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Посебни услови за осигурување на 
млади неродни овошни и лозови 
насади 

Член 1 - Осигурени ризици 

 
Осигурувањето покрива штети  на осигурените 
млади и лозови насади, ако се оштетени поради: 
град, пожар, удар од гром, луња, снежна лавина 
како и поместување или изделување на теренот, 
под услов поместувањето или изделувањето на 
теренот да не било веќе почнато за време на 
склучување на договорот за осигурување. 
Осигурувањето не ги трошоците за санација на 
теренот кој се поместува или изделува. 

Член 2 - Предмет на осигурување 

Предмет на осигурување се млади неродни 
овошни и лозови насади од моментот на 
засадување па се додека не почнат да раѓаат. 
Осигурувањето кај младите неродни овошни 
насади го опфаќа дрвцето, а кај младите 
неродни лозови насади - виновата лоза. 
Потпирачите (бетонски или дрвени колци, жица и 
др. ) не се предмет на осигурување. 
 

Член 3 - Сума на осигурување 

 

(1) Младите неродни овошни и лозови насади се 
осигуруваат до висината на трошоците за 
нивна подготовка и одгледување. Вредноста 
на осигурените насади - сума на осигурување - 
се утврдува секоја година посебно, врз основа 
на вкупно настанатите трошоци, така што 
трошоците од изминатите години се додаваат, 
сметајќи од годината на засадување на 
насадот, па додека не се прокнижат помеѓу 
основните средства. 

(2) Трошоците за уредување на земјиштето, 
односно неговото оспособување за 
засадување (мелиорација, спречување на 
ерозија и др.) како и трошоците за потпирачи 
односно арматура, не се дел од сумата на 
осигурување. 

Член 4 - Почеток и крај на осигурителното 
покритие 

(1) Осигурителното покритие за надомест на 
штета започнува од 24:00 часот оној ден кога е 
склучено осигурувањето, односно оној ден 
кога се засадени овошните или виновите 
насади, ако осигурувањето било склучено 
пред засадувањето, и истото трае една 
година. 

Posebni uvjeti za osiguranje mladih 
nerodnih voćnjaka i vinograda 

Ĉlanak 1. – OSIGURANI RIZICI 

 Osiguranje pokriva štetu na osiguranim mladim 
nasadima i vinogradima, ako su oštećeni ili 
uništeni zbog: tuče, požara, udara groma, oluje, 
snježne lavine te pomicanja ili odloma terena, 
pod uvjetom da pomicanje ili odlom terena u 
vrijeme sklapanja osiguranja nije već počelo. 
Osiguranje ne pokriva troškove za saniranje 
terena, koje se pomiče ili lomi. 

Ĉlanak 2. - PREDMET OSIGURANJA 

 Predmet osiguranja su mladi nerodni voćnjaci i 
mladi nerodni vinogradi od sađenja, pa dok ne 
počinje roditi. 

 Osiguranje obuhvaća kod mladih nerodnih 
voćnjaka - drvce, kod mladih nerodnih 
vinograda – vinove loze. 

 Podupirač (betonski ili drveni  kolci, žica i dr.) 
nije predmet osiguranja. 

Ĉlanak 3. -  OSIGURANA SVOTA 

(1) Mladi nerodni voćnjaci i vinogradi se 
osiguravaju do visine troškova za njihovu 
pripremu i upravljanje s njima. Vrijednost 
osiguranih nasada – osigurana svota – 
utvrđuje se svake godine posebno na osnovu 
ukupno nastalih troškova, tako da se troškovi 
iz prijašnjih godina pribrajaju, računajući od 
godine zasađenja nasada, pa dok nisu 
proknjiženi među osnovna sredstva. 

(2) Troškovi za uređenje zemljišta odnosno 
njegovu osposobljenost za zasađenje 
(melioracije, spriječavanje erozije i dr.) te 
troškovi za podupirače odnosno armaturu 
nisu dio osigurane svote. 

Ĉlanak 4. -  POĈETAK I KRAJ JAMSTVA 
OSIGURAVATELJA 

(1) Jamstvo osiguravatelja za naknadu štete 
počinje od 24. sata onog dana, kada je 
osiguranje sklopljeno, odnosno onog dana, 
kada su drvca ili vinova loza posađeni, ako je 
osiguranje bilo sklopljeno prije presađenja, i 
traje jednu godinu.  

(2) Jamstvo osiguravatelja za naknadu štete 
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(2) Осигурителното покритие за надомест на 
штета престанува со истекот на траењето на 
осигурувањето според претходниот став од 
овој член, односно кога трошоците за младите 
насади се прокнижени помеѓу основните 
средства. Исто така, осигурителното покритие 
престанува во 24:00 часот на денот на почеток 
на цветањето, т.е. кога се отворени најмалку 
20% од цветовите во годината кога почнува 
насадот да раѓа, доколку едногодишно 
осигурувањето сеуште трае. 

Член 5 - Обврски на осигурувачот 
(надомест на штета) 

(1) Надоместот на штетата се пресметува: 
1) ако насадот е делумно оштетен (делумна 

штета) во висина на вонредни трошоци, кои 
се потребни за спасување на оштетениот 
насад (на пр. дополнително прскање, 
ѓубрење, режење итн.), за кои 
договорувачот на осигурувањето и 
осигурувачот ќе се договорат и реално ќе ги 
користат од настанувањето на осигурениот 
случај до почетокот на вегетација во 
наредната година. 
Осигурувачот е должен да ги надомести 
трошоците за спасување според 
претходниот став и во случај ако 
договорените мерки не биле успешни, 
односно ако и покрај тие мерки, оштетениот 
насад пропаднал, како и трошоците за 
спасување заедно со надоместот од 
осигурување се поголеми од износот на 
сумата на осигурување. 
Кај делумните штети, трошоците за 
спасување се надоместуваат најмногу до 
25% од сумата на осигурување. Се смета 
дека штетата е делумна (делумна штета), 
ако дрвцата или виновата лоза, по 
настанувањето на осигурениот случај, се 
способни за регенерација и за понатамошно 
производство. Се смета дека штетата е 
делумна, ако на осигурената парцела се 
уништени само поединечни дрвца или 
винови лози, а другите се делумно 
оштетени или неоштетени; 

2) Ако насадот е релативно многу уништен 
(тотална штета) - во висина на трошоците 
за подготовка и грижа за насадите, 
настанати до настанувањето на штетата, 
но најмногу до сумата на осигурување. Се 
смета дека штетата е тотална, ако на 
осигурената парцела, дрвцата или 
виновите лози се оштетени во толкава 
мера, што би требало да се ископаат и да 

prestaje s istekom trajanja osiguranja po 
prijašnjem stavku ovoga članka odnosno 
kada su troškova mladih nasada proknjiženi 
među osnovna sredstva. Isto tako prestaje 
jamstvo osiguravatelj i od 24. sata na dan 
početka cvjetanja t.j. kada je otvorenih 
najmanje 20% cvijetova u godini početka 
rodnosti nasada, ako je osiguranje kao 
jednogodišnje još na snazi. 

Ĉlanak 5. -  OBVEZE OSIGURAVATELJA 
(OSIGURNINA) 

(1) Osigurnina se obračunava: 
1) ako je nasad djelomično oštećen 

(djelomična šteta) u visini vanrednih 
troškova, koji su potrebni za spašavanje 
oštećenog nasada (npr. dodatno prskanje, 
dodatno gnojenje, obrezivanje itd.), za koje 
se ugovaratelj osiguranja i osiguravatelj 
dogovore i da se stvarno koriste od 
nastanka osiguranog slučaja do početka 
vegetacije u budućoj godini. 

 Osiguravatelj je dužno naknaditi troškove 
spašavanja po prijašnjoj alineji i u slučaju, 
ako ugovorene mjere nisu bile uspješne, 
odnosno ako je unatoč toj mjeri oštećen 
nasad propao te su troškovi spašavanja 
zajedno sa osigurninom veći nego što 
iznosi osigurana svota. 

 Kod djelomičnih šteta naknađuju se 
troškovi spašavanja najviše do 25% od 
osigurane svote. Šteta vrijedi za djelomičnu 
(djelomična šteta), ako su drvca ili vinova 
loza po nastanku osiguranog slučaja još 
sposobna za regeneraciju i za buduću 
proizvodnju. Šteta vrijedi za djelomičnu i 
ako su u nasadima samo pojedina drvca ili 
vinova loza uništene, a druge su 
djelomično oštećene ili neoštećene; 

2) Ako je nasad posve uništen (potpuna 
šteta) - u visini troškova za pripremu i brigu 
nad nasadima, nastalih do nastanka štete, 
ali najviše do osigurane svote. Šteta vrijedi 
za potpunu, ako su drvca ili vinova loza na 
osiguranoj parceli oštećene u takvoj mjeri, 
da ih treba iskopati i zamjeniti s novim 
sadnim materijalom. 

(2) Ako su u nasadu pored oštećenih i uništena 
drvca ili vinova loza, šteta se na oštećenim 
drvcima ili vinovoj lozi obračunava po 
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се заменат со нов расаден материјал. 
(2) Ако во насадите покрај оштетените и 

уништените дрвца или винова лоза, штетата 
на оштетените дрвца или винова лоза се 
пресметува по одредбите од точка 1), став(1) 
од овој член, а штетата на уништените дрвца 
или винова лоза според одредбите од точка 
2), став(1) од овој член, при што штетата се 
пресметува за поединечно дрвце или винова 
лоза. За уништени се сметаат стеблата 
односно виновите лози, кои се исушиле или 
постанале неспособни за понатамошна 
вегетација  и производство. 
Ако од целокупниот број на стебла или винови 
лози се уништени: 

 во првата година на вегетација 60%, 

 во втората година на вегетација 50% 

 во подоцнежните години на вегетација 40% 
од стеблата или виновите лози, 

се смета дека дошло до потполна (тотална) 
штета на целиот насад односно парцела. 

Член 6 - Важност на општите услови за 
осигурување на посеви и плодови 

(1) За осигурувањата склучени по овие Посебни 
услови за осигурување на млади неродни 
овошни и лозови насади, се применуваат и  
Општите услови за осигурување на посеви и 
плодови, доколку не се во спротивност со 
посебните услови. 

odredbama iz točke 1) stavka (1) ovog 
članka, a šteta na uništenim drvcima ili 
vinovoj lozi po odredbama iz točke 2) stavka 
(1) ovog članka, pri čemu se šteta 
obračunava za pojedino drvce ili vinovu lozu. 
Za uništene se smatraju stabla odnosno 
trsovi, koji su se posušili ili su postali 
nesposobni za daljnju vegetaciju i 
proizvodnju.  

 Ako je od cjelokupnog broja stabala ili trsova 
potpuno uništenih: 
- u prvoj godini vegetacije 60%, 
- u drugoj godini vegetacije 50%, 
- u kasnijim godinama vegetacije 40% 

stabala ili trsova,  
 smatra se, da je došlo do potpune (totalne) 

štete na cijelom nasadu odnosno parceli. 

Ĉlanak 6. -  VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZA 
OSIGURANJE USJEVA I PLODOVA 

 Za osiguranja, sklopljena po ovim posebnim 
uvjetima za osiguranje mladih nerodnih 
voćnjaka i vinograda, primjenjuju se i Opći uvjeti 
za osiguranje usjeva i plodova, ako nisu s 
posebnim uvjetima u suprotnosti. 

 


