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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ ОД ЛУЊА   

Член 1 - ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

(1) Осигурувањето покрива штети на осигурените 

посеви и плодови ако се оштетени или уништени 

од луња. 

Под луња се смета ветар со брзина најмалку од 

17,2 m/s или 62 km на час (8–ми степен по 

Beaufort - ова скала). 

(2) Настанатата штета поради луња, осигуреникот 

мора да ја докаже со податоци од 

Хидрометеоролошкиот завод. Ако 

хидрометеoролошката служба нема податоци за 

јачина на ветерот за подрачјето каде е пријавена 

штетата, штетата се одредува по Beaufort - ова 

скала (кршење на гранки), а на посевите и 

плодовите по непосредните маханички 

оштетувања (прекршување, кршење, корнење, 

откинување и сл). 

(3) Осигурувањето од ризикот луња не покрива 

штети кои ќе настанат поради ветар со помала 

брзина, како на пример: пореметување во цветање 

и оплодување, истресување на зрната поради 

презреаност, жешки воздушни струи, 

полегнувањето поради бујноста на посевот, 

преголема влага или габични заболувања и.т.н. 

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 - СЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА  

ОСИГУРУВАЊЕ  

(1) Осигурувањето на посеви и плодови од ризикот 

луња може да се склучи само под услов ако се 

осигурени основните ризици по Општите услови 

за  осигурување на посеви и плодови. 

(2) Осигурувањето од ризикот луња мора да се 

склучи најдоцна до 15 мај во тековната  година и 

тоа: 

1) со здружени организации или поголеми имоти, 

ако со осигурување се опфатени сите 

површини со ист вид на култура, која е 

осигурена од ризикот луња, со тоа што ќе се 

обработува секоја економска единица посебно, 

односно 

2) само во колективен облик (групно 

осигурување), ако со осигурување на 

обработливото подрачје се опфатени најмалку 

70% од површините под посеви и/или насади, 

кои групно се осигурени од основните ризици.. 

(3) Склучувањето на осигурувањето од ризикот луња, 

Posebni uvjeti za dodatno 
osiguranje usjeva i plodova od 
oluje 

1. članak - OSIGURANI RIZICI 

(1) Osiguranje pokriva štetu na osiguranim 
usjevima i plodovima, ako ih ošteti ili uništi 
oluja. Olujom se smatra vjetar brzine 
najmanje 17,2 m u sekundi ili 62 km na sat 
(8 stupnjeva po Beaufortovoj ljestvici). 

(2) Osiguranik mora nastalu štetu zbog oluje 
dokazati podacima hidrometeorološkog 
zavoda. Ako hidrometeorološka služba nema 
podataka o jakosti vjetra za područje gdje je 
prijavljena šteta, šteta nastala zbog oluje, 
odreðuje se po Beaufortovoj ljestvici 
(lomljenje grana), a na usjevima i plodovima 
po neposrednim mehaničkim oštećenjima, 
kao što su: prijelomi, lomovi, otrgnuća, 
čupanja i sl.  

(3) Osiguranje od rizika oluje ne pokriva štete 
koje nastanu zbog vjetra manje jakosti kao 
što su npr. poremećaj u cvjetanju i 
oploðivanju, trešnja zrna zbog prezrelosti, 
vruće zračne struje, poleganje zbog bujnosti 
usjeva, prekomjerna vlaga, gljivične bolesti 
itd. 

2. članak - PREDMET OSIGURANJA 

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

3. članak - UVJETI ZA SKLAPANJE 
OSIGURANJA 

(1) Osiguranje usjeva i plodova od rizika oluje je 
moguće sklopiti samo pod uvjetom, ako su 
osigurani osnovni rizici po Općim uvjetima 
za osiguranje usjeva i plodova. 

(2) Osiguranje od rizika oluje mora se sklopiti 
najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, i to: 
1) sa zadružnim organizacijama ili većim 

imanjima, ako su osiguranjem 
obuhvaćene sve površine iste kulture, 
koja je osigurana od rizika oluje, s tim da 
se obraðuje svaka ekonomska jedinica 
posebno odnosno 

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

(3) Osiguravatelj može prije sklapanja dodatnog 
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осигурувачот може да го услови со претходен 

преглед на посевите и плодовите за кои се бара 

дополнително осигурување од ризикот луња. 

Член 4 - ВАЖЕЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ 

За осигурувањата склучени по овие посебни Услови, 

важат и Општите услови за осигурување на посеви и 

плодови, доколку не се во спротивност со посебните 

Услови.  

osiguranja postaviti uvjet, da se prije obavi 
pregled osiguranih usjeva i plodova, koje 
namjerava dodatno osigurati od rizika oluje. 

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

Za osiguranja, sklopljena po ovim posebnim 
Uvjetima, vrijede i opći uvjeti za osiguranje usjeva i 
plodova, ako nisu u suprotnosti s posebnim 
Uvjetima. 

 


