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УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА НИСКОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, 
ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ, ПРОЦЕСОРИ И СЛИЧНИ УРЕДИ 

 
ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

 
Овие Услови се применуваат за осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и 
слични уреди. Во овие услови долунаведените поими значат:  
Осигурувач - Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп.  
Договарач на осигурувањето - лице што со осигурувачот склучило договор за осигурување.  
Осигуреник - лице чиј предмет, односно имот е осигурен и на кое му припаѓаат правата од осигурувањето. 
Премија - износ што се плаќа по договорот за осигурување.  
Сума на осигурување - износ на кој имотот, односно имотниот интерес е осигурен, ако од содржината на договорот за 
осигурување не произлегува нешто друго. 
Осигурен случај - настан што предизвикува загуба или штета на осигурениот предмет или имот и произлегува од 
случаен или од непредвиден настан и може да доведе до отштетно побарување. 
Лист на покритие - потврда што привремено ја заменува полисата.  
Полиса - договор за осигурување. 
 

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

(1) По овие Услови може да се примат во осигурување:  
1. медицинска опрема: рендгенски апарати за дијагностицирање и за терапија, радиотераписки апарати како што 

се б-трони и г-трони и хируршка технологија, односно цела медицинска и радиолошка опрема во болниците, 
медицинските и стоматолошките амбуланти и медицинските лаборатории; 

2. комуникациски апарати: телепечатачи, телефакси, телефонски централи и единици, радарски и 
радиокомуникациски апарати, сателитски примачки апарати, авионска навигација и сателитска опрема за 
емитувања во големи станици, радио и ТВ-емитувачи, комерцијални воздушни системи, видеотелефони и 
видео и аудиорикордери и слична опрема; 

3. канцелариска опрема: машини за пишување со процесорска единица, фотокопири, печатачи, и слична опрема, 
интерком телефони и јавни системи, противпожарни алармни контролни табли и опрема; 

4. внатрешна опременост: телевизиска опрема користена за индустриски цели, филмска и телевизиска студиска 
опрема, електронски микроскопи, тајмери, радио и сигнализирачки системи, сообраќајно означување и 
електронска означувачка опрема, како и поголема канцелариска опрема за укнижување, снимање, 
микрофилмување и машини за скенирање и за фотокопирање; 

5. електронски сметачи, печатачи, процесни сметачи и слични електронски уреди што се сопственост на 
осигуреникот и на лицата што живеат во заедничко домаќинство со него. 

6. Специјализирана опрема или компјутерска опрема и системи наменета за “рударење“ на крипто валути или 
слични процеси на валидација на трансакции во мрежата, доколку е легално набавена и истата се користи за 
легални работи и како таква е наведена во полисата и додатната пропратна документација.  

(2) По овие Услови не се примаат во осигурување: 
1. аматерски радиоинсталации, џубокси, машини за игри или автомати, дисперзери на пари во готовина или 

други инсталации во сали за играње, дискотеки или барови,  
2. специјализирана опрема или компјутерска опрема наменета за “рударење“ на крипто валути или слични 

процеси на валидација на трансакции во мрежата која не е легално набавена и истата се користи за нелегални 
активности, 

3.  специјализирана опрема или компјутерска опрема и системи наменета за “рударење“ на крипто валути или 
слични процеси на валидација на трансакции во мрежата како и поголема концентрација на компјутерска 
опрема и системи со намена како “фарми за рендерирање“ и сервери кои се сместени во несоодветни, 
незаштитени, неконтролирани и пожарно необезбедени објекти 

(3) Осигурени се само оние предмети што се означени во полисата. 
(4) За електронски сметачи, печатачи, процесни сметачи и слични електронски уреди, ако во полисата предметите не 

се поединечно наведени, туку како група, се смета дека се осигурени сите предмети што се наоѓаат во местото на 
осигурувањето, а и припаѓаат на осигурената група, како оние што постоеле во моментот на склучување на 
осигурувањето така и оние што дополнително се внесуваат во таа група. 
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ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ) 
Член 2 

КОМБИНАЦИЈА А - пожар + кршење + кражба  
Осигурени се ризиците пожар и удар од гром, експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, излевање на вода од 
водоводна и од канализациска инсталација, луња и град, удар со сопствено моторно возило и со сопствена подвижна 
работна машина во осигурените градежни објекти, ако тоа предизвика штета на осигурената опрема, паѓање на летала, 
манифестација и демонстрација и поплава, порој и висока вода.  
Со осигурувањето се надоместува и ненадејно и непредвидливо оштетување или уништување на осигурените предмети 
или апарати, за кое треба да се изврши нивна поправка или замена, ако овие оштетувања не се настанати од причините 
што се исклучени од осигурувањето. 
Со осигурување по овие Услови се дава осигурителна заштита од ризикот извршување или обид на провална кражба и 
разбојништво, покриени се штетите од однесување, уништување или оштетување на осигурените предмети, како и 
штетите предизвикани со оштетување на градежни делови на простории, инсталации и опрема во кои се наоѓаат 
осигурените предмети при извршување или обид за провална кражба, односно разбојништво.  
 
КОМБИНАЦИЈА Б - пожар + кражба 
Осигурени се ризиците пожар и удар од гром, експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, излевање на вода од 
водоводна и од канализациска инсталација, луња и град, удар со сопствено моторно возило и со сопствена подвижна 
работна машина во осигурените градежни објекти, ако тоа предизвика штета на осигурената опрема, паѓање на летала, 
манифестација и демонстрација и поплава, порој и висока вода.  
Со осигурување по овие Услови се дава осигурителна заштита од ризикот извршување или обид за провална кражба и 
разбојништво, покриени се штетите од однесување, уништување или оштетување на осигурените предмети, како и 
штетите предизвикани со оштетување на градежни делови на простории, инсталации и опрема во кои се наоѓаат 
осигурените предмети при извршување или обид за провална кражба, односно разбојништво. 
 
КОМБИНАЦИЈА В - пожар + кршење 
(Оваа комбинација не се применува за електронски сметачи, печатачи, процесни сметачи и слични електронски уреди.)  
Осигурени се ризиците пожар и удар од гром, експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, излевање на вода од 
водоводна и од канализациска инсталација, луња и град, удар со сопствено моторно возило и со сопствена подвижна 
работна машина во осигурените градежни објекти, ако тоа предизвика штета на осигурената опрема, паѓање на летала, 
манифестација и демонстрација и поплава, порој и висока вода. Со осигурувањето се надоместуваат и ненадејно и 
непредвидливо оштетување или уништување на осигурените предмети или апарати, за кое треба да се изврши нивна 
поправка или замена, ако овие оштетувања не се настанати од  причините што се исклучени од осигурувањето.   
 
КОМБИНАЦИЈА  Г - само пожар  
(Оваа комбинација не се применува за електронски сметачи, печатачи, процесни сметачи и слични електронски уреди.)  
Осигурени се ризиците пожар и удар од гром, експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, излевање на вода од 
водоводна и од канализациска инсталација, луња и град, удар со сопствено моторно возило и со сопствена подвижна 
работна машина во осигурените градежни објекти, ако тоа предизвика штета на осигурената опрема, паѓање на 
воздушни летала, манифестација и демонстрација и поплава, порој и висока вода.  
Во сите комбинации (А, Б, В и Г), доколку се плати дополнителна премија, осигурувањето може да се прошири и за 
следниве опасности: 
- земјотрес; 
- лизгање и одронување на земјиште; 
- слегнување на почвата; 
- снежна лавина. 
Осигурувањето важи кога предметите се во функција или во мирување, кога се демонтирани со цел да се исчистат или 
за ремонт, во текот на нивното работење, во тек на последователно повторно монтирање, но во секој случај по успешно 
извршеното пробно пуштање. 
Вкупниот надоместок на име обесштетување на осигуреникот, вклучувајќи ги и трошоците за расчистување, не може да 
ја надмине сумата на осигурувањето што е наведена во полисата. 
Осигурувањето е во важност и кога предметите на осигурување во целост се преместени на друго место на подрачјето 
на Република Македонија. 
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МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 3 

(1) Осигурувањето важи за времето додека осигурените предмети се наоѓаат на местото означено во полисата. 
(2) Осигурувањето е во важност и тогаш кога сите осигурени предмети ќе се пренесат од местото што е означено во 

полисата на некое друго место во рамките на седиштето на осигуреникот, односно место на живеење на 
територијата на Република Македонија. 

(3) Ако осигурениот предмет, според природата на употребата, се преместува од едно на друго место, тоа треба да се 
наведе во полисата. Доколку не може точно да се означат одделните места на осигурувањето, тоа е ограничено на 
територијата на Република Македонија. 

(4) Осигурувањето не важи за времето додека осигурените предмети се наоѓаат на изложба, на панаѓур или на саем, 
доколку не се договори поинаку. 

 
ИСКЛУЧОЦИ 

Член 4 
Осигурувачот нема обврска да исплати штета или обесштетување, па ни во случај кога вредноста на наведените 
предмети е содржана во полисата, во следните случаи: 
1. за грешки и за дефекти што постоеле во времето на почетокот на ова осигурување, доколку овие грешки или 

дефекти му биле познати или не можело да не му бидат познати на осигуреникот;  
2. штета што произлегува од намерно дејство или од намерно крајно невнимание од страна на трето лице, доколку не 

е договорено поинаку; 
3. загуба или штета што резултира од користење на осигурен објект пред да биде извршена трајна поправка и 

загарантирана нормална работа;  
4. трошоци за стандардно дотерување, поправање на функционални застои и за одржување на осигурениот предмет, 

освен ако не е неопходно, во врска со поправка по настаната санација на оштетениот осигурен предмет; 
5. загуба или штета на вентили, цевки, спојки, дихтунзи (или печати), каиши, преносливи алати, гравирани цилиндри, 

предмети направени од стакло, порцелан или керамика, текстил или средства за работа (на пр. масло за 
подмачкување, хемикалии); 

6. естетски дефекти, како што се гребнатини на обоени, полирани или емајлирани површини; 
7. корозија, оксидација, стареење, ерозија или друго постојано хемиско влијание, термичко влијание (разорување) на 

електроотпорни грејачи, механичко или атмосферско влијание, кој било вид трошење или абење на секој дел од 
машините предизвикани со редовна употреба, кавитација, наслаги од 'рѓа, каменец, талог, тиња, кал или други 
наслаги;   

8. преоптовареност на машините, на машинските и електрични уреди, апарати и инсталации преку границите на 
нивните проектни параметри, ставање во погон пред конечната поправка, монтирање и пробно испитување на 
новите машини, уреди или апарати, повреда на техничките и на други прописи и упатства за техничка 
експлоатација на осигурените машини, уреди или апарати, како и заштитните мерки; 

9. сите видови променливи делови и делови што подлежат на периодична замена или сигурносните елементи со 
еднократно дејство, делови на машини изложени на забрзано трошење и на периодична замена: сита, релјефни и 
други заменливи облоги, заменливи облоги на валци, облоги на гребени - чешли, свитливи цевки, ремени, четки, 
влошки на филтер-платна, средства за термичка изолација, делови на спојници (гумени прстени, ламели и сл.), 
каиши за транспортна лента, гумени ленти, решетки и црева, гумени и пластични постави,  четкички,  гумени 
јажиња, делови од стакло, порцелан и керамика, ленти, синџири и челични јажиња, освен кај транспотните уреди за 
кои се предвидува можност за посебно договарање; 

10. сите видови горива, филтерни делови, средства за ладење, средства за чистење, мазива, масти, катализатори, 
хемикалии, контактни агенси; 

11. штетно дејство на нуклеарна енергија, ерупции, освен истражни ерупции, доколку тоа посебно не се договори; 
12. посредни штети настанати во врска со осигурениот случај како загуба на заработувачка, денгуби, казни и сл.; 
13. оштетување или уништување за кои производителот или добавувачот на имотот е одговорен или со закон или со 

договорни обврски. Ако производителот, односно испорачателот ја оспорува одговорноста, а штетата е 
предизвикана со осигурен случај, одредена во членот 2 од овие Услови, осигурувачот ќе му исплати надомест на 
осигуреникот, а потоа до износот на исплатениот надомест сите права на осигуреникот кон производителот, 
односно испорачателот му припаѓаат на осигурувачот;  

14. трошоците за демонтажа и за монтажа за редовен преглед или за одржување за осигурените предмети 
(периодични поправки, замени на истрошените делови). Во овој случај надоместот од осигурувањето ги опфаќа 
трошоците за замена на оштетените делови што се оштетиле од осигурениот ризик, а притоа не биле предвидени 
за периодична поправка или замена;  
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15. кражба извршена од членовите на семејството што живеат во заедничко домаќинство со осигуреникот или со 
учество на некои од членовите на семејството што живеат во заедничко домаќинство со осигуреникот во својство 
на наговорувачи или помагачи. За припадници на семејството се сметаат и лицата што во просториите каде што се 
наоѓале однесените или оштетените предмети живеат, работат или се примени на ноќевање; 

16. кражбата не е покриена доколку се направи од измама, од обична кражба, од кусокот утврден со пописот, па ни 
тогаш кога кусокот ќе се утврди пред пописот што е извршен по настанување на осигурениот случај; 

17. предмети додека се наоѓаат на изложби и на саеми; 
18. војна, инвазија, дејство на странски непријател, непријателски или воени операции (без оглед дали е објавена војна 

или не), граѓанска војна, побуни, востание, бунт, револуција, заговор, воена или окупаторска сила, воспоставување 
воена власт, безредија и граѓански немири, штрајк, затворање на фабрики, конфискување, противправно 
преземање, присвојување или уништување или оштетување на имот по налог на државата де јуре или де факто на 
која било државна општина или локална власт; 

19. загуба, штета или трошок од кој било вид директно или индиректно дејство на тероризам без оглед на која било 
друга причина или настан што истовремено доведува до штета. Под тероризам, според овие Услови, се 
подразбира  употреба на сила или на насилство и/или закана со нив на лице или група лица поврзани со политички, 
религиозни, идеолошки или етнички цели и причини, вклучувајќи и намера да се влијае врз кои било власти, како и 
врз јавноста под дејство на страв; 

20. штети предизвикани од: мувла, габички, спори или други микроорганизми од кој било вид или опис, вклучително, но 
не ограничено на материи чие присуство претставуваат реална или потенцијална закана за човечкото здравје; 

21. оштетување на машини, уреди или апарати како последица на оштетување на електронските податоци што 
управуваат со нив. Под оштетување на електронски податоци се подразбира нивното оштетување, уништување, 
нарушување, бришење и измена од која било причина (вклучувајќи и компјутерски вирус), доколку тие податоци ја 
управуваат машината или ги намалуваат функционалноста и работните карактеристики на машината. 
За електронски податоци се сметаат факти, мислења и податоци пренесени на уред за чување и за обработка на 
тие податоци со кои се контролираат по електронски пат, како и вклучувајќи програми, софтвер или други 
шифрирани инструкции за функционална работа на машините, уредите или на апаратите. 
Електронските податоци не може да бидат предмет на надомест. 

 
ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Член 5 
Вредноста на осигурените предмети (сума на осигурување) е новонабавната вредност на осигурените предмети со 
вклучени транспортни трошоци, царина, данок, монтажа и сите други трошоци на денот на склучување на 
осигурувањето. 
 

УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ОД ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 6 

Висината на надоместокот од осигурувањето се утврдува: 
1. во случај на оштетување на осигурените предмети - во висина на трошоците за поправка во времето на 

настанување на осигурениот случај, демонтажа и повторна монтажа настаната со цел да се изврши поправката, 
како и редовни трошоци за возарина, царинска такса и други зависни давачки доколку има, намалено за вредноста 
на остатоците, освен во случаите кога важат клаузулите за одредување на вистинската вредност;  

2. во случај на уништување на осигурените предмети - според вредноста на осигурените предмети во времето на 
настанување на осигурениот случај, намалена за износот на пресметаната амортизација и за вредноста на 
остатоците. Ако трошоците за поправка на еден осигурен предмет се поголеми од вредноста на осигурениот 
предмет, ќе се постапи како тој осигурен предмет  да е уништен;  

3. трошоците на привремени поправки ги сносува осигуреникот. Доколку поправките се составен дел од конечната 
поправка и не ги зголемуваат вкупните трошоци за поправка, тогаш ги сносува осигурувачот;  

4. поголемите трошоци, во случај на оштетување на осигурените предмети, за поправки настанати поради 
прекувремено, неделно, празнично и ноќно работење, се надоместуваат само ако е тоа посебно договорено; 

5. поголемите трошоци за отстранување на штетата (со поправка или замена на осигурените предмети со нови) 
настаната поради извршени измени, подобрувања или усовршувања, паѓаат на товар на осигуреникот;  

6. осигурувачот, во случај на оштетување на осигурените предмети, нема обврска да го надомести целиот осигурен 
предмет ако оштетениот, односно уништениот дел од него не може да се поправи или да се набави поради тоа што 
осигурениот предмет е набавен во странство или веќе не се произведува. Осигурувачот има обврска само до 
вредноста на оштетениот, односно уништениот дел на осигурениот предмет, која се утврдува со процена на 
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сразмерно учество на вредноста на оштетениот или уништениот дел на осигурениот предмет во вредноста на 
целиот осигурен предмет или со споредување со истовидни, односно слични делови на оштетената опрема;  

7. ако сумата на осигурувањето е помала од вредноста на осигурените предмети на почетокот на соодветниот период 
на осигурување (подосигурување), штетата ќе се надомести сразмерно помеѓу сумата на осигурувањето и 
вредноста на осигурените предмети; 

8. во секој штетен настан/осигурен случај, кај нисконапонска електронска опрема, освен дополнителниот ризик 
земјотрес, пресметаниот надомест од осигурувањето се намалува за франшиза од 100 евра, сметано на денот на 
настанување на штетниот настан според средниот курс на НБМ, ако не е договорено поинаку. Кај електронски 
сметачи, печатачи, процесни сметачи и слични електронски уреди во секој штетен настан/осигурен случај, 
пресметаниот надомест од осигурувањето се намалува за 10% или минимум 25 евра, сметано на денот на 
настанување на штетниот настан според средниот курс на НБМ, ако не е договорено поинаку; 

9. во секој штетен настан / осигурен случај за дополнителниот ризик земјотрес, пресметаниот надомест од 
осигурувањето се намалува (франшиза) според изборот на осигуреникот во висина од:  
- со франшиза 10% од осигурен случај, но не помалку од 12.500  евра или 
- со франшиза 15% од осигурен случај, но не помалку од 12.500 евра на денот на настанување на штетниот 

настан според средниот курс на НБМ, ако не е договорено поинаку.   
 

НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 
Член 7 

(1) На име трошоци направени за расчистување во врска со настанатиот осигурен случај, осигурувачот ги надоместува 
неопходните издатоци за расчистување на осигурениот предмет, но најмногу до 3% од вредноста на осигурениот 
предмет.  

(2) Осигурувачот ги надоместува неопходните трошоци предизвикани со разумен обид на осигуреникот, кога ќе 
настапи осигурен случај, за преземените мерки заради отстранување и смалување на штетните после-дици од 
настанување на осигурениот случај.  

(3) Неопходните трошоци за отстранување на непосредните опасности од настанувањето на осигурениот случај и за 
ограничување на неговите штетни последици, направени во согласност со осигурувачот, се надоместуваат и кога 
со надоместокот на штетата се преминува сумата на осигурување.  

(4) Осигурувачот нема обврска да ги надомести трошоците настанати за отстранување на причината на штетата.  
(5) Во случај на подосигурување, трошоците за отстранување и за намалување на штетата се надомес-туваат во ист 

сразмер како и надоместокот на штетата, освен кога тие трошоци не се направени по налог на осигурувачот. 
(6) Вкупниот надоместок на име надоместок на осигурувањето и на име трошоци не може да ја надмине сумата на 

осигурувањето, односно вистинската вредност на штетата на оштетениот предмет.   
1. Сервисерот мора да ги остави за увид сите делови што биле заменети.  
2. Доколку осигуреникот не може да ја докаже староста на осигурениот предмет (вградена плочка со технички 

податоци и година на производство, сметководствен податок или некој друг доказ преку кој се докажува 
староста на машината), износот на проценета амортизација е 70%.  

 
ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА 

Член 8 
Пресметка на амортизација при утврдување на надоместок од осигурувањето се врши во согласност со Уредбата за 
начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните 
средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки (Сл. весник на РМ бр. 
64/2002, 98/2002 и 10/2008 година), со сите нејзини измени и дополнувања. 
 

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 
Член 9 

Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и 
Општите услови за осигурување на имот.   
 

ПРАВО НА ЖАЛБА 
Член 10 

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.   
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НАДЛЕЖЕН СУД 
Член 11 

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје.  
 
НАПОМЕНА: ЧЛЕН 8 ОД ОВИЕ УСЛОВИ НЕ Е ВО ПРИМЕНА ЗА СИТЕ СРЕДСТВА НАВЕДЕНИ ВО ТЕКСТОТ 
ПОДОЛУ. ПРЕСМЕТКАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СРЕДСТВАТА НАВЕДЕНИ ВО ТЕКСТОТ ПОДОЛУ СЕ 
ДЕФИНИРА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:  
 
(1)  КЛАУЗУЛИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И ЗА СЛАБА СТРУЈА 

101. Утврдување на вистинската вредност за рендгенските цевки и на вентилите.  
Вистинската вредност на рендгенските цевки и на вентилите се одредува за одделни видови од овие цевки и 
вентили во зависност од времето на користење или од бројот на вклучувања според долунаведените таблици.  

  
ТАБЛИЦА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ 

 
А. РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ АПАРАТИ 

 
I. МИРНИ (СТАБИЛНИ) АНОДНИ ЦЕВКИ ВО ГЕНЕРАТОРИТЕ ЗА ПУМПАЊЕ 

 
Време на користење 

 (во месеци) 
Реална вредност во 

 % од новата вредност 
1 2 

До 24 100% 
29 90% 
39 80% 
44 70% 
49 50% 
54 40% 
59 30% 
65 20% 
72 10% 

 
II. РОТАЦИСКИ АНОДНИ ЦЕВКИ ВО ГЕНЕРАТОРИТЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ 

 
1. Ротациски анодни 
цевки со  пломбиран 

бројач на снимки 

2. Вртливи анодни цевки 
 без бројач на снимки 

Број на 
снимки 

Реална 
вредност во 
 % од новата 

вредност 

Време на 
користење 

 (во 
месеци) 

Остварена 
вредност 
во % од 
новата 

вредност 
1 2 1 2 

До 10.000 100% до 18 100% 
13.000 90% 20 90% 
14.000 80% 22 80% 
17.000 70% 24 70% 
20.000 60% 26 60% 
22.000 50% 30 50% 
26.000 40% 36 40% 
30.000 30% 42 30% 
35.000 20% 48 20% 
40.000 10% 60 10% 
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III.  В Е Н Т И Л И 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б. РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ ЗА ТЕРАПЕВТСКИ АПАРАТИ 

1. Длабинска терапија 
 

Време на користење Реална вредност во 
% од новата 

вредност 
Најмногу 

погонски часови Месеци 

1 2 
До 400 18 100% 

500 24 90% 
600 27 80% 
700 30 70% 
800 34 60% 
900 38 50% 

1.000 42 40% 
1.100 45 30% 
1.200 50 20% 
1.300 55 10% 

 
II. АПАРАТИ ЗА ПОВРШИНСКА ПЛИТКА ТЕРАПИЈА СО ЗРАЧЕЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Време на користење 
 (во месеци) 

Реална вредност во 
 % од новата вредност 

1 2 
До 36 100% 

39 90% 
42 80% 
45 70% 
48 60% 
51 50% 
53 40% 
55 30% 
57 20% 
60 10% 

Време на користење 
 (во месеци) 

Реална вредност во 
 % од новата вредност 

1 2 
До 24 100% 

26 90% 
28 80% 
30 70% 
32 60% 
35 50% 
38 40% 
42 30% 
50 20% 
60 10% 
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В. ЦЕВКИ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ (ИЗОСТРУВАЊЕ) НА СЛИКИТЕ 
 

Време на користење 
 (во месеци) 

Реална вредност во 
 % од новата вредност 

1 2 
До 18 100% 

20 90% 
22 80% 
24 70% 
27 60% 
30 50% 
35 40% 
40 30% 
50 20% 
60 10% 

 
Г. РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ НА АПАРАТОТ 

 ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ 
 

Време на користење Вистинска 
вредност во 
 % од новата 

вредност 
Најмногу погонски 

часови Месеци 

1 2 
До 300 6 100% 

380 8 90% 
460 10 80% 
540 12 70% 
620 14 60% 
700 16 50% 
780 18 40% 
800 20 30% 

преку 860 преку 20 20% 
 

102. Осигурување на електронски цевки за снимање и за репродукција на слика кај телевизиските апарати 
Штетите на електронски цевки за снимање и за репродукција на слики се ликвидираат така што за секоја 
година на употреба на цевката се одбива износ одреден (процент) врз основа на просечниот век на траење на 
цевката или најмногу до 50%. 

103. Осигурување на кохерентни извори на светлина во ласерските апарати. 
Осигурителната заштита се проширува на штети на кохерентните извори на светлината кај ласерските 
апарати. Вистинската вредност на изворот на светлина се одредува врз основа на следната табела за 
амортизација на вредностите на овие извори на светлина. 
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ТАБЕЛА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РЕАЛНА ВРЕДНОСТ НА ИЗВОРОТ  
НА СВЕТЛИНА КАЈ ЛАСЕРСКИТЕ УРЕДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штетите што се последица од разложување (дисоцијација) на гасовите од таложење и слично не се покриени 
со осигурувањето. 

 
104. Обем на покритие за штети на светлосните извори кај разни машини, апарати и инсталации. 

Штетите на самите светлосни извори се надоместуваат само ако се во директна врска со штетите на апаратот 
што се покриени со осигурувањето. 

105. Обем на покритие за штети на комбинации од фолии кај рендгенски апарати.  
Штетите на комбинации од фолиите се надоместуваат само ако се во директна врска со штетите на 
осигурените апарати што се покриени со осигурување. 

106. Осигурување на канцелариски машини и апарати. 
Штетите на деловите на машини, апарати и инсталации што се трошат и што редовно мора да се заменуваат, 
како на пример: ленти, фотоносачи, перфорирана хартија и слично, како и штетите настанати под дејство на 
хемикалии или други погонски средства, не се покриени со осигурувањето. 

107. Осигурување на апаратите за терапија со зрачење. 
Штетите настанати поради присуство на силни извори на зрачење не се покриени со ова осигурување. Со ова 
осигурување не се покриваат штетите од грамофонските игли, магнетофонските ленти и магнетофонските 
глави. 
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1297/3-12 со примена од 15.02.2016 година, измените и дополнувањата донесени на 169-та редовна седница одржана на 18.07.2017 година со одлука 
бр.02-6527/2 со примена од 25.07.2017 година и измените и дополнувањата донесени на 343-та редовна седница одржана на 02.03.2021 година со 
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Време на користење 
 (во погонски часови) 

Реална вредност во 
 % од новата вредност 

1 2 
До 100 100% 

200 90% 
300 80% 
400 70% 
500 60% 
600 50% 
700 40% 
800 30% 
900 20% 

1.000 10% 


