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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗАГУБА НА КОЛИЧИНА НА ТУТУН 

Член 1 – ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

(1) Осигурувањето ги покрива штетите на лисјата на 

тутунот настанати поради уништување или 

делумно оштетување предизвикано од 

опасностите град и пожар се додека истите се 

необрани на парцелите на производителот на 

тутун. 

(2) Осигурувањето ја покрива штетата само за загуба 

на количината, но не и за загуба на квалитетот. 

(3) Осигурувањето не ги покрива штетите кои се 

предизвикани од елементарните незгоди кои не се 

наведени во став (1) од овој член, ниту пак поради 

растителни болести и штетници. 

Член 2 – ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Предмет на осигурување според овие услови е 

тутунското лисје на растенијата. 

Член 3 – ПОЧЕТОК И КРАЈ НА ПОКРИТИЕТО 

(1) Обврските на осигурувачот за надомест на штета 

настапуваат во денот кога тутунот бил посеан на 

парцелата на земјоделските производители и трае 

до крај на собирањето на тутунското лисје, 

најдоцна до 31-ти октомври од производната 

година. 

(2) Тутунот на кооперантите на деловните 

организации може групно да се осигура под услов 

осигурувањето да го склучат сите кооперанти. 

Член 4 – ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА 

ПРЕМИЈА 

(1) Премијата се пресметува: 

а) при поединечни осигурувања на тутун од 

вкупниот број на живи тутунски растенија и со 

однапред договорена просечна цена од едно 

тутунско растение. 

б) при колективните осигурувања – од вредноста 

на вкупниот број на договорени живи тутунски 

растенија на сите земјоделски произведувачи 

на тутун и однапред договорена просечна цена 

за тутунското растение. Деловни организации 

(договорувач на осигурување) ја пресметуваат 

премијата врз основа на документи во кои се 

внесени податоци за бројот на поединечно 

договорени или бројот на живи тутунски 

растенија на секој земјоделски производител. 

(2) Доколку после сеидбата на тутун дојде до 

промена во бројот на живи растенија најмалку за 

10% (повеќе или помалку) од осигурениот број, 

осигуреникот има право да бара корекција на 

реалниот број на живи растенија најдоцна до 1 

јули во тековната година. 

(3) Осигуреникот на осигурувачот му ја плаќа 

Posebni  pogoji za zavarovanje 
izgube  količine  pri tobaku 

 
1. člen - ZAVAROVALNE NEVARNOSTI 

 

(1) Zavarovanje krije škode na tobačnem listju, 
nastale zaradi uničenja ali delne poškodbe 
zaradi nevarnosti toče in požara, dokler je 
neobrano na parceli proizvajalca tobaka. 

(2) Zavarovanje krije škode samo za izgubo 
količine, ne pa tudi za izgubo kvalitete. 

(3) Zavarovanje ne krije škod, ki jih povzročijo 
elementarne nesreče, ki niso navedene v (1) 
odstavku tega člena, niti škod zaradi 
rastlinskih bolezni in škodljivcev. 

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA 

Predmet zavarovanja po teh pogojih je tobačno 
listje na rastlinah. 

3. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA 

(1) Obveznost zavarovatelja za povračilo škode 
nastopi z dnem, ko je bil tobak posejan na 
parceli kmetijskega proizvajalca in traja do 
konca obiranja tobačnega listja, najkasneje 
pa do 30. oktobra proizvodnega leta. 

(2) Tobak kooperantov delovnih organizacij je 
mogoče skupinsko zava- rovati pod 
pogojem, da zavarovanje sklenejo vsi 
kooperanti. 

4. člen - OBRAČUN IN PLAČILO PREMIJE 

(1) Premija se obračunava: 
a) pri posameznih zavarovanjih tobaka od 

skupnega števila živih tobačnih rastlin in 
vnaprej dogovorjene povprečne cene 
ene tobačne rastline; 

b) pri kolektivnih zavarovanjih - od 
vrednosti skupnega števila dogovorjenih 
živih tobačnih rastlin vseh kmetijskih 
proizvajalcev tobaka in vnaprej 
dogovorjene povprečne cene za 
tobačno rastlino. Delovne organizacije 
(sklenitelji zavarovanja) obra- čunajo 
premijo na podlagi seznamov, v katere so 
vnešeni podatki o številu posamezno 
dogovorjenih ali številu živih tobačnih 
rastlin vsakega kmetijskega proizvajalca. 

(2) če po sajenju tobaka pride do spremembe 
v številu živih rastlin najmanj za 10 % (več 
ali manj) od zavarovanega števila, ima proiz- 
vajalec tobaka pravico, da zahteva 
spremembo v seznamu zavaro- vanega 
tobaka po dejanskem številu živih rastlin. To 
spremembo je mogoče zahtevati najkasneje 
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премијата за поединечните и колективните 

осигурувања според договорот. 

Член 5 – ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ ПО 

НАСТАНУВАЊЕ НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 

(1) По настанување на осигурениот случај, но 

најдоцна во рок од три дена, осигуреникот мора 

да ја пријави настанатата штета во компанијата, 

во рок од два дена пак на претставникот на 

откупувачот, освен ако не е поинаку договорено.  

Пријавата мора да содржи: 

 Име и презиме на производителот на тутун, 

 Место на живеење, улица и број, 

 Место на штета (име на парцела), 

 Број на договор за производство, 

 Ден на настанување на штета, 

 Тип – сорта на тутун, како и која инсерција е 

оштетена,  

 Приближен број на тутунски растенија, 

потполно или делумно оштетени. 

(2) Доколку овие  обврски  осигуреникот не ги 

исполни во одредено време, тогаш мора да и 

надомести на компанијата за можни штети што би 

настанале поради задоцнета пријава. Задоцнетата 

пријава немора да има за последица загуба на 

право на надомест на штета во случај доколку 

доцнењето е последица на виша сила или доколку 

доцнењето на пријавата не влијаела на 

утврдување на настанокот на осигурениот случај, 

неговата причина, висина на штета и правото на 

осигуреникот за надомест на штета. 

(3) Доколку некоја инсерција во моментот на 

оштетувањето е технички зрела, осигуреникот и 

пред проценката на штета мора да почне со берба 

на таа инсерција или на дел од таа инсерција, со 

што техничко зрелото лисје не би презреало или 

би ги изгубило квалитетните својства. Во тој 

случај осигуреникот мора да ги остави 

необраните тутунски растенија и тоа најмалку во 

5 – 10 реда, кои се правилно распоредени во 

тутунскиот насад врз чија основа ќе се овозможи 

процена на штета. 

Член 6 – УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА 

ШТЕТА 

(1) Осигурувачот по пријавата на штета мора да 

започне со утврдување и проценка на штетата. 

Истото го извршува на нивата (тутунскиот насад). 

Со проценувањето се утврдува: 

а) сорта – тип на тутун, 

б) вкупен број на живи растенија на нивата, 

в) број на здрави тутунски растенија 

г) број на потполно уништени тутунски растенија 

со определување дали истите имаат можност за 

do 1. julija tekočega leta. 

(3) Sklenitelj zavarovanja plača zavarovatelju 
premijo za posamezna in kolektivna 
zavarovanja po dogovoru. 

5. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA PO 
NASTANKU ZAVAROVALNEGA PRIMERA 

(1) Po nastanku zavarovalnega primera, 
najkasneje pa v treh dneh, mora zavarovanec 
nastalo škodo prijaviti zavarovalnici, v dveh 
dneh pa predstavnik odkupnika, če ni 
dogovorjeno drugače. 
Prijava mora vsebovati: 

 ime in priimek proizvajalca tobaka, 

 kraj stanovanja, ulico in številko, 

 kraj škode (naziv parcele), 

 število pogodb o proizvodnji, 

 dan, ko je škoda nastala, 

 tip - sorto tobaka, kot tudi, katera insercija 
je poškodovana, 

 približno število tobačnih rastlin, 
popolnoma ali delno poškodo- vanih. 

(2) Če te svoje obveznosti ne izpolni v 
določenem času, mora zavaro- valnici povrniti 
morebitno škodo, ki jo ima ta zaradi prepozne 
prijave. Prepozna prijava ne more imeti za 
posledico izgube pravic do zavarovalnine, če 
je zamuda posledica višje sile, ali če 
zakasnitev prijave ni vplivala na ugotavljanje 
nastanka zavarovalnega primera, njegovega 
vzroka, višine škode in zavarovančeve 
pravice do zavarovalnine. 

(3) Če je katera insercija v trenutku poškodbe 
tehnično zrela, mora zavarovanec tudi pred 
ocenjevanjem škode začeti z obiranjem te 
insercije ali dela te insercije, da tehnično 
zrelo listje ne bi postalo prezrelo ali 
izgubilo kvalitetnih lastnosti. V tem 
primeru mora zavarovanec pustiti neobrane 
tobačne rastline, in sicer najmanj v 5-10 
vrstah, ki so pravilno razporejene po 
tobačnem nasadu, da je mogoče na njihovi 
podlagi oceniti škodo. 

6. člen - UGOTAVLJANJE IN OCENITEV ŠKODE 

(1) Zavarovatelj mora po prejemu prijave škode 
začeti z ugotavljanjem in ocenjevanjem 
škode. To opravi na njivi (tobačnem 
nasadu). 
Ob ocenjevanju se ugotavlja: 

a)  sorta - tip tobaka, 

b)  skupno število živih rastlin na njivi,  

c)  število zdravih tobačnih rastlin, 
č) število popolnoma uničenih tobačnih 



Ппсебни услпви за псигуруваое на загуба на кпличина на тутун УС-плп-тут/12-1-мк / 
 Posebni pogoji za zavarovanje izgube količine pri tobaku US-plo-tut/12-1-mk 

3 
 

пресадување (со повторно орање или без него) 

или не. 

За потполно уништено растение се смета она кое 

е пресечено над земјата или над првите лисја од 

земјата или кога целото лисје на растението е 

оштетено повеќе од 65%, 

д) бројот на растенијата чии лисја се делумно 

оштетени, 

ѓ) просечен број на развиени лисја до 

настанување на осигурен случај.  

Бројот на листови се утврдува со броење од 

долниот до последниот оштетен лист од долу 

кон горе. Во тој број се вбројува и обраното и 

необраното лисје, 

е) просечната загуба на лисната површина 

изразена во проценти. 

При утврдување на просечна загуба на 

листовата површина, односно процентот на 

оштетување, откинатите листови од стракот се 

сметаат како 100% уништени.  

Доколку тутунското лисје е повеќепати 

оштетувано на растението, на делот на 

техничко незрело лисје има  видливи 

оштетувања од отсечените лисја, во следната 

проценка на штета лисјата на тие места се 

сметаат за 100% уништени. 

ж) просечниот број на обрани листови до 

настанувањето на осигурениот случај. 

Доколку при проценката се утврди дека пред 

настанокот на осигурениот случај  одреден 

број на листови од една или повеќе инсерции 

на техничко зрелото лисје од било која 

причина не било обрано, во утврдување на 

просечниот број на обрани листови се смета за 

обрано. 

(2) Штетата ја утврдуваат и проценуваат 

осигуреникот и осигурувачот, доколку не е 

поинаку договорено. Осигуреникот може да 

овласти и друго лице, кое ќе го застапува при 

проценката. Резултатот од проценката се внесува 

во записник за проценка на штета. 

(3) Осигурувачот, за времето на проценката треба да 

го извести осигуреникот на најпримерен начин, за 

да истиот може да учествува при проценката. 

(4) Кога осигуреникот не е задоволен со проценката, 

има право да бара проценка од вешто лице. Во тој 

случај осигуреникот мора да ја остави серијата на 

која и е причинета штетата, недопрена и необрана 

се до проценката од вештото лице. 

Доколку не постапи така, надоместот на штета се 

пресметува по првичната проценка. Осигуреникот 

мора веднаш писмено да извести дека не се 

согласува со проценката и треба да поднесе 

барање вештачење и истото треба да се внесе во 

записникот за проценка на штети. Доколку при 

проценката не бил присутен ниту осигуреникот 

ниту неговото овластено лице, мора во рок од три 

дена од објавата на резултатите за проценка 

rastlin z opredelitvijo, ali jih je mogoče 
presaditi (s ponovnim oranjem ali brez 
njega) ali ne. 
Za popolnoma uničeno rastlino se šteje tista, 
ki je presekana nad zemljo, ali nad prvima 
listoma od zemlje, ali kadar je vse listje na 
rastlini poškodovano več kot 65 %, 

d) število rastlin, na katerih je listje delno 
poškodovano, 

e) povprečno število razvitih listov do 
nastanka zavarovalnega primera. 
Število listov se ugotavlja s štetjem od 
spodnjega do zadnjega poškodovanega 
lista navzgor. V to število se šteje obrano 
in neobrano listje, 

f)  povprečna izguba listne površine, izražena 
v odstotkih. 

Pri ugotavljanju povprečne izgube listne 
površine oziroma odstotka poškodbe se 
od stebla list šteje kot 100 % uničen. 
Če je tobačno listje večkrat poškodovano 
in so na rastlini, na delu tehnično 
nezrelega listja, brazgotine odsekanih 
listov, se pri naslednji ocenitvi škode listje 
na teh mestih šteje za 100 % uničeno. 

g)povprečno število obranih listov do 
nastanka zavarovalnega primera. 
Če se pri ocenitvi ugotovi, da je bilo pred 
nastankom zavaro- valnega primera 
določeno število listov ene ali več insercij 
tehnično zrelo in če tako listje iz 
kakršnihkoli razlogov ni bilo obrano, se 
pri ugotavljanju povprečnega števila 
obranih listov šteje za obrano. 

(2) Škodo ugotavljata in ocenjujeta zavarovatelj 
in zavarovanec, če ni dogovorjeno drugače. 
Zavarovanec lahko pooblasti tudi drugo osebo, 
da ga zastopa pri ocenjevanju. Rezultat 
ocenitve se vnese v zapisnik o ocenitvi 
škode. 

(3) Zavarovatelj mora o času ocenjevanja 
obvestiti zavarovanca na najprimernejši 
način, da bi ta lahko sodeloval pri 
ocenjevanju. 

(4) Kadar zavarovanec z oceno ni zadovoljen, 
ima pravico zahtevati izvedenski postopek. V 
tem primeru mora zavarovanec pustiti vzorčne 
vrste nedotaknjene in neobrane v 
poškodovanem stanju vse do takrat, dokler 
izvedenski postopek ni opravljen. 
Če ne ravna tako, se odškodnina obračuna 
po prvotni ocenitvi. Zavarovanec mora takoj 
pisno sporočiti, da se ne strinja z ocenitvijo in 
podati zahtevek za izvedenski postopek, to 
pa je treba vnesti tudi v zapisnik o ocenitvi 
škode. če pri ocenitvi ni bil prisoten niti 
zavarovanec niti njegov pooblaščenec, mora 
v treh dneh od dneva objave rezultata 
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писмено да му соопшти на осигурувачот дека со 

проценката не се согласува, во случај да 

тутунското лисје во меѓувреме не било обрано. 

Доколку осигуреникот не постапи така, тогаш 

проценката се смета за важечка. 

(5) Вештачењето го извршува тричлена комисија од 

кои едниот го именува осигуреникот, другиот го 

именува осигурувачот, а двајцата пак избираат 

трето лице од редовите на земјоделски стручњаци 

кој претставува и претседател на комисијата. 

Вештите лица, за своите утврдувања мора да 

напишат записник за проценката кој што го 

потпишуваат сите членови и врз основа на кој се 

исплаќа надомест на штета. Секоја страна плаќа 

половина од трошоците за вештачењето. 

Член 7 – ПРЕСМЕТКА НА ШТЕТА 

(1) Штетата на тутунот која настапила поради 

опасност, а која е опфатена со осигурувањето се 

пресметува по бројот на потполно уништени и по 

процентот на оштетувањето, делумно оштетените 

тутунски растенија, зависно од времето на 

настанување на штетата и од развојот на 

растението.  

1) Пресметка на потполно уништени тутунски 

растенија: 

a)  кога на местото на уништени растенија има 

можност за повторно пресадување на 

тутунските растенија, надоместот на штета се 

исплаќа во висина на трошоците за повторна 

сеидба (вредност на садници, трошоци за 

сеење, трошоци за орање), залевање како и 

прво односно второ прскање, доколку било 

извршувано, според цените на местото на 

настанот на штета, што ги посредува 

надлежното општинско собрание односно 

деловната организација со која се склучил 

договор за производство или надлежниот 

тутунски институт во случај општината да не 

располага со тие податоци. 

Трошоците за повторна сеидба се 

надоместуваат најмногу до 30% од вредноста 

на уништени растенија. Доколку пресејувањето 

на тутунското растение не успее, на 

осигуреникот му се враќа разликата меѓу 

исплатениот износ на штета за трошоците за 

повторно сеење и висината за надомест на 

штета за целосна штета. 

б) кога на местото на уништени тутунски 

растенија не е можно да се извршат 

пресадувања поради недостаток на тутунски 

садници или поради неповолни временски 

услови, како и кога тутунските растенија по 

повторното сеење се уништени и пред 

оштетувањето не била обрана ниту една 

инсерција, надоместот за штета се пресметува 

во висина од 50% од реалната вредност на 

ocenitve pisno sporočiti zavarovatelju, da 
se z ocenitvijo ne strinja, če poškodovano 
tobačno listje medtem ni bilo obrano. če 
zavarovanec ne ravna tako, se ocenitev šteje 
za veljavno. 

(5) Izvedenski postopek izvede komisija treh 
članov, od katerih enega imenuje 
zavarovanec, drugega pa zavarovatelj, oba 
pa izbereta tretjega iz vrst kmetijskih 
strokovnjakov, ki je tudi predsednik komisije. 
Izvedenska komisija mora o svojih 
ugotovitvah napisati zapisnik o ocenitvi, ki ga 
podpišejo vsi člani in na podlagi katerega se 
izplača odškodnina. Vsaka stran plača 
polovico stroškov izvedenskega postopka. 

7. člen - OBRAČUN ŠKODE 

(1) Škoda na tobaku, nastala zaradi nevarnosti, ki 
jih zajema zavaro- vanje, se obračuna po 
številu popolnoma uničenih in odstotku 
poškodbe delno poškodovanih tobačnih 
rastlin, odvisno od časa nastanka škode in od 
razvoja rastline. 
1) Obračun popolnoma uničenih tobačnih 

rastlin: 
a) kadar je na mesto uničenih rastlin mogoče 

ponovno posaditi tobačne rastline, se 
odškodnina izplača v višini stroškov za 
ponovno sajenje (vrednost sadik, stroški 
sajenja, stroški oranja), zalivanje ter prvo 
oziroma drugo škropljenje, če je bilo 
opravljeno, po cenah na kraju nastanka 
škode, ki jih posreduje pristojna občinska 
skupščina oziroma delovna organizacija, ki 
je sklenila proizvodnjo ali pristojni tobačni 
inštitut, če občinska skupščina teh 
podatkov nima na voljo. 
Stroški za ponovno sajenje se povrnejo 
največ do 3O % od vrednosti uničenih 
rastlin. če  presajene tobačne rastline ne 
uspejo, se zavarovancu povrne razlika 
med izplačano odškodnino za stroške 
ponovnega sajenja in višino odškodnine 
za popolno škodo. 

b) kadar na mestu uničenih tobačnih rastlin 
ni mogoče opraviti presaditve zaradi 
pomanjkanja tobačnih sadik ali zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, kot tudi, 
kadar so tobačne rastline po ponovnem 
sajenju uničene, pa pred poškodbo ni bila 
obrana niti ena insercija, se odškodnina 
obračunava v višini  50 %  od  dejanske  
vrednosti  tobaka  popolnoma uničenih 
rastlin (to pomeni, da se 50 % odbije za 
neoprav- ljena dela). 

c) kadar so tobačne rastline popolnoma 
uničene po obiranju posameznih listov 
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тутунот за потполно уништените растенија (тоа 

значи, дека 50% се одбива за неизвршени 

работи). 

в) кога тутунските растенија се потполно 

уништени по бербата на поединечни листови 

(инсерции) штетата се пресметува од вредноста 

на уништените растенија при што се одбиваат 

50% за неизвршени работи, остатокот од 50% 

се множи со соодветен коефициент според 

табела, која е составен дел од посебните 

услови, зависно од типот, сортата на тутунот и 

бројот на обрани лисја. 

2) Пресметка за делумно оштетени тутунски 

растенија: 

а) доколку делумните штети настанале пред 

целосниот развој на тутунското растение, 

штетата се пресметува  од вредноста на 

вкупниот број на делумно оштетените 

растенија и утврдениот процент на 

оштетување, добиената вредност се множи со 

соодвениот коефициент од табелата, која е 

составен дел од овие услови, зависно од типот 

и сортата на тутунот и бројот на развиени 

листови  до настанувањето на штетата. 

б) дококу делумната штета настанала кога 

растението било потполно развиено, кога 

сеуште не биле обрани поединечни лисја 

(инсерција), штетата се пресметува од 

вредноста на вкупниот број на делумно 

оштетените растенија и утврденото одбивање 

од оштетата, без користење на коефициентот 

од табелата која е составен дел од овие 

посебни услови. 

в) Доколку тутунските растенија се делумно 

оштетени, кога растението е потполно 

развиено и штетата настанала откако биле 

обрани одреден број на листови, штетата се 

пресметува од вредноста на вкупниот број на 

делумно оштетените растенија и утврдениот 

процент на оштета, со тоа што добиената 

вредност се множи со соодветниот коефициент 

од табелата која е составен дел од овие 

посебни услови, зависно од типот и сортата на 

тутунот како и бројот на листови, обрани пред 

настанокот на штетата. 

г) доколку тутунските растенија два или 

повеќепати се делумно оштетувани, пред 

растението потполно да се развие, тогаш 

штетата се пресметува како под  2 а). Во тој 

случај штетата се пресметува само според 

записникот од последната проценка на штета. 

д) доколку тутунот е делумно оштетен, пред 

потполно да се развие, но кога одреден дел од 

лисјата веќе биле обрани и тутунот повторно 

бил оштетен, штетата се пресметува по првата 

и по втората штета. 

Првата штета се пресметува според вредноста 

на делумно оштетени растенија, утврдениот 

(insercij), se škoda obračunava od vrednosti 
uničenih rastlin, pri tem pa se odbije 50 % 
za neopravljena dela, ostanek od 50 % pa 
se pomnoži z ustreznim koeficientom po eni 
od tabel, ki so sestavni del teh posebnih 
pogojev, odvisno od tipa, sorte tobaka in 
števila obranih listov. 

2) Obračun delno poškodovanih tobačnih 
rastlin: 

a) če so delne škode nastale pred polnim 
razvojem tobačne rastline, se škoda 
obračunava od vrednosti skupnega 
števila delno poškodovanih rastlin in 
ugotovljenega odstotka poškodbe, 
dobljena vrednost pa se množi z 
ustreznim koeficientom iz tabele, ki je 
sestavni del teh pogojev, odvisno od tipa 
in sorte tobaka in števila razvitih listov 
do nastanka škode. 

b)  če je delna škoda nastala, ko je rastlina 
popolnoma razvita, ko še niso obrani 
posamezni listi (insercija), se škoda 
obračunava od vrednosti skupnega 
števila delno poškodo- vanih rastlin in 
ugotovljenega odbitka poškodbe, brez 
uporabe koeficienta iz tabele, ki je 
sestavni del teh posebnih pogojev. 

c) če so tobačne rastline delno 
poškodovane, ko je rastlina popolnoma 
razvita in je bilo pred nastankom škode 
obrano določeno število listov, se škoda 
obračunava od vrednosti skupnega 
števila delno poškodovanih rastlin in 
ugotovljenega odstotka poškodbe, s 
tem da se dobljena vrednost pomnoži z 
ustreznim koeficientom iz tabele, ki je 
sestavni del teh posebnih pogojev, 
odvisno od tipa in sorte tobaka in števila 
listov, obranih pred nastankom škode, 

č)  če so tobačne rastline dva ali večkrat 
delno poškodovane, preden je rastlina 
popolnoma razvita, se škode 
obračuna- vajo kot po 2 a. V tem 
primeru se škoda obračuna samo po 
zapisniku o zadnji ocenitvi škode, 

d)  če je tobak delno poškodovan, preden 
je popolnoma razvit, vendar pa je bilo 
določeno število listov že obrano in je 
tobak ponovno poškodovan, se škode 
obračuna po prvi in po drugi škodi. 
Prva škoda se obračuna po vrednosti 
delno poškodovanih rastlin, 
ugotovljenem odstotku poškodbe in z 
uporabo ustreznega koeficienta, 
odvisno od tega, ali je bila ta škoda že 
obračunana do nastanka druge škode 
ali ne. 
Druga škoda se vsem obračuna kot 
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процент на оштета и со користење на 

соодветниот коефициент, зависно од тоа  дали 

штетата веќе била пресметана до настанокот на 

другата штета или не. 

ѓ)  доколку при потполно развиен тутун настапат 

два случаи на штета и пред секој штетен 

настан биле обрани одреден број на лисја, 

надоместокот за штета се пресметува како по 

првата така и по втората штета. По првата 

штета оштетата се пресметува во однос на тоа 

дали истата веќе била пресметувана до 

настанокот на втората или не, 

е) доколку процентот за делумно оштетените 

тутунски лисја е 5% или помалку, штетата не 

се надоместува, освен ако не е поинаку 

договорено. 

(2) Доколку покрај проценката на штета (целосна-

делумна) е утврдено дека на осигурената парцела 

постои  поголем  број на живи растенија од 

осигурените, основа за пресметка на штета и 

ликвидација на штета се смета бројот на 

осигурените растенија. 

Член 8 – ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ  

(1) Осигурителната компанија на осигуреникот мора 

да му го исплати надоместот за штета во рок од 30 

дена од крајнтата берба на последната инсерција 

на тутунските лисја. 

(2) Во случај на голем број на штети, настанати од 

град,  исплатата на осигурените суми може да се 

помести до крајот на тековната година. 

Член 9 – ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

(1) Осигурителната компанија има право да ги 

провери извршените проценки на штети или по 

состојбата на тутунскиот насад или по податоците 

од книгите и да бара исправка на проценките во 

однос на бројот на растенија (здрави и оштетени), 

бројот на развиени и обрани лисја по настанот на 

штета како и во однос на утврдување на загуба на 

лисната површина. 

(2) Проверката и корекцијата на проценката ја 

извршува осигурувачот во договор со 

осигуреникот, односно од него овластеното лице 

или претставник од работната организација со 

која истиот склучил договор за производство на 

тутун. Доколку не се постигне согласност, се 

извршува вештачење  согласно член 8 од општите 

услови за осигурување на посеви и плодови. 

Член 10 – ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ 

За осигурувањата склучени според овие посебни 

услови, важат и одредбите од општите услови за 

осигурување на посеви и плодови, доколку не се во 

спротивност со овие посебни услови.  

pod tč. 2 b, 

e) če pri popolnoma razvitem tobaku 
nastaneta dva škodna primera in je 
bilo pred vsakim škodnim primerom 
obrano določeno število listov, se 
odškodnina obračuna tako po prvi kot 
po drugi škodi. Po prvi škodi se 
odškodnina obračuna glede na to, ali 
je bila ta škoda že obračunana do 
nastanka druge ali ne, 

f) če znaša odstotek delno 
poškodovanega tobačnega listja 5 % 
ali manj, se škoda ne povrne, če ni 
dogovorjeno drugače.  

(2) če  je ob ocenitvi škode (popolne - delne) 
ugotovljeno, da je na poškodovani parceli 
število živih rastlin večje od zavarovanih, je 
podlaga za obračun in likvidacijo škode število 
zavarovanih rastlin. 

8. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE  

(1) Zavarovalnica mora zavarovancu izplačati 
zavarovalnino v 3O dneh od končane trgatve 
zadnje insercije tobačnega listja. 

(2) Ob množičnih škodah se rok za izplačilo 
zavarovalnin zaradi toče pomakne do konca 
tekočega leta. 

9. člen - POSEBNA DOLOČILA 

(1) Zavarovalnica ima pravico preveriti 
opravljene ocenitve škode ali po stanju v 
tobačnem nasadu ali po podatkih iz knjig in 
zahtevati popravek ocenitve tako glede števila 
rastlin (zdravih in poškodovanih), števila 
razvitih in obranih listov po nastanku škode 
kot tudi glede ugotavljanja izgube listne 
površine. 

(2) Preverjanje in popravek ocenitve opravi 
zavarovatelj sporazumno z zavarovancem 
oziroma njegovim pooblaščencem ali 
predstavnikom delovne organizacije, s katero 
je sklenjena pogodba o proizvodnji tobaka. 
če  ni doseženo soglasje, se izvede 
izvedenski postopek v smislu 8. člena splošnih 
pogojev za zavarovanje posevkov in plodov. 

10. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA 
ZAVAROVANJE POSEVKOV IN PLODOV 

Za zavarovanja, sklenjena po teh posebnih pogojih, 
veljajo tudi določila splošnih pogojev za 
zavarovanje posevkov in plodov, če niso v nasprot- 
ju s temi pogoji. 

 


