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Овој	проект	е	овозможен	со	финансиска	поддршка	од	Европската	Унија.	Проектот	
се	спроведува	од	страна	на	МЗМП	во	партнерство	со	ПИЦ,	Словенија
Содржина	во	оваа	публикација	е	единствена	одговорност	на	МЗМП	и	ПИЦ	и	не	ги	
одразува	ставовите	на	Европска	Унија.
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ВОВЕД
Македонското	здружение	на	млади	правници	 (МЗМП)	во	рамки	на	проектот	
Мобилни	 тимови	 за	 правна	 поддршка	 на	 поединци	 и	 семејства	 со	 ниски	
приходи	 поддржан	 од	 Европската	 Унија,	 спроведе	 низа	 активности	 кои	
имаа	за	цел	да	го	олеснат	пристапот	до	правда	на	слабоимотни	поединци	и	
семејства.	Во	рамки	на	проектот	се	даваа	бесплатни	правни	совети	од	страна	
на	 тимови	 составени	 од	 адвокати	 и	 правници,	 се	 спроведуваа	 едукативни	
сесии	со	населението	со	цел	правно	да	се	зајакнат	и	да	се	оспособат	самите	
да	ги	заштитуваат	нивните	уставно	и	законски	загарантирани	права,	а	исто	
така	и	се	одржуваа	промотивни	настани	со	цел	да	се	споделуваат	нови	правни	
информации	од	нивен	интерес.	

Една	 од	 потребите	 кои	 произлезе	 за	 време	 на	 спроведување	 на	 овие	
активности	е	состав	на	едноставни	кратки	упатства	за	остварување	права	од	
шест	(6)	правни	области,	меѓусебно	на	различни	начини	поврзани.	

Од	овие	причини,	проектниот	тим	заедно	со	фомираните	мобилни	тимови	низ	
цела	 држава,	 изработи	 информативни	 брошури	 од	 областа	 на	 бесплатната	
правна	 помош,	 социјалната	 и	 детската	 заштита,	 семејно	 насилство,	 право	
на	 годишен	 одмор	 како	 дел	 од	 работни	 односи,	 постапка	 за	 обезбедување	
правен	статус	на	бесправно	изградени	објекти	и	постапка	за	осигурување	на	
земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила.	

Информативната	 брошура	 пред	 вас	 ги	 дава	 основните	 информации	 за	
осигурување	на	земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила,	информации	за	
обемот	на	осигурувањето	на	посевот,	содржи	колекција	на	најчести	прашања	
и	 проблеми	 со	 кои	 се	 соочуваат	 земјоделците.	 Во	 исто	 време,	 прирачникот	
содржи	 практични	 совети	 на	 две	 нивоа,	 кои	 се	 однесуваат	 за	 самите	
земјоделци,	како	и	за	институциите	со	цел	олеснување	на	пристапот	до	овие	
услуги.	
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ДЕЛ:1 
Општи информации за осигурување на земјоделски посеви

1. Осигурување на земјоделски посеви - поим и предмет 

Под	 посеви	 и	 плодови	 се	 подразбираат	 сите	 земјоделски	 култури	 лозови	 и	
овошни	 насади,	 житни	 и	 градинарски	 култури	 во	 неожнеана	 и	 необрана	
состојба.	
Освен	 од	 град,	 пожар	 и	 гром	 како	 основни	 ризици	 посевите	 и	 плодовите	
можат	да	се	осигуруваат	од	пролетен	и	есенски	мраз,	поплава,	луња	како	и	
губење	квалитет	тоа	е	дополнителен	ризик.
Предмет	на	осигурување	според	оваа	класа	на	осигурување	можат	да	бидат	
сите	видови	земјоделски	култури	за	време	додека	се	наоѓаат	во	неожнеана	
или	 не	 обрана	 состојба	 (земјоделски	 култури	 од	 полјоделско	 -	 градинарско	
производство,	ливадски	треви,	лековити	билки,	 украсни	билки,	 земјоделски	
култури	од	овоштарско	-	лозарско	производство	и	расадници).	
Кај	земјоделските	култури	се	осигурува	родот	–	плодот	односно	оние	делови	
од	растението	кои	се	со	основна	употребна	вредност	и	поради	што	тие	култури	
се	одгледуваат.	

2. Осигурување на земјоделски посеви во случај на виша сила - осигурени 
опасности и обем на осигурително покритие 

Осигурени	 опасност	 (ризици)	 -	 Со	 осигурувањето	 на	 посеви	 и	 плодови	 се	
овозможува	 осигурителна	 заштита	 од	 основни	 и	 дополнителни	 ризици:	
Основни	 ризици	 од	 кои	може	 да	 се	 осигуруваат	 посеви	 и	 плодови	 се:	 град,	
пожар	 и	 удар	 на	 гром.	 Како	 дополнителни	 ризици	 се	 сметаат:	 поплава,	
пролетен	мраз,	луња	и	посолница.

Обем	на	осигурително	покритие	-	Осигурителниот	надоместок	како	обврска	на	
осигурителот,	поради	настанато	оштетување	или	уништување	на	осигурените	
посеви	или	плодови,	се	сведува	на	надоместок	само	во	загуба	на	количина,	
а	не	и	за	штета	која	се	состои	во	загуба	на	квалитет	на	осигурениот	принос	
освен	кај:	

а)	 Тутунот,	 конопот	 и	 ленот	 за	 влакно,	 сиракот	 за	 метли,	 овошен	 лозов	 и	
шумски	посадочен	материјал,	како	и	посадочен	материјал	на	украсни	шибја	и	
дрва	и	врба	за	плетење.	
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б)	 Со	дополнително	осигурување,	 доколку	посебно	 се	договори,	 пресмета	и	
плати	соодветен	износ	на	премија	за	осигурување,	ризикот	загуба	во	квалитет	
може	да	се	вклучи	во	осигурување	и	кај:	
•	житарици	кои	се	одгледуваат	за	семе,	
•	градинарски	култури	кои	се	одгледуваат	за	семе,	
•	индустриски	култури	кои	се	одгледуваат	за	семе,	
•	 фуражно	 крмни	 растенија	 што	 се	 одгледуваат	 за	 семе,	 •	 овошје	 (јаболка,	
круша,	праски	и	столно	грозје).

Начин	 на	 склучување	 на	 осигурувањето	 –	 Како	 вредност	 на	 осигурените	
посеви	односно	плодови	се	зема	очекуваниот	принос	пресметан	по	пазарни	
цени.	 Но,	 доколу	 за	 некои	 земјоделски	 култури	 цените	 не	 се	 формираат	 на	
пазарот	во	таков	случај	пресметката	се	врши	по	цени	кои	се	договорени	при	
склучување	на	осигурувањето	и	наведени	во	полисата	за	осигурување.	

Кога	договорувачот	на	осигурувањето	склучува	осигурување	тој	е	обврзан	да	
ги	осигурува	сите	површини	под	посеви	и	плодови	од	ист	вид.	Во	спротивно	
во	 случај	 на	 настанување	 на	 осигурен	 случај	 надоместокот	 на	 штетата	 се	
исплатува	 со	 примена	 на	 пропорција	 помеѓу	 осигурените	 и	 вистинските	
површини	кои	би	можеле	да	бидат	опфатени	со	осигурување.	Согласно	овој	
принцип	 кога	 договорот	 за	 осигурување	 се	 заклучува	 по	 број	 на	 стебла	
и	 чокоти,	 надоместокот	 од	 осигурување	 во	 таков	 случај	 се	 исплатува	 со	
примена	на	начелото	на	пропорција	помеѓу	осигурениот	и	вистинскиот	број	
на	стебла	или	чокоти.	Кај	осигурувањето	според	оваа	класа	на	осигурување	се	
применува	принцип	на	неделивост	на	премијата,	која	се	манифестира	преку	
правилото	 според	 кое	доколку	посевот	или	плодот	истовремено	е	 осигурен	
од	 повеќе	 ризици	 и	 ако	 во	 текот	 на	 траењето	 на	 осигурувањето	 дојде	 до	
реализирање	 на	 некој	 од	 осигурените	 ризици,	 осигурителот	 ја	 задржува	
целокупната	премија	за	осигурување	за	сите	ризици.	

Можност	за	договарање	на	самопридржај	(франшиза)	–	е	договорна	ситуација	
според	 која	 осигурениот	 сам	 презема	 дел	 од	 ризикот	 односно	 сам	 покрива	
дел	од	штетата	која	би	настанала	при	реализација	на	осигурен	случај.	

За	секоја	настаната	штета	на	посеви	и	плодови,	од	големо	значење	е	доколку	
осигурениот	 презел	 мерки	 или	 се	 обидел	 да	 ја	 отстрани	 непосредната	
опасност	од	настапување	на	осигурениот	случај,	како	и	преземање	обиди	да	
придонесе	до	ограничување	на	штетните	последици.

Тарифни	групи	–	вкупно	12	тарифни	групи,	а	секоја	од	нив	ги	содржи	следниве	
параметри:
-	 класа	 на	 чувствителност	 (осетливост	 на	 определен	 ризик,	 на	 пример	 од	
ризикот	 град,	 културите	 се	 распоредени	 во	 10	 класи	 на	 чувствителност,	 од	
ризикот	олуја	исто	така	во	10	класи	на	чувствителност,	од	ризикот	поплава	во	
3	класи	на	чувствителност	итн.)		
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-	култура	која	се	осигурува	и	
-	 класа	 на	 опасност	 -	 распоредување	 на	 подрачјата	 во	 зависност	 од	
загрозеноста	и	изложеноста	на	пооделни	подрачја	-	ризиците	што	се	предмет	
на	осигурително	покритие	и	заштита.	Класите	на	опасност	се	10	и	тоа	за	град,	
за	олуја,	за	поплава	и	за	осигурување	од	пролетен	мраз

3. Закон за осигурување на земјоделски посеви во случај на виша сила 

3.1.	 Дефиниција	 на	 „помош	 за	 загуби	 претрпени	 од	 природни	 непогоди	 и	
неповолни	 климатски	 настани“	 –	 тоа	 е	 помош	на	 земјоделските	 стопанства	
за	 загубите	 на	 земјоделски	 растенија	 и	животни	 на	 земјоделски	имот,	 како	
и	штети	на	стакленици	и	пластеници	предизвикани	од	неповолни	временски	
настани.	 Максималната	 висина	 на	 помошта	 нема	 да	 надминува	 100	 %	 од	
утврдената	 загуба	 на	 приходот	 од	 продажба	 на	 земјоделски	 растенија	
и	 животни,	 на	 земјоделски	 имот	 и	 штети	 на	 стакленици	 и	 пластеници.	
Максималниот	 износ	 на	 помошта	 ќе	 се	 намали	 за	 износот	 добиен	 во	
рамките	 на	 договор	 за	 осигурување	 (доколку	 оштетеното	 лице	 претходно	
било	 осигурано)	 и	 висината	 на	 трошоците	 кои	 не	 се	 предизвикани	 како	
резултат	 на	 неповолниот	 климатски	 настан.	 Покрај	 доделената	 помош,	
во	 зависност	 од	 висината	 на	 настаната	штета,	 помошта	може	 да	 биде	 и	 во	
форма	 на	 намалување,	 ослободување	или	 одложување	 на	 парични	 обврски	
на	земјоделските	стопанства	кон	Министерството.

4. Осигурителни друштва и нивниот начин на осигурување на земјоделски 
посеви во случај на виша сила    

•	Земјоделското	осигурување	на	осигурителното	друштво	е	тука	за	да	не	
дозволи	долгогодишниот	труд	кој	што	го	вложиле,	заедно	со	огромните	
средства	 за	 оддржување	 на	 земјоделските	 посеви	 и	 плодови	 да	 биде	
загрозен	 од	 временските	 непогоди	 што	 сe	 почесто	 се	 случуваат	 во	
нашата	држава.	
•	 Сега	 Земјоделското	 осигурување	 е	 подостапно	 од	 било	 кога,	 од	
причина	што	60%	од	цената	на	полисата	е	субвенционирана,	со	што	на	
осигуреникот	му	останува	да	плати	само	40%	од	полисата.	
•	 Земјоделското	 осигурување	 ги	 покрива	 следниве	 ризици	 на	 кои	 се	
изложени	 посевите	 и	 плодовите:	 пожар,	 град,	 удар	 од	 гром.	 Доколку	
се	плати	дополнителна	премија,	покритието	може	да	се	прошири	и	за	
два	 дополнителни	 ризици:	 поплава	 и	 пролетен	мраз.	 Осигурителното	
покритие	кои	се	обезбедува	со	оваа	полиса	се	однесува	на	посевите	и	
плодовите	на	осигурената	површина,	во	период	од	нивната	сеидба	до	
периодот	на	нивно	собирање.



8

ШТО Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПОЛИСА?	-	официјално	барање	за	полиса	
(формулар	 кој	 се	 добива	 од	 агентите	 на	 осигурителното	 друштво)	 во	 кој	
точно	се	внесуваат	сите	побарани	податоци	врз	основа	на	кои	ќе	се	пресмета	
цената,	а	по	сопствено	барање	со		одобрување	ќе	се	изработи	и	полисата.

ДЕЛ 2:	

Колекција на најчести проблеми со кои се соочуваат земјоделците 	

•	 Ненавремено	 излегување	 на	 осигурителните	 друштва	 преку	 свои	
проценители	да	 ја	 утврдат	вистинската	фактичка	состојба	при	настанување	
на	 осигурениот	 случај.	 Тоа	 најчесто	 повлекува	 дополнителни	 трошоци	 за	
ангажирање	 судски	 вештак	 кој	 ќе	 изготви	 вештачење,	 или	 покренување	
судска	 постапка	 за	 обезбедување	 на	 овој	 доказ	 потребен	 за	 надомест	 на	
штетата.	

•	Ниска	проценка	на	настанатата	штета,	која	недоволно	се	објаснува	од	кои	
причини	е	утврдена	по	тој	износ.	Ова	е	причината	и	за	поведување	голем	број	
судски	постапки,	кои	чинат	парични	средства	и	во	кои	земјоделците	најчесто	
се	застапуваат	сами	без	стручна	помош	од	адвокат.	

•	 Долго	 траење	 на	 постапката	 од	 моментот	 на	 утврдување	 на	 штетата	 до	
моментот	на	исплата	на	настаната	и	проценета	штета.	

•	 Во	моментите	 кога	 доаѓа	 до	 исплата	 на	 проценетата	штета,	 земјоделците	
се	 соочуваат	 со	 примени	 помали	 исплати	 дури	 и	 намалени	 за	 50%	 од	
проценетите	штети.	Ваквиот	проблем	повторно	е	на	товар	на	материјални	и	
нематеријални	 трошоци	 на	 земјоделците	 бидејќи	 им	 стојат	 на	 располагање	
постапки	 за	 поднесување	 приговори	 и	 покренување	 судски	 постапки,	 што	
понатака	е	под	знак	прашање	дали	знаат	или	не	за	текот	на	овие	процедури.	
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ДЕЛ 3: 
Заклучоци и факти за осигурувањето     

•	 Од	 вкупно	 регистрираните	 земјоделци	 само	 четири	 проценти	 се	
осигурени	со	полиса	за	земјоделско	осигурување.	Поголем	е	процентот	
на	правните	лица	 кои	 ги	осигураат	 земјоделските	површини,	 отколку	
процентот	на	физички	лица,	односно	28	отсто	од	премијата	припаѓа	на	
физички	лица,	а	72	отсто	на	правни	лица.

•	 Агенцијата	 за	 супервизија	 на	 осигурувањето	 покажуваат	 дека	 86%	
од	вкупната	премија	се	однесува	на	осигурување	на	посеви	и	плодови,	
а	 14%	 на	 осигурување	 на	 добиток.	 Најчесто	 се	 осигуруваат	 лозовите	
и	 овошните	насади,	житните	и	 градинарски	 култури,	 а	 освен	од	 град,	
пожар	и	гром,	насадите	се	осигуруваат	и	од	пролетен	мраз	и	губење	на	
квалитет.	

•	 Остварените	 приходи	 од	 продажба	 на	 полиси	 за	 земјоделско	
осигурување	 заклучно	 со	 трет	 квартал	 2018	 година	 достигнуваат	
најголем	 износ	 на	 премии,	 односно	 210	 милиони	 денари,	 додека	
исплатените	 штети	 изнесуваат	 125	 милиони	 денари.	 Тоа	 значи	
дека	 осигурителните	 компании	 ги	 враќаат	 парите	 и	 го	 помагаат	
земјоделството	со	исплата	на	штети.	Сепак,	генералната	слика	кажува	
дека	постои	ниско	ниво	на	развој	на	земјоделско	осигурување.
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ДЕЛ 4:	

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ  	

1.	 Пред	 да	 купите	 полиса	 за	 осигурување	 посеви	 и	 плодови,	 потребно	 е	 да	
обрнете	внимание	на	следното:

-	Споредете	 ги	 условите	 за	 осигурување	 на	 различни	 друштва	 за	
осигурување	за	да	го	добиете	осигурувањето	што	најмногу	ви	одговара;

-	Внимателно	 прочитајте	 кои	 ризици	 се	 вклучени	 во	 полисата	 за	
осигурување;

-	Не	 потпишувајте	 го	 договорот	 за	 осигурување	 се	 додека	 не	 ви	 се	
разјаснат	сите	негови	одредби;

-	 Задолжително	обезбедете	соодветен	доказ	за	извршената	уплата	на	
премијата	и	чувајте	ги	заедно	со	полисата.

2.	Од	постапување	на	тимот,	произлегоа	и	практични	совети	за	институциите	
кои	би	можеле	да	придонесат	кон	подобрување	на	состојбата	на	земјоделците	
во	 поглед	 на	 осигурувањето	 во	 случај	 на	 виша	 сила.	 Тоа	 би	 се	 направило	
со	 проактивно	 подигнување	 на	 свеста	 кај	 сите	 чинители	 во	 стопанството,	
поголемо	 информирање	 на	 земјоделците	 за	 постапките	 и	 подетално	
објаснување	 на	 „правилата	 на	 игра“	 со	 јасни	 и	 разбирливи	 критериуми,	
поволности	 и	 последици,	 а	 се	 во	 интерес	 на	 исполнување	 на	 достојна	
гаранција	за	земјоделците	дека	ќе	си	ја	добијат	заштитата	која	ја	платиле	со	
плаќање	на	осигурителната	премија.
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