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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ ОД 

ПОПЛАВА 

 Член 1 - ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

(1) Осигурувањето покрива штети на осигурените 

посеви и плодови ако се оштетени или уништени 

од поплава.Под поплава се подразбира стихијно 

неочекувано поплавување на теренот при порој, 

излевање на реките од речното корито, канали и 

провалување на одбранбени насипи или брани. 

(2) Осигурувачот е во обврска да плати надомест од 

осигурување на штети кои ќе настанат: 

 поради  прекумерни води од други причини 

(подземни води, долготрајни дождови, 

претечување на насипи итн.); 

 поради нефункционирање на одводни канали; 

 поради рушење на каналите и насипите; 

 поради извршување на наредби кои ги издава 

надлежниот орган при поединечни ситуации 

во врска со состојбата на водата, освен ако 

наредбата е издадена во согласност со 

осигурувачот со цел да се спречи 

понатамошна поплава и зголемување на 

штетата на осигурените посеви и плодови. 

(3) Посевите и плодовите на мочурливи земјишта, 

земјишта помеѓу реки и насипи, како и земјишта 

кои се незаштитени, односно немаат одбранбени 

насипи, а редовно се поплавувани не можат да 

бидат предмет на осигурување. 

Член 2 - ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Предмет на осигурување се посеви и плодови кои се 

осигуруваат по Општите услови за  осигурување на 

посеви и плодови. 

Член 3 - УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА  

ОСИГУРУВАЊЕ  

(1) Осигурување од поплава може да се склучи 

најдоцна до почетокот на сеењето или садењето, а 

за долгогодишни насади и повеќегодишни 

култури до 1 март секоја година, доколку во 

време на поднесување на понудата за 

осигурување не постои непосредна опасност од 

поплава.  

(2) Осигурувањето од поплава е условено со 

склучување на осигурување од основните ризици 

од став 1, член 1 од Општите услови за 

осигурување на посеви и плодови, како и под 

следните услови: 

1) во случај на здружени организации и 

поголеми имоти- ако во осигурувањето се 

опфатени сите есенски или сите пролетни 

Posebni uvjeti za dodatno 
osiguranje usjeva i plodova 
od poplave 

1. članak - OSIGURANI RIZICI 

(1) Osiguranje pokriva .tetu na osiguranim 
usjevima i plodovima, ako ih ošteti ili uništi 
poplava. O poplavi se radi, ako bujice i rijeke 
poplave zemljišta, tako što pređu obale 
riječnih korita ili kanala ili ako popuste nasipi 
ili brane. 

(2) Osiguravatelj je dužan nadoknaditi štetu, 
koja nastane: 

 zbog naraslih voda iz drugih uzroka 
(podzemna voda, dugotrajna kiša, 
propuštanje nasipa itd.); 

 zbog nedjelovanja odvodnih kanala; 

 zbog rušenja kanala i nasipa; 

 zbog ispunjavanja naredbe, koju izda 
nadređeni organ kod pojedinih situacija u 
svezi sa stanjem vode, osim ako je 
naredba izdana uz suglasnost 
osiguravatelja i s namjenom da se spriječi 
daljnja poplava i povećanje štete na 
osiguranim stvarima. 

(3) Usjevi i plodovi na močvarnim zemljištima, 
među rijekama i nasipima te na zemljištima, 
koja nisu osigurana obrambenim nasipima, a 
redovito su poplavljena, ne moraju se 
osigurati protiv poplave. 

2. članak - PREDMET OSIGURANJA 

Predmet osiguranja su usjevi i plodovi koji se 
osiguravaju po Općim uvjetima za osiguranje usjeva 
i plodova. 

3. članak - UVJETI ZA SKLAPANJE 
OSIGURANJA 

(1) Osiguranje od poplave moguće je sklopiti 
najkasnije do početka sjetve ili sadnje, a za 
višegodišnje nasade i kulture do 01. ožujka 
svake godine, ako u vrijeme ponude osiguranja 
nema više neposrednog rizika od poplave. 

(2) Osiguranje od poplave moguće je sklopiti samo 
u svezi s osiguranjem od rizika iz stavka (1) 
članka 1. Općih uvjeta za osiguranje usjeva i 
plodova te pod sljedećim uvjetima: 

1) u slučaju zadružnih organizacija i većih 
imanja . ako su osiguranjem obuhvaćene sve 
jesenske ili sve proljetne kulture, glede na to, 
osigurava li se jesenska ili proljetna sjetva i 
to na svim njivama i vrtnim površinama.  
Voćnjake, vinograde i hmeljnike nije 
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култури и со оглед на тоа дали се осигурува 

есенската или пролетната сеидба на сите ниви 

или градинарски површини. 

Овошните култури, лозовите насади и хмелот 

не е потребно задолжително да се вклучат во 

осигурување – по предходната алинеја. Ако се 

осигуруваат и тие, договорувачот е должен да 

ги осигура сите површини на овошки, винови 

лози или хмењ. 

Осигурувањето на сите површини- култури се 

врши  одделно за секоја економска единица. 

2) само кај колективен  облик (групно 

осигурување), ако со осигурување на 

обработливото подрачје се опфатени најмалку 

70% од површините на посеви или плодови, 

кои се групно осигурени од основните ризици. 

(3) Ако договорувачот не ја осигура целата есенска 

или пролетна сеидба, односно сите  овошни, 

лозови насади или хмел, оштетата се пресметува 

сразмерно меѓу групно засеаните (засадени) и 

осигурените површини на есенски или пролетни 

посеви односно овошни, лозови насади или хмел. 

Член 4 - НАМАЛУВАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

СУМАТА НА   ОСИГУРУВАЊЕ   

(1)  Намалување или зголемување на сумата на 

осигурување осигуреникот може да бара ако во 

меѓувреме не настанал осигурен случај и ако не 

постои непосредна опасност од поплава и тоа: 

1) намалување на сумата на осигурување за 

есенската сеидба најкасно до 1 март, за 

пролетната сеидба до 1 мај секоја година; 

2) зголемување на сумата на осигурување, ако во 

текот на осигурувањето се зголеми 

вистиниската вредност на приносот на 

осигурените култури најмалку за 20%. 

(2)  Осигурувачот може да услови зголемување на 

сумата на осигурување со претходен преглед на 

осигурените посеви и плодови, со тоа што 

обврската на осигурувачот за промена на сумата на 

осигурување стапува во сила во 24 часот на денот 

кога е потпишана писмената спогодба за 

зголемување или намалување на сумата на 

осигурување. 

Член 5 - ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА 

ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ 

(1) Обврската на осигурувачот да плати надомест од 

осигурување за штети од поплава почнува: 

1) Kај посевите кои се произведуваат со сеење – од 

моментот на завршеното сеење, а за посевите 

кои се произведуваат со садење од засадувањето 

односно расадувањето. 

2) Kај останатите култури според одредбите од 

член 5 на општите услови за осигурување на 

посеви и плодови. 

potrebno obavezno. po prijašnjoj alineji - 
uključiti u osiguranje. Ako se osiguravaju i 
oni, ugovaratelj je dužan osigurati sve 
površine voćnjaka, vinograda ili hmeljnika. 
Obveza osiguranja svih površina - kultura . 
jesenske ili proljetne sjetve odnosno svih 
površina voćnjaka, vinograda ili hmelja se 
obrađuje za svaku ekonomsku jedinicu 
osiguranika posebno. 

2) samo u kolektivnom obliku (grupno 
osiguranje), ako je u osiguranje na 
obrađivanom području obuhvaćenih 
najmanje 70% površina pod usjevima i/ili 
nasadima, koji su grupno osigurani od 
osnovnih rizika.  

(3) Ako ugovaratelj ne osigurava sve jesenske ili 
proljetne sjetve odnosno sve površine 
voćnjaka, vinograda ili hmeljnika, odšteta se 
obračunava u razmjeru između grupno 
zasijane (zasađene) te osigurane površine 
jesenskih ili proljetnih usjeva odnosno 
voćnjaka, vinograda ili hmeljnika. 

4. članak - SMANJENJE I POVEĆANJE 
OSIGURANE SVOTE 

(1) Smanjenje ili povećanje osigurane svote, 
osiguranik može zahtijevati, dok još nije 
nastupio osigurani slučaj te još nema 
neposrednog rizika poplave, i to: 
1) smanjenje osigurane svote za jesensku 

sjetvu najkasnije do 01. ožujka, a za 
proljetnu sjetvu do 01. svibnja svake 
godine; 

2) povećanje osigurane svote, ako se tijekom 
trajanja osiguranja poveća stvarna 
vrijednost prinosa osiguranih kultura 
najmanje za 20%. 

(2) Osiguravatelj može za povišenje osigurane 
svote postaviti uvjet, da se prije obavi 
pregled osiguranih kultura. Jamstvo 
osiguravatelja po povišenoj osiguranoj svoti 
u tom slučaju počinje od 24:00 sata onog 
dana, kad je bio sklopljen pisani sporazum o 
povećanju osigurane svote. 

5. članak - POČETAK I KRAJ JAMSTVA 

(1) Jamstvo osiguravatelja za naknadu štete 
zbog poplave nastupa: 
1) kod kultura koje se siju, kada je sjetva 

obavljena - kod kultura koje se sade, od 
sađenja ili rasađenja; 

2) kod drugih kultura po odredbama iz 
članka 5. općih uvjeta za osiguranje 
usjeva i plodova. 

(2) Jamstvo osiguravatelja za naknadu štete 
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(2) Обврската на осигурувачот за надомест на штети 

од поплави престанува според одредбите на став 3 

и 4 од член 5 од Општите услови за осигурување 

на посеви и плодови.    

Член 6 - ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ ПРЕД 

И ПО НАСТАНУВАЊЕТО НА  ОСИГУРЕН 

СЛУЧАЈ            

(1) Осигуреникот е должен во текот на траењето на 

осигурувањето, а особено  кога е извесно дека ќе 

настане поплава, да ги превземе потребните 

мерки за да се спречи остварувањето на 

осигурениот случај (подигање, односно 

зацврстување на насипи, одржување на 

функционалноста на системот за одводнување, 

одржување на црпните станици и др.) 

(2) Кога ќе настане осигурен случај, осигуреникот е 

должен да преземе соодветни мерки за 

спречување на зголемување на штетата 

(исфрлање на преостанатата вода, копање, 

разбивање на коритата и др.). 

Ако осигуреникот не постапи така, не се 

надоместува оној дел од штетата кој настанал 

поради тоа. 

Член 7 - ВАЖЕЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ 

За осигурувањата склучени по овие посебни Услови, 

исто така важат одредбите од Општите услови за 

осигурување на посеви и плодови, доколку не се во 

спротивност со нив. 

prestaje po odredbama iz stavka (3) i (4) 
članka 5. Općih uvjeta za osiguranje usjeva i 
plodova. 

6. članak - DUŽNOSTI PO OSIGURANOM 
SLUČAJU 

(1) Osiguranik je dužan da tijekom trajanja 
osiguranja, a posebno u slučaju 
neposrednog rizika poplave, poduzme sve 
potrebno, da se spriječi nastanak štete 
(dizanje i utvrđivanje nasipa, održavanje 
djelovanja odvodnog sustava, crpnih stanica 
i dr.). 

(2) Ako nastupi osigurani slučaj, osiguranik je 
dužan poduzeti sve što je potrebno da se 
šteta ne poveća (okopavanje, drobljenje 
kore, odvođenje zaostale vode i dr.). Ako 
osiguranik tako ne postupa, ne naknađuje 
mu se onaj dio štete, koji je zbog toga 
nastao. 

7. članak - VAŽENJE OPĆIH UVJETA ZA 
OSIGURANJE USJEVA I PLODOVA 

Za osiguranja, koja su sklopljena po ovim posebnim 
Uvjetima, vrijede također odredbe Općih uvjeta za 
osiguranje usjeva i plodova, ako nisu sa ovim 
posebnim Uvjetima u suprotnosti. 

 


