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ОПШТИ УСЛОВИ 
ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА 

  

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Закључивање уговора о осигурању 

 

Члан 1. 

 

(1) Уговор о осигурању може закључити свако лице које има правни 

интерес да се не догоди осигурани случај, јер би тиме претрпело неки 

материјални губитак. 

(2) Уговор о осигурању закључује се на основу усмене или писмене 

понуде. 

(3) Уговор о осигурању је закључен кад уговарачи потпишу полису 

осигурања или лист покрића. 

(4) Усмена понуда учињена осигуравачу за закључење уговора о 

осигурању не обавезује ни понуђача ни осигуравача. 

(5) Писмена понуда за закључење уговора о осигурању учињена 

осигуравачу везује понуђача, ако понуђач није одредио краћи рок, за 

време од осам дана од дана кад је понуда приспела осигуравачу. 

(6) Ако осигуравач у року из претходног става не одбије понуду која 

одступа од услова под којима он врши предложено осигурање, 

сматраће се да је прихватио понуду и да је уговор закључен када је 

понуда приспела осигуравачу. 

(7) Ако осигуравач поводом примљене понуде затражи какву допуну 

или измену, као дан пријема понуде сматраће се дан кадa 

осигуравачу буде достављена тражена допуна или измена, односно 

кад буде обавештен о прихватању његових услова. 

(8) Ако понуђач, након затражене допуне од стране осигуравача из 

претходног става, не обавести осигуравача ни у року од осам дана о 

прихватању његових услова, сматра се да није прихватио услове 

осигурања и да је одустао од закључења уговора о осигурању. 

(9) Уговор се може закључити када понуђач обавести осигуравача о 

прихватању његових услова осигурања.  

(10) У случajу дa угoвoрнe стрaнe нису у мoгућнoсти дa приступe 

пoтписивaњу пoлисe oднoснo нa прeдлoг угoвoрних стрaнa, угoвoрни 

oднoс из oсигурaњa нaстaje сaмим плaћaњeм прeмиje. 

(11) У случajу из прeтхoднoг стaвa, угoвaрaчу oсигурaњa (oсигурaнику) 

сe издaje пoлисa (пoтврдa) кoja вaжи бeз пoтписa и пeчaтa угoвoрних 

стрaнa. 

(12) Пoлисa (пoтврдa) сaдржи свe eлeмeнтe угoвoрнoг oднoсa из 

oсигурaњa, кojи имa прaвнo дejствo oд мoмeнтa уплaтe прeмиje 

oсигурaњa или првe рaтe прeмиje oсигурaњa (зa случaj кaдa je 

исплaтa прeмиje угoвoрeнa у рaтaмa), уз услoв дa je уплaтa прeмиje 

oсигурaњa или првe рaтe прeмиje завршeнa у рoку нaзнaчeнoм у 

пoлиси (пoтврди). 

 

Полиса и лист покрића 

 

Члан 2. 

 

(1) У полиси морају бити наведени: уговорне стране, предмет 

осигурања са свим неопходним подацима о месту осигурања, ризици 

обухваћени осигуравајућим покрићем, трајање осигурања и период 

покрића, сума осигурања, премија осигурања, уговорени начин 

плаћања премије и рокови доспећа, датум издавања полисе и 

потписи уговорних страна. 

(2) Код осигурања биљне производње на колективној основи преко 

уговарача осигурања издаје се Колективна полиса на јединственом 

обрасцу, коју потписују обе уговорне стране. Онa садржи датум 

издавања полисе као и прилоге. Прилози чине саставни део полисе, 

укључујући и Списак произвођача (осигураника) у који се уносе сви 

неопходни подаци за сваког осигураника. 

(3) Осигуравајуће покриће се, до издавања полисе, може обезбедити 

издавањем листа покрића. Лист покрића може бити закључен на 

период од највише месец дана, када мора бити замењен полисом. 

Издавањем полисе престаје важност листа покрића. 

(4) Осигуравач је у обавези да уговарачу уручи Опште и Посебне 

услове осигурања, који чине саставни део уговора, уколико ови 

услови нису одштампани на самој полиси. 

(5) Извршење обавезе из претходног става мора бити констатовано 

на полиси. 

(6) У случају неслагања неке одредбе Општих или Посебних услова и 

неке одредбе полисе, примениће се одредбе полисе, а у случају 

неслагања неке штампане одредбе полисе и неке њене рукописне 

одредбе, примениће се рукописна одредба. 

(7) Према споразуму уговорних страна, полиса може гласити на 

одређено лице, по наредби или на доносиоца. 

 

Трајање уговора о осигурању 

 

Члан 3. 

 

 Уговор о осигурању се закључује са одређеним роком трајања: 

1. за период од једне године или краће - краткорочно осигурање, 

2. за период дужи од једне године - вишегодишње осигурање. 

 

Осигурани случај 

 

Члан 4. 

 

(1) Осигурани случај је будући, неизвестан и независан од искључиве 

воље осигураника штетан догађај који за последицу има настајање 

штете чију би надокнаду могао да захтева осигураник. 

(2) Сматра се да је осигурани случај наступио оног тренутка када је 

једна од осигураних опасности почела да проузрокује штету на 

осигураним усевима и плодовима. 

(3)    Уговор о осигурању је ништав ако је у часу његовог закључења 

осигурани случај већ настао или је био у настајању, односно било је 

извесно да ће наступити или је већ тада престала могућност да он 

настане. 

 

Почетак и престанак осигуравајућег покрића 

 

Члан 5. 

 

(1) Осигуравач је у обавези само ако осигурани случај настане за 

време важности осигурања. 

(2) Почетак осигуравајућег покрића у складу са овим Условима, је по 

истеку двадесетчетвртог часа дана који је у полиси наведен као 

почетак осигурања, ако је до тога дана плаћена премија. 

(3) Осигуравајуће покриће и обавеза осигуравача у складу са овим 

Условима престаје по истеку двадесетчетвртог часа дана односно 

часа који је у полиси наведен као истек осигурања. 

(4) Уколико је уговорено плаћање премије у одређеним роковима или 

плаћање премије вирманом, осигуравајуће покриће почиње по истеку 

двадесетчетвртог часа дана који је у полиси осигурања означен као 

почетак трајања осигурања, уколико су испуњени услови из става (5) 

овог члана. 

(5) Поред испуњења услова из става (1), (2), (3) и (4) овог члана, 

обавеза осигуравача по основу накнаде штете из осигурања, за 

поједине усеве и плодове, настаје 

  1. код винограда, малина и хмеља - по избијању ластара из 

пупољака, 

  2. код воћа - када се сасуше, односно опадну крунични листићи са 

50% цветова исте сорте, 
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  3. код воћног, лозног и шумског садног материјала, украсног шибља 

и младих шумских култура - од почетка вегетације, односно од 

момента ницања или засађивања, 

  4. код поврћа, дувана и цвећа - од дана расађивања, а ако се поврће 

или цвеће производи сетвом на сталом месту - од момента ницања, 

  5. код житарица и осталих усева који нису наведени у тачкама од 1. 

до 4. овог става - од момента ницања. 

(6) Обавеза осигуравача по основу накнаде из осигурања за поједине 

усеве и плодове престаје: 

  1.код житарица, уљаних биљака, конопље, лана, крмног биља и 

усева остављених за семе - кад буду покошени, пожњевени, или на 

други начин убрани, 

  2. код коренастог и кртоластог биља - кад се корен или кртола 

извади из земље, 

  3. код воћа, грожђа, хмеља и повртарског биља - кад плод, односно 

род буде обран, 

  4. код воћног, лозног и шумског садног материјала, као и код младих 

шумских култура, украсног шибља и врбе за плетарство - по 

извршеном вађењу или резању, 

  5. за све остале усеве и плодове који нису наведени у тачкама од 1. 

до 4. овог става - најкасније до 31. октобра у 24:00 часа, осим за 

културе код којих је агротехнички рок жетве, односно бербе, продужен 

и после 31. октобра, обавеза осигуравача по основу накнаде из 

осигурања престаје по извршеној жетви или берби, 

  6. за све усеве и плодове обавеза осигуравача по основу накнаде из 

осигурања престаје најкасније у 24 часа 31. децембра, уколико за 

поједине културе није било другачије уговорено. 

(7) Обавеза осигуравача престаје ако осигурани усеви, односно 

плодови не буду пожњевени или обрани у року од десет дана по 

постизању технолошке зрелости. 

(8) Обавеза осигуравача на накнаду штете из осигурања, по основу 

опасности града и опасноси олује, не настаје пре истека 

двадесетчетвртог часа од почетка осигуравајућег покрића према 

одредбама става (2) и (4) и испуњења услова из става (5) ових 

Услова. Осигуравач није у обавези да плати накнаду из осигурања ако 

осигурани случај настане у том периоду одложености. 

 

Плаћање премије 

 

Члан 6. 

 

(1) Уговарач осигурања је у обавези да плати премију осигурања, а 

осигуравач је дужан да прими уплату премије од сваког лица које има 

правни интерес да она буде плаћена. 

(2) Приликом закључивања уговора о осигурању утврђује се динамика 

плаћања премије.  

(3) Уколико је уговорено плаћање премије одједном, премија се плаћа 

приликом закључивања уговора о осигурању.  

(4) Уколико је  уговорено плаћање премије у ратама, премија се плаћа 

у уговореним роковима.  

(5) Ако уговарач осигурања не плати премију у уговореном року, 

осигуравач може, поред главнице, да зарачуна и затезну камату. 

 

Спречавање осигураног случаја и спасавање 

 

Члан 7. 

 

(1) Осигураник је у обавези да предузме све прописане, уговорене и 

остале неопходне мере са циљем спречавања наступања осигураног 

случаја, а ако осигурани случај наступи, дужан је да предузме све што 

је у његовој моћи да се ограниче његове штетне последице. 

(2) Осигуравач је у обавези да надокнади трошкове, губитке, као и 

друге штете проузроковане разумним покушајем да се отклони 

непосредна опасност наступања осигураног случаја, као и покушајем 

да се ограниче његове штетне последице, па и онда ако су ти 

покушаји остали без успеха. 

(3) Осигуравач је дужан да надокнади ове трошкове чак и ако они, 

заједно са накнадом штете од осигураног случаја, прелазе суму 

осигурања. 

(4) Ако осигураник не испуни своју обавезу спречавања осигураног 

случаја или обавезу спасавања, а за то нема оправдања, обавеза 

осигуравача умањује се за онолико за колико је настала већа штета 

због неиспуњења обавезе осигураника, односно осигуравач није у 

обавези да надокнади део износа штете који је настао услед 

неиспуњења обавезе осигураника. 

(5) Осигуравач има право да врши контролу извршења одредаба о 

заштитним мерама из овог члана. 

 

(6) Ако је одређен или уговорен рок до ког осигураник треба да 

спроведе мере за спречавање остварења или повећања опасности 

(превентивне и заштитне мере), осигуравач је у обавези да исплати 

накнаду осигуранику и онда када је осигурани случај настао пре 

истека наведеног рока, а сама штета је у узрочно-последичној вези са 

непредузетим мерама. 

 

Начин обавештавања 

 

Члан 8. 

 

(1) Сва обавештења и пријаве које су уговорне стране дужне да учине 

у смислу одредаба ових Услова морају се потврдити писмено ако су 

учињене усмено, телефоном или на који други начин. 

(2) Као дан обавештења, односно пријаве, сматра се дан приспећа 

обавештења, односно пријаве. Ако се обавештење, односно пријава 

шаље поштом препоручено, као дан пријема сматра се дан предаје 

пошти. 

(3) Споразуми који се односе на садржину уговора пуноважни су само 

ако су закључени у писменом облику. 

 

Промена адресе - назива (фирме) 

 

Члан 9. 

 

(1) Осигураник, односно уговарач осигурања је дужан да о промени 

имена или адресе стана, односно промени назива - фирме и седишта 

(пословних просторија) обавести осигуравача у року од 15 дана од 

дана настале промене. 

(2) Уколико осигураник не обавести осигуравача о променама из 

претходног става, пуноважним обавештењем сматраће се оно за које 

је   осигуравач упутио осигуранику препоручено писмо, према 

последњим подацима о адреси стана, пословним просторијама, 

односно називу фирме којима располаже. Обавештење постаје 

пуноважно дана кога би, према редовном року ствари постало 

пуноважно, да није било промена из претходног става. 

 

Измене услова осигурања и тарифа премија 

 

Члан 10. 

 

(1) На постојеће уговоре о осигурању закључене са трајањем дужим 

од годину дана, измене у условима осигурања и тарифама премија 

извршене после закључења уговора о осигурању примењиваће се тек 

по истеку текуће године осигурања. 

(2) Осигуравач је дужан да писмено или на други погодан начин 

обавести уговарача осигурања о извршеним променама у условима 

осигурања, односно тарифама премија у законском року. 

(3) Уговарач осигурања има право да у року од 60 дана од дана 

пријема обавештења о извршеним изменама у условима осигурања, 

односно тарифама премија откаже уговор о осигурању. 

(4) У случају отказа из претходног става, уговор о осигурању престаје 

двадесетчетвртог часа последњег дана текуће године осигурања у 

којој је извршена измена услова осигурања, односно тарифе премија. 
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(5) Ако уговарач осигурања не откаже уговор у року одређеном у 

ставу (3) овог члана, уговор о осигурању се почетком наредне године 

осигурања мења у складу са извршеним изменама у условима 

осигурања, односно тарифама премија.  

 

Искључење из осигурања 

 

Члан 11. 

 

(1) Осигуравач није у обавези да исплати накнаду из осигурања ако је 

штета проузрокована намерно или преваром од стране уговарача 

осигурања, осигураника или корисника осигурања. 

 

Правна ситуација после настанка осигураног случаја 

 

Члан 12. 

 

(1) Оштећени усеви, односно плодови остају осигуранику. 

 

Надлежност у случају спора 

 

Члан 13. 

 

(1) У случају спора између осигураника, односно уговарача осигурања 

и осигуравача, надлежан је стварно надлежни суд према месту 

закључења уговора о осигурању. 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет осигурања 

 

Члан 14. 

 

(1) Предмет осигурања могу бити: усеви (укључујући пострне усеве, 

подусеве и међуусеве); плодови; ливадске траве; лековито биље; 

украсно биље; воћњаци и виногради; млади воћњаци и виногради пре 

ступања у род; воћни, лозни и шумски садни материјал; младе шумске 

културе до навршене шесте године; врбе за плетарство и трска.  

(2) Код усева и плодова наведених у полиси, осигурањем је 

обухваћено: 

 1. код житарица, уљаних биљака и осталих култура остављених за 

семе - само зрно (семе); код житарица се може осигурати и стабљика 

(слама-кукурузовина), а код сирка - метлица, уколико се то посебно 

уговори; 

 2. код коренастог и кртоластог биља - корен и кртола; 

 3. код повртарског, лековитог и украсног биља - према сврси гајења; 

 4. код конопље - стабљика, а ако се производи и семе, само семе; 

код конопље за семе осигурањем се може обухватити и стабљика, 

уколико се то посебно уговори; 

 5. код лана - стабљика и семе; 

 6. код хмеља - плод; 

 7. код памука - плод (чаура); 

 8. код мака - семе и опијум; 

 9. код дувана - лист; ако се производи и за семе, онда и семе уколико 

се то посебно уговори; 

10.код крмног биља и ливадских трава - крмна маса, а када се 

производи за семе - само семе; 

11. код расада - биљка; 

12. код воћњака и винограда - само род, односно плод, а ако се 

посебно уговори, осигурати се може и стабло, односно чокот; 

13. код младих воћњака и винограда пре ступања у род - стабло, 

односно чокот; 

14. код младих шумских култура - стабло; 

15. код воћног, лозног и шумског садног материјала - подлоге, 

калемови, резнице,и саднице, као и калем гранчице код воћњака и 

ластари (виоке) код винограда - само уматичених засада; 

16. код врбе за плетарство - пруће; 

17. код трске - стабљика. 

 

(3) Само уколико је посебно уговорено и назначено на полиси, 

односно уколико је плаћена одговарајућа премија, осигурањем могу 

бити обухваћени и пострни усеви, подусеви и међуусеви. 

(4) Усеви и плодови, као и остале културе наведене у ставу (1) овог 

члана већ оштећени једним од ризика од којег се врши осигурање, не 

могу бити осигурани. 

(5) Ако се после закључења уговора о осигурању, пре или после 

остварења осигураног случаја, утврди да је осигурани усев, односно 

плод, пре закључења уговора о осигурању био оштећен од ризика који 

је покривен тим осигурањем, осигуравач може захтевати поништење 

уговора. 

(6) У случају поништења уговора о осигурању, из разлога наведеног у 

ставу (5) овог члана, осигуравач задржава наплаћене премије и има 

право захтевати наплату премије за период осигурања у коме је 

затражио поништење уговора. 

 

Осигуране опасности (ризици) 

 

Члан 15. 

 

(1) Осигуравач је у обавези да плати накнаду из осигурања за штете 

проузроковане оштећењем или уништењем осигураних усева и 

плодова од основних опасности: града, пожара и грома док су усеви, 

односно плодови, непожњевени или необрани.   

(2) Ако се уговори и допунско осигурање по посебним условима и 

плати одговарајућа допунска премија, осигуравач је у обавези да 

плати накнаду из осигурања и за штете које настану од осигураних 

допунских ризика. 

(3) Осигуравач је у обавези да плати накнаду из осигурања за штете 

само у губитку количине приноса, а не и у квалитету, осим код: 

  1. конопље и лана за влакно, 

  2. сирка за метле, 

  3. воћног, лозног и шумског садног материјала и садног материјала  

украсног шибља,   цвећа и дрвећа, 

  4. врбе за плетарство. 

(4) Осигуравач је у обавези да плати накнаду из осигурања и за штете 

које настану и губитком квалитета код дувана осигураног по посебним 

условима. 

(5) Осигуравач је у обавези да плати накнаду из осигурања и за штете 

које настану и губитком квалитета код: 

  1. усева и плодова за производњу семена, 

  2. воћа, 

  3. стоног грожђа, 

ако је уговорено допунско осигурање по посебним условима и ако је 

плаћена одговарајућа допунска премија. 

(6) Осигурање од допунских ризика може се закључити само ако се 

претходно закључи осигурање од основних ризика, изузев ако је 

осигурани усев, односно засад, заштићен мрежом против града. 

 

Сума осигурања 

 

Члан 16. 

 

(1) Усеви и плодови осигуравају се на износ који одреди осигураник 

(сума осигурања). Осигурана вредност мора бити реална, што 

приближнија очекиваној вредности приноса у години трајања 

осигуравајућег покрића. 

(2) Као основа за израчунавање вредности усева, односно плодова, 

узима се висина очекиваног приноса и слободна тржишна цена 
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очекивана за годину после жетве, односно бербе, гарантована цена 

ако се тако уговори, или цена уговорена са организатором 

производње.  

(3) Уколико осигураник има закључен уговор о производњи, висина 

приноса и цена из тог уговора могу се применити приликом 

утврђивања суме осигурања, у тренутку закључења уговора о 

осигурању. 

(4) Осигураник може, код култура код којих се формирају гарантоване 

и откупне цене, уговорити клаузулу којом би се, у случају промене 

гарантоване односно откупне цене регулисао коначан обрачун 

премије и ликвидираних штета по новоформираним ценама за 

целокупни период трајања осигурања. Клаузула може гласити само на 

гарантовану или откупну цену. 

Текст клаузуле уноси се у полису и гласи: "Осигураник се обавезује да 

плати разлику у премији уколико дође до промене гарантованих и 

откупних цена одлуком надлежног органа, без обзира да ли ће се 

ризик остварити, а осигуравач да ће настале штете ликвидирати по 

новим гарантованим ценама''. 

Текст клаузуле за откупне цене је идентичан тексту клаузуле за 

гарантоване цене, изузев што клаузула, уместо на гарантовану, гласи 

на откупну цену. 

 

Обавеза осигурања свих усева и плодова исте врсте 

 

Члан 17. 

 

(1) Уговарач осигурања је обавезан да осигура све површине под 

усевима и плодовима исте врсте. То се односи и на усеве и плодове 

који се колективно осигуравају уколико колективним осигурањем није 

друкчије уговорено. 

(2) Ако се не осигурају сви усеви, односно плодови исте врсте сходно 

ставу (1) овог члана, накнада из осигурања се исплаћује у сразмери 

између осигуране и стварне површине под тим усевима и плодовима. 

Када је уговор о осигурању закључен по броју стабала или чокота, 

накнада из осигурања се исплаћује у сразмери између осигурног и 

стварног броја стабала или чокота. 

(3) Ако у току трајања осигурања настане промена у структури 

осигураних површина, уговарач осигурања је обавезан да то без 

одлагања пријави осигуравачу. 

(4) Уколико уговарач осигурања не испуни своју обавезу из става (3) 

овог члана, па се по настанку осигураног случаја утврди неслагање 

између осигураних и стварно засејаних површина, односно између 

осигураног и стварног броја стабала или чокота, накнада из 

осигурања ће се исплатити по одредбама става (2) овог члана. 

(5) Осигураник може определити нижу суму осигурања у сагласности 

са захтевима екстерних корисника (банка, министарство...), али уз 

обавезу да по тој суми осигура све површине под истом културом. 

(6) У случају наведеном у ставу (5) овог члана, изричито одобрење 

даје надлежна дирекција за осигурање, уз сагласност овлашћеног 

актуара која доноси коначну одлуку о могућности оваквог уговарања. 

 

Смањење или повећање суме осигурања и премије 

 

Члан 18. 

 

(1) Уговарач осигурања има право да тражи смањење, односно 

повећање суме осигурања ако стварна вредност осигураног усева 

буде мања, односно већа од суме осигурања и ако у међувремену 

није настао осигурани случај. 

(2) По добијању захтева за смањење или повећање суме осигурања 

од стране уговарача осигурања, осигуравач је у обавези да делегира 

стручно лице надлежно да изврши ревизију ризика и увери се у 

наводе уговарача осигурања. По извршеном прегледу предмета 

осигурања, стручно лице осигуравача сачињава записник о утврђеном 

стању. 

(3) Уколико се записником констатује смањење, односно увећање 

стварне вредности осигураног усева у односу на суму осигурања, 

може се извршити њена корекција тако што ће се изједначити са 

стварном вредношћу осигураног усева. 

(4) Сразмерно смањењу, односно увећању суме осигурања смањује 

се или повећава и премија осигурања за време од дана подношења 

писменог захтева осигуравачу за смањење, односно увећање суме 

осигурања, па до истека трајања осигурања. 

(5) Ако неки од осигураних усева уопште није засејан, односно 

засађен, те осигуравач није носио никакав ризик, уговарач осигурања 

за тај усев не плаћа премију осигурања. 

(6) Смањење, односно увећање суме осигурања и премије из става 

(3) и става (4) овог члана уговарач осигурања може писмено да 

захтева до почетка жетве, односно бербе тог усева или плода на 

осигураним парцелама. 

(7) Ако је осигурани усев или плод за време трајања осигурања 

уништен штетним догађајем који није обухваћен осигурањем, премија 

се смањује сразмерно времену од дана уништења усева, па до дана 

када би престала обавеза осигуравача за ношење ризика по Општим 

одредбама из члана 5.став (3) ових Услова. 

(8) Уговарач осигурања може поднети писмени захтев за смањење 

премије из става (7) овог члана најкасније у року од 15 дана, 

рачунајући од дана уништења усева или плода. 

(9) Ако осигурани усев или плод буде уништен пре почетка обавезе 

осигуравача по основу накнаде из осигурања, уговарач осигурања за 

тај усев не плаћа премију осигурања. 

(10) У случају уништења осигураног усева или плода из става (9) овог 

члана, уговарач осигурања може поднети писмени захтев за отпис 

премије најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана насталог 

уништења осигураног усева или плода. 

(11) Осигураник може раскинути уговор пре истека, а најкасније 15 

дана пре почетка жетве односно бербе. У том случају, осигураник има 

право на поврат премије осигурања сразмерно периоду ношења 

ризика од стране осигуравача и неискоришћеном периоду осигурања. 

 

Недељивост премије 

 

Члан 19. 

 

(1) Премија из тарифе премије важи за један период осигурања, тј. за 

време од закључења осигурања па до жетве, односно бербе уколико у 

посебним условима осигурања то није другачије регулисано, али 

највише годину дана. 

(2) Утврђена премија осигурања не може се смањити због скраћења 

рока трајања осигурања, осим у случајевима из члана 18. Посебних 

одредаба ових Општих услова. 

(3) Ако је усев или плод истовремено осигуран од више ризика, па је 

током трајања осигурања дошло до остварења неког од осигураних 

ризика, осигуравач задржава целокупну премију за ношење свих 

ризика. 

 

Преглед стања усeва и плодова 

(преглед и ревизија ризика) 

   

Члан 20. 

 

(1) Уколико усев задовољава услов из члана  5. став (5) Општих 

одредби ових Општих услова, пре закључења уговора о осигурању, 

осигуравач је дужан да изврши преглед предмета осигурања.  По 

извршеном прегледу, осигуравач је у обавези да сачини записник у 

коме мора да констатује да на усевима и плодовима не постоје 

оштећења од града или другог осигураног ризика. 

(2) Уколико у моменту закључења уговора о осигурању усев није 

посејан или није никао, осигуравач је у обавези да изврши преглед 

предмета осигурања од момента почетка обавезе осигуравача 

(осигуравајућег покрића) у складу са чланом 5. став (5) Општих 

одредби ових Општих услова. 
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(3) Осигуравач има право да у току трајања осигурања изврши 

преглед осигураних усева и плодова ради утврђивања стања у вези 

са обавезама које проистичу из закљученог уговора о осигурању. 

(4) По извршеном прегледу из ст. (3) овог члана, осигуравач саставља 

записник о утврђеном стању. 

 

Обавеза осигураника кад настане осигурани случај 

 

Члан 21. 

 

(1) Кад настане осигурани случај на основу кога се тражи накнада, 

осигураник је дужан да поступи према следећем: 

 1. да одмах, а најкасније у року од три дана по сазнању, пријави 

осигуравачу да је настао осигурани случај, 

 2. ако је пријава учињена усмено или телефоном мора се одмах, а 

најкасније у року од три дана, потврдити писмено, 

 3. у пријави о насталом осигураном случају треба навести дан и час 

настанка, на којим је усевима, односно плодовима и површинама 

настала штета, и то по врстама усева и парцелама, 

4. до доласка представника осигуравача на место осигураног случаја, 

потребно је да осигураник не промени стање оштећених, односно 

уништених усева и плодова, осим ако је промена у интересу смањења 

штете, 

 5. у случају да усеви, односно плодови буду оштећени за време 

жетве (бербе), осигураник је дужан да и пре процене штете изврши 

жетву или бербу, а у циљу спречавања даљег повећања штете, 

 6. када се оштећени усев или плод мора пожњети или обрати, а 

процена штете није још извршена, осигураник је дужан да остави 

контролне узорке у затеченом стању на доњем, средњем и горњем 

делу парцеле дијагонално, површине најмање 10 m² по оштећеном 

усеву, односно плоду, а код винограда најмање 10 чокота и код 

воћњака неколико стабала на доњем, средњем и горњем делу 

винограда, односно воћњака у дијагонали, који ће послужити као 

основа за процену штете. Код култура код којих се жетва - берба врши 

машински - комбајнирањем, осигураник мора да остави контролне 

узорке у виду трака.  

(2) Осигураник је дужан да осигуравачу пружи све податке и доказе 

којима располаже, а неопходни су за утврђивање узорка, обима и 

висине штете. Осигуравач може захтевати да осигураник прибави и 

друге доказе, ако је то потребно или оправдано. 

(3) Ако осигураник не изврши обавезе из става (1) и (2) овог члана и 

на тај начин онемогући осигуравача да утврди основ односно висину 

штете, осигуравач има право да одбије да накнади штету, односно да 

умањи износ накнаде штете. 

 

Утврђивање и процена штете 

 

Члан 22. 

 

(1) По пријему пријаве о насталом осигураном случају, осигуравач је 

дужан приступити утврђивању и процени штете, коју врши овлашћено 

лице пољопривредне струке (проценитељ штета). Процени штете 

може присуствовати осигураник или његов представник у циљу 

пружања потребних података за утврђивање основа и висине штете. 

(2) Процена може бити претходна (претпроцена) и коначна: 

  1. Кад је процена претходна (претпроцена), не утврђује се коначна 

висина штете, већ се само утврђује стање усева и плодова, природа 

оштећења и други елементи који су од важности за коначно 

утврђивање, односно процену штете. Када је оштећење незнатно и 

када се са сигурношћу може утврдити да коначни проценат штете, 

уколико није друкчије уговорено, није већи од 5% вредности суме 

осигурања , врши се одмах коначна процена. 

  2. Код коначне процене штете утврђује се: да ли су осигурани сви 

усеви односно плодови исте врсте, величина оштећене парцеле, 

колики је проценат штете од насталог осигураног случаја и колики би 

принос био да усеви, односно плодови нису били оштећени 

осигураним случајем. 

  3. Кад су усеви и плодови оштећени и дејством неке друге опасности 

која осигурањем није обухваћена, утврђује се колики је проценат 

оштећења од те опасности и за висину тог процента смањује се 

висина приноса који би се добио да оштећења од тих ризика уопште 

није било. 

  4. Код култура које се жању или беру два или више пута или имају 

више откоса, утврђивање и процена штете врши се на основу броја 

брања, процента оштећења и просечног приноса оштећених брања. У 

овом случају треба утврдити колико би брања имао оштећени усев, 

која су брања оштећена, колики је проценат оштећења брања и 

колики би био укупан стварни принос оштећених брања да није дошло 

до оштећења.  

Такође треба утврдити колико је рода обрано од оштећеног брања 

пре насталог оштећења. 

  5. Ако један исти усев или плод буде оштећен више пута, проценат 

штете утврђује се према стању усева или плодова после задњег 

оштећења. 

  6. Приликом утврђивања површине под оштећеним усевима и 

плодовима, добијени резултат заокружује се код хектара на 1 ар.  

(3) Проценитељ штета, по завршеној процени, уручује осигуранику 

непосредно или поштом Записник о извршеној процени штете. 

(4) У случају да се осигураник не сложи са резултатима процене из 

Записника о извршеној процени штете, дужан је да своје неслагање 

са проценом писмено саопшти осигуравачу у року од 3 дана, од дана 

пријема Записника. Уколико осигураник не поступи на наведени 

начин, процена се сматра коначном.  

(5) Када је осигураник изразио писмено неслагање са резултатом 

процене из Записника о извршеној процени штете, приступа се 

процени штете у другом степену. У том случају, осигураник је дужан 

да у смислу члана 21. став (1) тачке 6. Посебних одредби ових 

Општих услова остави контролне парцеле недирнуте у оштећеном 

стању све док се не изврши процена штете у другом степену. Ако 

осигураник не поступи на наведени начин, штета ће се обрачунати 

према првобитној процени.  

(6) Осигуравач има право да врши контролу извршене процене, према 

стању на лицу места, а пре жетве односно бербе. Ако осигураник не 

прихвати налаз утврђен приликом контроле, који одступа од 

резултата процене из Записника о извршеној процени штете, 

приступа се процени штете у другом степену. 

 

Процена штете у другом степену 

 

Члан 23. 

 

(1) Процену штете у другом степену врши Комисија састављена од 

пољопривредних стручњака, коју одређује Дирекција за накнаду 

штета, под условом да нису учествовали у првостепеној процени 

штете. 

(2) Процена штете у другом степену врши се аналитичким путем, при 

чему су чланови Комисије из става (1) овог члана дужни дати у налазу 

све елементе на основу којих су дошли до крајњег резултата.  

 

Утврђивање накнаде из осигурања 

 

Члан 24. 

 

(1) Висина накнаде из осигурања утврђује се: 

  1. до суме осигурања - ако је вредност приноса једнака суми 

осигурања или већа од ње, 

  2. до стварне вредности приноса - ако је та вредност мања од суме 

осигурања. 

(2) Вредност осигураних усева, односно плодова израчунава се на тај 

начин што се од утврђеног приноса који би се постигао да није било 

никаквог оштећења одбије смањење приноса због евентуалног 

оштећења опасностима које нису обухваћене осигурањем и тако 

добијени принос обрачунава се по тржишним или гарантованим 
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ценама, а за уговорену производњу - по ценама уговореним са 

организатором производње. 

(3) За пољопривредне културе чије се цене не формирају на тржишту 

или прописима, обрачун се врши по уговореним ценама у полиси. 

(4) Када се вредност приноса обрачунава по тржишним ценама, 

меродавне су цене на велико које се формирају на најближем 

слободном тржишту после жетве, односно бербе, и то у време када је 

довоз или понуда предметних пољопривредних производа нормална. 

(5). Штета на осигураним усевима, односно плодовима до 5% висине 

суме осигурања oштeћeнe пoвршинe (oштeћeнoг дeлa пaрцeлe) не 

надокнађује се, уколико није друкчије уговорено.   

(6) Када је штета делимична, осигуранику се на име накнада 

исплаћује: 

  - у случајевима из става (1) тачка 1. овог члана - од суме осигурања, 

  - у случајевима из става (1) тачка 2. овог члана - од вредности 

приноса, 

онолико процената за колико су процената усеви, односно плодови 

оштећени.  

(7) Ако, проценат оштећења износи 85% и више сматраће се да је 

штета тотална (потпуна). Висина накнаде која се у том случају 

исплаћује осигуранику износи: 

  - у случајевима из става (1) тачка 1. овог члана - износ суме 

осигурања, 

  - у случајевима из става (1) тачке 2. овог члана - износ вредности 

приноса . 

У оба случаја износ накнаде смањује се за висину трошковa 

производње који се од настанка штете до завршетка жетве или бербе 

неће остварити, и то за ратарство најмање 10%, за повртарске и 

воћарске културе најмање 20%, узимајући при том у обзир неопходне 

трошкове за уклањање биљних остатака. 

(8) Када су млади или тек засејани усеви потпуно уништени, а према 

годишњем добу, временским приликама и прикладности земљишта 

уместо њих је могуће засејати исту културу, осигуранику се исплаћује 

аконтација накнаде из осигурања у висини до 30% од суме осигурања. 

(9) Када су усеви потпуно уништени, а према годишњем добу, 

временским приликама и прикладности земљишта није могуће сетву 

или садњу извршити истом, већ неком другом културом, осигуранику 

се исплаћује аконтација накнаде из осигурања у висини до 50% од 

суме осигурања.  

(10) Ако у смислу става (8) или става (9) овог члана новозасејани, 

односно засађени усев није уопште успео услед околности на које 

осигураник није могао утицати или је делимично успео, накнада из 

осигурања ће се утврдити на следећи начин: 

  1.ако усев уопште није успео, израчунаће се укупан износ накнаде у 

смислу одредаба става (1) до (4) и става (7) овог члана, и осигуранику 

исплатити разлика између исплаћеног износа аконтације по ставу (8) 

или ставу (9) овог члана и укупно утврђеног износа накнаде, 

  2. ако је усев делимично успео, прво ће се утврдити постигнута 

вредност засејане, односно засађене културе и та вредност додати 

исплаћеном износу аконтације из става (8) или става (9) овог члана. 

Ако тако добијени износ буде мањи од вредности коју би осигурана 

култура имала да није дошло до настанка осигураног случаја, 

осигуранику ће се надокнадити разлика до те вредности. 

(11) Износ трошкова производње у смислу става (7) овог члана не 

одбија се када се врши пресејавање, односно пресађивање потпуно 

уништених усева и плодова. 

(12) Захтев за исплату разлике накнаде у смислу става (10) овог 

члана осигураник је дужан да писмено поднесе осигуравачу и то пре 

него што се усев пожање или обере. Оправданост захтева 

споразумно утврђују осигураник и осигуравач. 

(13) Уколико осигураник не изврши пресејавање, односно 

пресађивање у смислу става (8) и става (9) овог члана, исплаћена 

аконтација сматраће се коначном накнадом из основа осигурања. 

 

 

 

 

 

Уговорена франшиза 

 

Члан 25. 

 

(1) Ако се уговори учешће осигураника у штети (уговорена одбитна 

франшиза), уколико наступи осигурани случај, утврђена висина 

накнаде која се исплаћује осигуранику биће умањена за износ 

уговореног процентуалног учешћа, и то: 

1. франшиза од износа штете - код уговорене одбитне франшизе, 

чија се  висина утврђује у процентима од износа штете, утврђена 

висина накнаде ће се умањити за износ уговореног процентуалног 

учешћа у штети. 

2. франшиза од суме осигурања - код уговорене одбитне франшизе 

од суме осигурања, висина накнаде ће се умањити применом 

уговореног процентуалног учешћа од суме осигурања оштећене 

површине (оштећеног дела парцеле) и то за сваку оштећену парцелу 

посебно.  

Уколико у току периода осигурања, из било ког разлога, дође до 

измене уговорене суме осигурања услед умањеног приноса, за основ 

обрачуна/примене франшизе узима се нова сума осигурања.   

 

Накнада трошкова 

 

Члан 26. 

 

(1) Осигуравач накнађује трошкове проузроковане разумним 

покушајем да се отклони непосредна опасност наступања осигураног 

случаја, као и покушаја да се ограниче његове штетне последице 

само уколико је осигураник те покушаје предузео у договору са 

осигуравачем или уз његову сагласност. 

(2) Ако осигуравач одбије да да сагласност на предложене мере из 

става (1) овог члана, у случају настанка штете обавезан је да исплати 

накнаду штете у целости. 

 

Исплата накнаде из осигурања 

 

Члан 27. 

 

(1) Осигуравач је дужан да у року од 14 дана осигуранику исплати 

накнаду из осигурања, рачунајући од дана када је утврдио своју 

обавезу и њену висину. 

(2) Уколико је утврђен правни основ за накнаду штете, али не и њена 

висина тј. коначан износ осигуравачеве обавезе, осигуравач је дужан 

да на захтев овлашћеног лица исплати износ неспорног дела на име 

предујма. 

 

Примена Општих услова 

 

Члан 28. 

 

(1) Ови услови примењују се на осигурање усева и плодова уколико 

Посебним условима није друкчије регулисано или уколико примена 

Општих услова за осигурање усева и плодова није у целини или 

делимично искључена Посебним условима.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 29. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе Општи услови за 

осигурање усева и плодова донети на седници Управног одбора 

09.01.1992. године. 
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Члан 30. 

 

Ови услови ступају на снагу 8 (осам) дана, од дана објављивања у 

''Службеном листу Компаније''. 

 

 

 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.04.2020.год. 

 
 


