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1 Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и од некои други опасности 
 

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПАСНОСТА ОД ПРЕКИН НА РАБОТА 
ПОРАДИ ПОЖАР И ОД НЕКОИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ 

 
ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
(1) Предмет на осигурување во смисла на овие Услови може да бидат:  

1. доходот, бруто-добивката или добивка (доход) или  
2. одредени трошоци на работење на осигуреникот (трошоци). 

Под доход се подразбира само оној доход што се остварува со извршување регистрирана стопанска дејност, 
како и приходите поврзани за таа дејност. Не се смета за доход оној дел од доходот што се остварува од: 
работење во промет со парични средства, приходи од камати, работење во странство, исправка на 
финансискиот резултат и сл. 

(2) Под трошоци се подразбираат само оние трошоци што се со фиксен карактер и што настануваат без оглед на тоа 
дали се извршува или не се извршува стопанската дејност, а кои осигуреникот мора да ги сноси. Не се сметаат за 
трошоци оние трошоци што се директно поврзани со извршувањето на стопанската дејност (производство), на пр. 
како: трошоците на суровини и на материјали, потрошената енергија и сл. 

 
ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

Член 2 
(1) Според овие Услови се пружа осигурителна заштита и се врши надоместок за штетите предизвикани со прекин на 

работата, односно со намалување на стопанската активност (прекин на работата) поради уништување, оштетување 
или исчезнување на оштетените предмети од основните опасности дефинирани во членот 2, во ставовите од 1 до 7 
од овие Услови, и тоа: 
1. пожар и удар на гром; 
2. експлозија, освен експлозија од нуклеарна енергија, доколку не е договорено поинаку; 
3. луња; 
4. град; 
5. удар на сопствено моторно возило и на сопствена подвижна работна машина во осигурениот градежен објект; 
6. паѓање на воздушно летало; 
7. манифестации и демонстрации. 

(2) Ако посебно се договори и се пресмета дополнителна премија, осигурителната заштита за штети предизвикана со 
прекин на работа поради уништување, оштетување или исчезнување на оштетените предмети се проширува на 
една или на повеќе дополнителни опасности дефинирани со членот 3, ставовите од 8 до 15 од овие Услови, според 
тоа како ќе се договори, и тоа: 
1. поплава, порој и високи води; 
2. лизгање на почвата и одронување; 
3. слегнување на почвата; 
4. снежни лавини; 
5. истекување (лекажа); 
6. излевање вода од инсталации; 
7. самозапалување на залихи; 
8. излевање вжарена течна растопена маса; 
9. удар на непознато возило во осигурениот градежен објект; 
10. земјотрес. 

(3) Опасностите од претходниот став може да се договорат само доколку се договори осигурување од опасноста пожар 
и од некои други опасности, и тоа само за истите опасности за кои е склучено осигурување од пожар и од некои 
други опасности. 

 
ОБЕМ НА ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

Член 3 
Обемот на осигурување од осигурените опасности дефинирани во претходниот член е утврден во Условите за 
осигурување од пожар и од некои други опасности. 
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ШТЕТИ ОД ПРЕКИН НА РАБОТА, МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ 
И ГАРАНТЕН РОК 

Член 4 
(1) За штета од прекин на работа во смисла на овие Услови се смета износот на доходот што осигуреникот во 

периодот на застојот поради прекин на работа не можел да го оствари или непокриениот износ на осигурените 
трошоци остварени, односно настанати во тој период во зависност од договореното покритие. 

(2) Доколку не е договорено поинаку, осигурувачот има обврска за штетите што би настанале од прекинот на работата 
во договореното траење на најмалку 3, а најмногу 12 месеци (гарантен рок), сметајќи од денот кога настанал 
осигурениот случај. 
Должината на договорениот гарантен рок во текот на траењето на осигурувањето се намалува сукцесивно за 
соодветниот период (број на денови) за кој бил пресметан надоместок. Доколку во текот на траењето на 
осигурувањето се појават повеќе осигурени случаи, во секој нареден прекин на работа осигурувачот има обврска 
најмногу до неискористениот период од гарантниот рок (остаток). 

(3) Осигурувањето престанува кога осигуреникот ќе го искористи правото од целиот гарантен рок поради еден или 
повеќе прекини на работа. 

(4) Ако осигуреникот по прекинот на работата што траел покусо од гарантниот рок сака повторно да има осигурително 
покритие за овој или за друг гарантен рок, должен е да склучи ново осигурување. При склучување на новото 
осигурување ќе му се признае дел од премијата што отпаѓа на неискористениот дел од гарантниот рок. 

(5) Осигурувачот нема обврска ако штетата поради прекин на работа биде зголемена: 
1. поради вонредни настани што настанале за време на прекинот на работата; 
2. поради ограничување на повторна изградба, односно поправка врз основа на одлука на надлежен орган или 

ограничување во производството; 
3. поради тоа што осигуреникот не располага со доволно денарски или девизни средства или немал можност 

благовремено да изврши увоз потребен за обновување на стопанската дејност; 
4. поради извршени промени и подобрување при обновата; 
5. поради тоа што прекинот на работата се случил во друг погон што не е физички оштетен, освен доколку не е 

осигурен според овие Услови; 
6. поради последиците кај други правни лица со кои оштетениот осигуреник има деловни односи или договор за 

кооперација, дури и ако има склучено осигурување од прекин на работа според овие Услови; 
7. поради исчезнување или уништување на пари, вредносни хартии, деловни книги, планови, цртежи, дупчени 

картички, магнетски ленти, датотеки и други слични предмети. 
 

ПОВРЗУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ПРЕКИН НА РАБОТА 
 СО ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОПАСНОСТА ОД ПОЖАР  И ОД НЕКОИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ 

Член 5 
(1) Осигурување во смисла на овие Услови може да се склучи со услов претходно или истовремено да е склучено кај 

истиот осигурувач и осигурувањето за основни средства и непарични обртни средства од опасноста пожар и од 
некои други опасности. 

(2) Обврска за надомест на штети по овие Услови постои само ако постои обврска да се надомести материјалната 
штета по основата на осигурувањето од опасноста пожар и од некои други опасности; 

(3) Ако престане да важи договорот за осигурување од опасноста пожар и од некои други опасности, престанува да 
важи и договорот за осигурувањето склучено по овие услови. 

 
ВИСИНА НА ОСИГУРЕНИОТ ДОХОД И НА ТРОШОЦИТЕ (СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ) 

Член 6 
(1) Сумата на осигурување ја утврдува осигуреникот вкупно или по елементи/делови на еден од следните начини: 

1. како сумата на осигурување што претставува износ добиен со множење на годишните планирани/очекувани 
вредности со количникот на должината на гарантниот рок и периодот на траењето на осигурувањето (12 
месеци); 

2. како сума на осигурување што претставува збир на динамични месечно утврдени износи; 
3. износите под точка 1 и точка 2 од овој став го претставуваат најнискиот износ на кој може да се склучи 

осигурувањето. 
(2) Осигуреникот може однапред да договори автоматско месечно зголемување на сумата на осигурување доколку 

плати соодветен доплаток. 
(3) Вака утврдената и договорена сума на осигурување претставува и максимална обврска на осигурувачот (лимит на 

покритие). 
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НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 7 

(1) На осигуреникот му се надоместува вистинскиот износ на осигурениот доход што не може да го оствари за време 
на прекинот на работа, но најмногу до поединечниот лимит на покритие. 

(2) На осигуреникот му се надоместува вистинскиот износ на осигурените трошоци ако тие и понатаму се потребни и 
економски оправдани и ако осигуреникот би ги имал и да не бил прекинот на работа, но најмногу до поединечниот 
лимит на покритие. 

(3) При утврдување на штетата поради прекин на работа, треба да се земат предвид сите околности што позитивно 
или негативно би влијаеле врз финансискиот резултат на осигуреникот и да не бил прекинот на работата. 

(4) Доколку осигуреникот не ги исполнил обврските од ставот 2 на членот 11 на овие Услови, односно не договорил 
соодветен доплаток, надоместокот во секој случај ќе се пресметува сразмерно помеѓу договорената сума на 
осигурување и соодветната сума на осигурување на сите организациски единици на иста локација. Соодветната 
сума на осигурување се утврдува на ист начин како што е регулирано во ставот 1 на членот 6 од овие Услови. 

(5) За прекинот на работата што трае до 30 дена, доколку не се договори поинаку, не се утврдува надоместок. 
Доколку не е договорено поинаку, осигуреникот учествува со 10% од пресметаниот надоместок во секој осигурен 
случај. 

 
ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ НАСТАНЕ ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ 

Член 8 
(1) Доколку настапи непосредна опасност или таа веќе почнала да се остварува, осигуреникот има обврска за тоа 

истиот ден да го извести осигурувачот усно, по телефакс, по електронска пошта или по друг електронски пат. 
Доколку тоа не го направи и писмено ниту во наредните 48 часа, осигурувачот може да утврди финансиски ефект 
за неисполнување на таа обврска и сразмерно на тоа влијание да го намали износот на надоместокот. 

(2) Во случај на прекин на работа, осигуреникот е должен: 
1. да ги преземе сите потребни мерки за отстранување или намалување на штетата од прекин на работа, а 

особено да ги преземе мерките што ќе го намалат времетраењето на прекинот и во тој поглед да се придржува 
на упатствата што ги дава осигурувачот; 

2. со цел да се намали штетата, да ги преземе мерките во рамките на можноста работниците што се останати 
без работа поради прекин на работа да ги вработи во друг погон или во друга организација. 

3. на осигурувачот, неговите претставници и на стручни лица да им дозволи непречено истражување и 
утврдување на причината и на висината на штетата и обемот на обврските за надоместок на штета. На барање 
на осигурувачот, писмено да ги даде сите известувања, како и другите документи што може да послужат за 
утврдување на надоместокот. Особено е должен за таа цел да ги стави на располагање деловните книги, 
биланси, инвентарни листи, сметки, белешки за дејствување за време на тековната година, а по потреба и за 
претходниот период. 

(3) Ако осигуреникот направи повреда на некоја од обврските од ставовите 1 и 2 на овој член, осигурувачот нема 
обврска да ја надомести штетата или пак ќе ја надомести само делумно. Во случај на намера или на крајно 
невнимание, осигурувачот нема обврска за исплата на надоместок од штета. Осигурувачот сепак ќе има обврска да 
ја надомести штетата ако повредата на должноста со големо невнимание од ставовите 1 и 2 не била од влијание 
на утврдувањето на причината, обемот и висината на надоместокот. Исто така, осигурувачот ќе има обврска и во 
случај на повреда на обврските од ставот 2, точка 1 и со големо невнимание, ако обемот на штетата не бил помал 
и доколку осигуреникот обврската добро ја извршил. 

 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

Член 9 
(1) Висината на надоместокот се утврдува врз основа на познати и признати адекватни методи приспособени и 

соодветни за секоја конкретна ситуација, со цел што пообјективна и поточна процена, земајќи ја за основа 
евиденцијата, податоците и документите што се верификувани од соодветни институции или се со таков карактер 
да претставуваат реална основа за таа цел. 

(2) Во одредени ситуации мора да се користат податоците од претходниот период или од неколку претходни години. 
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НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТАТА 

Член 10 
(1) Осигуреникот е должен да ги преземе сите потребни мерки да се спречи настапувањето на прекинот на работата, а 

кога до тоа сепак ќе дојде, да ги преземе сите мерки во негова можност штетата да се намали или да не се 
зголемува. 

(2) Доколку осигуреникот за непреземање на претходните мерки нема оправдани причини, обврската на осигурувачот 
се намалува за онолку за колку што е зголемена штетата со тоа. 

(3) Осигурувачот е должен да ги надомести без органичување трошоците од ставот 1 и тогаш кога преземањето на тие 
мерки не ги дало очекуваните резултати. 

(4) Осигурувачот може за соодветен износ да го намали надоместокот доколку осигуреникот не ги преземе 
договорените или наложените мерки ниту по одредениот рок и поради тоа дојде до зголемување на штетата. 

 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 11 
(1) Осигуреник може да биде секое правно лице (заедничко здружено претпријатие, сложено претпријатие и сл.) кое 

обавува одредена стопанска дејност (производство) врз основа на кое остварува вкупен приход, односно утврдува 
и распоредува доход во согласност со законот. 

(2) Осигуреникот од претходниот став е должен да го склучи ова осигурување за сите организациони единици на иста 
локација, без оглед дали се наоѓаат во одвоен или единствен ризик. Доколку тоа не го направи при утврдувањето 
на надоместокот, ќе се применува соодветна пропорција. Меѓутоа, пропорција нема да се применува доколку 
осигуреникот договори соодветен доплаток. 

(3) Само доколку тоа посебно го договори, осигуреникот од став (1) може да го склучи ова осигурување и за 
организационите единици кои не се правни лица (погон, профитна единица - центар и сл.) под услови да: 
1. се наоѓаат во одвоен ризик и не се технолошки поврзани; 
2. обезбедуваат меродавна евиденција; 
3. остваруваат вкупен приход врз основа на конкретни услови на стопанисување и 
4. формирањето на добивката и трошоците вообичаено книговодствено се искажуваат. 

 
ПРЕСМЕТКА НА ПРЕМИЈА 

Член 12 
(1) Премијата се пресметува однапред, при склучување на осигурувањето. Не се врши конечна пресметка на 

премијата. 
(2) Како основа за пресметка на премијата, во зависност од начинот на осигурување, е: 

1. кај најнискиот износ утврден на почетокот на периодот на осигурување (член 6, став 1, алинеја 1); 
2. кај месечно договорените износи - годишен збир на месечните износи (член 6, став 1, алинеја 2). 

Оваа основа се зголемува за евентуално договореното зголемување, во смисла на членот 6, став 2 од овие 
Услови. 

 
ВАЖНОСТ НА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 13 
Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови ќе се применуваат и: 
а). Општите услови за осигурување на имот; 
б). Условите за осигурување од опасност од пожар и од некои други опасности. 
 

ПРАВО НА ЖАЛБА 
Член 14 

Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето може да достават жалба во однос на осигурувачот до 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 
 

НАДЛЕЖЕН СУД 
Член 15 

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје. 
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