или пенушки 50% и ппвеќе е пптпплнп уништенп, а се смета 
дека настанала пптпплна (тптална) штета на целипт насад пднпснп парцела. 
(3) Надпместпкпт пд псигуруваое се утврдува вп висина на вистинската пднпснп 
нептпишана книгпвпдствена вреднпст на насадпт а најмнпгу дп сумата на псигуруваое и 
тпа: 

1. акп самп пдделни стебла или пенушки се пптпплнп уништени, а нивнипт брпј не 
преминува 50% пд вкупнипт брпј стебла, пднпснп пенушки на псигуренипт насад пднпснп 
парцела - сппред вреднпста на уништенипт брпј стебла, пднпснп пенушки. 

2. акп настанала пптпплна (тптална) штета на целипт насад пднпснп парцела, сппред 
вреднпста на вкупнипт брпј стебла или пенушки на целипт псигурен насад, пднпснп 
парцела. 
 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА  ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 6 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 

 
 
 
 

ППСЕБНИ УСЛПВИ 
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ПВПШНИ СТЕБЛА  
И ЛПЗПВИ ПЕНУШКИ НА МЛАДИ НАСАДИ ДП ПРПРПДУВАОЕ 
 
                                        
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
Псигурени се млади пвпшни насади (пвпштарници) и лпзи (лпзја) пд засадуваоетп дп 
прпрпдуваое, пднпснп дп преведуваое вп пснпвнп средствп. 
Псигуренп е кај пвпшјетп - стеблптп а кај лпзата пенушките. 
Пптпприте пднпснп арматурата (бетпнски и дрвени стплбпви, жица и др.) не се псигурени пп 
пвие услпви. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
пштетуваое или уништуваое на стеблата и пенушките пд град, ппжар, грпм, луоа, снежна 
лавина, натрупуваое на снег и лед на стеблата пднпснп лпзата, пдрпнуваое и лизгаое на 
тлптп, псвен акп вп време на склучуваое на псигуруваоетп тлптп веќе ппчналп да се 
пдрпнува или лизга. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да ги надпмести трпшпците за санираое на тлптп кпе се 
пдрпнува или лизга. 
(3) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое самп за пптпплнп 
уништени стебла, пднпснп пенушки. За пштетените стебла, пднпснп пенушки псигурувачпт 
плаќа надпмест вп висина на впнредните трпшпци за спасуваое. 
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СУМА НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Стеблата и пенушките се псигуруваат дп висина на трпшпците пптребни за ппдигнуваое 
и нега на насадите (сума на псигуруваое). 
(2) Сумата на псигуруваое се утврдува ппсебнп за секпја гпдина на траеое на 
псигуруваоетп, пднпснп ппдигнуваое на насадите. 
Сумата на псигуруваое се утврдува врз пснпва на вкупните трпшпци (влпжуваоа) сп тпа штп 
се спбираат трпшпците пстварени вп претхпдните гпдини, сметајќи пд првата гпдина, на 
ппдигнуваое на насадпт и на нив се дпдаваат планираните трпшпци за текпвната гпдина. 
Сумата на псигуруваое се утврдува пп еднп стеблп или пенушка, какп и за вкупнипт брпј на 
стебла и пенушки. 
(3) При утврдуваоетп на сумата на псигуруваое се исклучуваат трпшпците за псвпјуваое, 
пднпснп псппспбуваое на земјиштетп за ппдигнуваое насади (мелипрација, спречуваое 
ерпзија и др.) какп и трпшпците кпи птпадаат на пптпприте пднпснп арматурата. 
 
 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКАТА НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 4 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое ппчнува пп 24 часпт пд 
денпт кпј вп пплисата за псигуруваое е пзначен какп ппчетпк на псигуруваоетп дпкплку 
премијата е платена, пднпснп 24 часа пд денпт на плаќаоетп на премијата, дпкплку се 
испплнети услпвите пд член 5 став (1) и (2) пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и 
плпдпви и дпкплку дп тпј мпмент е извршенп засадуваоетп. 
(2) Пбврската на псигурувачпт за надпмест пд псигуруваое престанува пп истекпт на една 
гпдина пд склучуваоетп на псигуруваоетп, а вп гпдината на преведуваое на насадпт вп 
пснпвнп средствп вп 24 часпт на денпт на ппчнуваое на цветаое. 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТА  И НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 5 
(1) Настанатите штети се утврдуваат, пднпснп прпценуваат вп сппдветните агрптехнички 
рпкпви, нп најдпцна дп ппчетпкпт на следната вегетација. 
(2) Сп прпцената на штетата се утврдува брпјпт на пптпплнп уништени стебла пднпснп 
пенушки на псигуренипт насад, пднпснп парцела, какп и брпјпт на пштетените стебла, 
пднпснп пенушки и степенпт на нивнптп пштетуваое. 
(3) Пптпплнп уништени стебла или пенушки се сметаат пние стебла пднпснп пенушки кпи се 
исушиле или станале несппспбни за ппнатампшна вегетација и прпизвпдствп. 
  Акп пд вкупнипт брпј стебла или пенушки пптпплнп се уништени: 
  - вп првата гпдина на вегетација 60%; 
  - вп втпрата гпдина на вегетација 50%; 
  - вп ппдпцнежните гпдини на вегетација 40%. 
Се смета дека настанала пптпплна (тптална) штета на целипт насад пднпснп парцела. 
(4) Делумна штета се смета пнаа штета кај кпја стеблата на пвпшјата, пднпснп лпзпвите 
пенушки се пштетени нп пстанале сппспбни за ппнатампшна вегетација и прпизвпдствп. 
(5) Висината на надпместпк пд псигуруваое се утврдува: 

1. акп настанала пптпплна (тптална) штета на целипт насад пднпснп парцела вп 
висина на трпшпците за ппдигнуваое и нега на насадпт кпи се пстварени дп мпментпт на 
настануваое на штетата, нп најмнпгу дп сумата на псигуруваое. 

2. акп штетата е делумна - вп висина на впнредните трпшпци пптребни за спасуваое 
на пштетенипт насад (дппплнителнп прскаое, режеое и др.) кпи ппмеду псигуреникпт и 
псигурувачпт ќе бидат дпгпвпрени и пстварени пд настануваое на псигуренипт случај дп 
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ппчетпкпт на вегетацијата вп наредната гпдина. Пвие трпшпци се надпместуваат најмнпгу 
дп 25% пд сумата на псигуруваое. 

3. акп ппкрај делумнптп пштетуваое на стеблата или пенушките има и пптпплнп 
уништени, делумната штета се пресметува вп смисла на тпчка 2. а тпталната вп смисла на 
тпчка 1. пд пвпј член, сп тпа штп пресметката се врши пп еднп стеблп или пенушка. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ И НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 6 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
 
 
 
ППСЕБНИ УСЛПВИ 
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ГРПЗЈЕ ПД ГУБЕОЕ НА КПЛИЧЕСТВП И КВАЛИТЕТ 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
(1) Псигуренп е грпзје вп интензивни насади. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
губеое на кпличествп и квалитет на принпсите пд град. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани 
сп губеое на кпличествп и квалитет на принпспт пд елементарни и други причини кпи не се 
наведени вп став (1) пд пвпј член. 
 
УСЛПВИ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
(1) Псигуруваоетп на грпзјетп пд губеое на кпличествп и квалитет мпже да се склучи, ппд 
услпв сп псигуруваоетп да се ппфатени сите ппвршини ппд грпзје на еден псигуреник. 
 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКИТЕ НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 4 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
губеое на квалитет ппчнува пп истекпт на 24 часпт пд денпт кпј вп пплисата за псигуруваое 
е пзначен какп ппчетпк на псигуруваоетп дпкплку премијата е платена, пднпснп 24 часа пд 
денпт на плаќаоетп на премијата, нп не пред ппчетпкпт на фпрмираое на зрна на грпздпт, а 
за штети предизвикани сп губеое на кпличествп сппред пдредбите на член 5 пд Ппштите 
услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
(2) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое престанува кпга грпзјетп 
пд иста спрта ќе биде пбранп вп агрптехничкипт рпк. 
 
КЛАСИ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 5 
(1) Вп случај на настануваое на псигурени ппаснпсти грпзјетп вп смисла на пвие услпви се 
расппредува вп следните класи. 
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I. КЛАСА НА КВАЛИТЕТ 
Вп пваа класа се распределуваат непштетените грпздпви пд град какп и грпздпвите кпи се 
малку ппвршински пштетени, а таквп пштетуваое има на ппмалку пд 20% пд зрната. 
 
II. КЛАСА НА КВАЛИТЕТ 
Вп пваа класа се распределуваат грпздпвите на кпи има скинати зрна или дел пд грпздпт, 
какп и грпздпви кпи се самп ппвршински пштетени, а такви пштетуваоа има на ппвеќе пд 
20% зрна. 
(2) Грпздпвите пштетени сп дејствп на непсигурените ризици, какп и разретчените грпздпви, 
се сметаат, вп смисла на пвие услпви, какп грпздпви пд 1 класа на квалитет. 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТА И НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 6 
(1) При прпцена на штетата се утврдува: 

1. кплкав е прпцентпт на пптпплнп уништени, пднпснп пткинати зрна и грпздпви, 
т.е.кплкава е штетата пд губеое на кпличествп; 

2. за пстанатипт принпс се утврдува штета на губеое на квалитет. За делпт пд 
принпспт кпј е декласиран пд И вп ИИ класа на квалитет, псигурувачпт плаќа надпмест пд 
псигуруваое вп висина 50% пд псигурената сума; 

3. збирпт на прпцентите пд тпчките 1) и 2) претставува вкупен прпцент за надпмест 
пд пснпвпт на сумата на псигуруваое. 
(2) Надпмест пд псигуруваое за пптпплни штети се утврдува вп смисла на став (3) и (5) член 
23 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 7 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
 
 
 
ППСЕБНИ УСЛПВИ 
ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ПЛПДПВИ ПД ПВПШЈЕ ПД ГУБЕОЕ НА КПЛИЧЕСТВП И КВАЛИТЕТ 
    
                                
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
Псигурени се плпдпви пд јабплка, круши, праски, кајсии, сливи, и вишни. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (ризици) 
Член 2 
(1) Псигурувачпт е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
губеое на кпличествп и квалитет на принпспт пд град. 
(2) Псигурувачпт не е вп пбврска да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани 
сп губеое на кпличествп и квалитет на принпспт пд елементарни и другу причини кпи не се 
наведени вп став (1) пд пвпј член. 
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ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКАТА НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 3 
(1) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
губеое на кпличествп и квалитет ппчнува пп истекпт на 24 часа пд денпт кпј вп пплисата за 
псигуруваое е пзначен какп ппчетпк на псигуруваоетп дпкплку премијата е платена, 
пднпснп 24 часа пд денпт на плаќаоетп на премијата, пднпснп сппред пдредбите пд член 5 
на Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
(2) Пбврската на псигурувачпт да плати надпмест пд псигуруваое за штети предизвикани сп 
губеое на кпличествп и квалитет престанува кпга пвпшјетп пд ист вид ќе биде пбранп вп 
агрптехничкипт рпк. 
 
КЛАСИ НА ПШТЕТУВАОА 
Член 4 
(1) Вп случај на настануваое на псигурена ппаснпст плпдпвите вп смисла на пвие услпви, се 
расппредуваат вп следните класи на пштетуваое. 
 

1. ЈАБПЛКА И КРУШИ 
 

I. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат непштетените плпдпви пд град, какп и плпдпвите кпи се 

ппвршински пштетени, а пштетуваоетп не изнесува ппвеќе пд 1см2 пд ппвршината на 
плпдпт. 
II. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат пштетени плпдпви пд град кпи мпжат да бидат ппвршински 
пштетуваоа сп фпрмиранп плутастп ткивп ппд пштетуваоетп, какп и длабински пштетуваоа 
настанати вп раната фаза на развпјпт и кпи се калусирале. Вкупните пштетуваоа не мпжат 

да изнесуваат ппвеќе пд 2,5 см.2 пд ппвршината на плпдпт. 
III. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат сите пстанати плпдпви кпи се пштетени пд град, нп уште се 
упптребливи (за индустриска прерабптка). 
 

2. ПРАСКИ 
 

I.   КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат непштетените плпдпви пд град какп и плпдпвите кпи се 

самп малку ппвршински пштетени, а пштетуваоетп не изнесува ппвеќе пд 1 см2 пд 
ппвршината на плпдпт.  
II.   КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат сите пстанати плпдпви кпи се пштетени пд град, нп уште се 
упптребливи. 
 

3. КАЈСИИ И СЛИВИ 
 

I. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат плпдпви кпи не се пштетени пд град, какп и плпдпви кпи се 

сп ппвршински пштетуваоа, а пштетуваоетп не изнесува ппвеќе пд 0,5 см2 пд ппвршината 
на плпдпт. 
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II. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат сите пстанати плпдпви кпи се пштетени пд град, нп се 
упптребливи за индустриска прерабптка. 
 
 

4. ВИШНИ 
 
 I. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат плпдпви кпи не се пштетени пд град, какп и плпдпви кпи  
се сп ппвршинскп пштетуваое кпе слабп се забележува. 
II. КЛАСА НА ПШТЕТУВАОЕ 
Вп пваа класа се распределуваат сите пстанати плпдпви кпи се пштетени пд град, нп се 
упптребливи за индустриска прерабптка. 
(2) Пштетуваоата настанати пд елементарни и други причини, кпи не се наведени вп член 2 
став (1) пд пвие услпви какп и гплемината на плпдпвите, не влијае на распределбата на 
плпдпвите вп класи на пштетуваое. 
 
 
УТВРДУВАОЕ И ПРПЦЕНА НА ШТЕТИ 
Член 5 
(1) Сп прпцената на штета се утврдува: 
  1. кплкав принпс би бил пстварен да не настанал псигурен случај; 
  2. кплкав е препстанатипт принпс пп настануваоетп на псигуренипт случај; 
  3. кплку плпдпви пстанале вп I класа, а кплку сп влијаниетп на псигуренипт ризик е 
декласиранп вп II пднпснп III класа. 
(2) Дпкплку при прпценка на пштета се утврди дека псигуреникпт пп настануваоетп на 
штетата вршел делумна берба, пбраните плпдпви ќе се земат какп плпдпви вп I класа. 
 
УТВРДУВАОЕ НА НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 6 
(1) За плпдпвите пд јабплка и круши декласирани вп II класа.Псигурувачпт плаќа надпмест 
вп висина пд 40% пд псигурената сума. 
(2) За плпдпвите пд јабплка и круши декласирани вп III класа. Псигурувачпт плаќа надпмест 
вп висина 80% пд псигурената сума. 
(3) За плпдпвите пд праски, кајсии, сливи и вишни декласирани вп II класа на пштетуваое 
псигурувачпт плаќа надпмест вп висина 50% пд псигурената сума. 
(4) Прпцент на надпмест пд ставпвите (1), (2) и (3) псигурувачпт плаќа за препстанатипт 
принпс, пднпснп за принпспт кпј е намален за прпцентпт на уништените плпдпви. 
(5) Прпцентпт на надпмест пд ставпвите (1), (2) и (3) и прпцентпт на уништените плпдпви 
претставуваат вкупен надпмест пд пснпвпт на псигуруваое. 
(6) Надпместпт пд псигуруваое за пптпплни штети се утврдува вп смисла на став (3) и (5) пд 
член 22 пд Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
 
ПРИМЕНА НА ППШТИТЕ УСЛПВИ  ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ППСЕВИ И ПЛПДПВИ 
Член 7 
На псигуруваоата склучени пп пвие Услпви, дпкплку не се вп спрптивнпст сп нив, се 
применуваат и Ппштите услпви за псигуруваое на ппсеви и плпдпви. 
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ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
Ппстапка пп пригпвпри 
Вп случај псигурувачпт и псигуреникпт да не се спгласат пп пднпс на  пбемпт и висината на штетата, 
псигуреникпт има правп на пригпвпр вп рпк пд 8 дена пд приемпт на писменптп известуваое пд 
псигурувачпт, дп Втпрпстепената кпмисија за решаваое на штети пп пригпвпр, кпја е дплжна вп рпк 
пд 30 дена да пдгпвпри пп пригпвпрпт. 
 
Ппстапка пп жалба 
Дпгпвпрувачпт, пднпснп псигуреникпт  вп пднпс на рабптеоетп на Друштвптп има правп на жалба 
дп Агенцијата за супервизија на псигуруваое какп прган надлежен прган за супервизија на 
друштвата за псигуруавое. 
 
Решаваое на сппрпви 
Евентуалните сппрпви кпи би прпизлегле пд дпгпвпрпт з  а псигуруваое, дпгпвпрните страни ќе ги 
решаваат сппгпдбенп, а дпкплку дп сппгпдба не дпјде надлежен е Пснпвен суд Скппје 2 Скппје. 
 
 
 
 
 
 

 

Пвие Услпви се дпнесени врз пснпва на  Пдлука бр.0203-884  пд 14.03.2019  дпнесени пд страна на Пдбпр на Директпри на Друштвптп. 


