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ОДДЕЛ I 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ  

 
Поим 

Член 1 
(1) Општите услови за осигурување имоти и овие Посебни услови за комбинирано 

осигурување на трговски друштва – бизнис комплет (во натамошен текст: Услови) се 
составен дел на договорот за комбинирано осигурување на трговски друштва што 
договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување  
Еуролинк Скопје (во натамошен текст: осигурувач). 

 (2) Со договорот за комбинирано осигурување на трговски друштва –бизнис комплет- 
се обврзува договарачот на осигурувањето  да ја плати премијата на осигурувачот, а 
осигурувачот  се обврзува ако дојде до настан кој претставува осигурен случај (ризик) да го 
плати на осигуреникот или на некое трето лице надоместот, односно договорената сума. 
 

Значење на одделни изрази 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овие Услови го имаат следното значење: 
Осигурувач - Акционерско друштво за осигурување Еуролинк Скопје; 
Договарач на осигурување - трговско друштво кое склучува договор за осигурување 

со осигурувачот; 
Осигуреник –трговско друштво и трговец поединец чиј имот е осигурен и кому му 

припаѓаат правата од договорот за осигурување, како и лице од чија што смрт или 
здобивање со траен инвалидитет зависи исплатата на осигурената сума, односно 
надоместот; 

Трговско друштво – трговско друштво, трговец поединец, подружница организирана 
од странско трговско друштво или од странски трговец поединец, со седиште на 
територијата на Република Македонија, регистрирана во трговскиот регистар во согласност 
со закон, што врши трговска или услужна дејност.  

Корисник - лице на кое се врши исплата на надоместот, односно на осигурената 
сума;  
 Осигурен случај - (осигурен ризик) настан со оглед на кој се склучува 
осигурувањето, кој мора да биде иден, неизвесен и независен од вољата на осигуреникот 
случај, кој има за последица оштетување или уништување на осигурениот имот, 
финансиска штета, телесна повреда или смрт на трето лице, или на осигурените лица.  

Осигурена сума - највисокиот износ на обврската на осигурувачот по полисата за 
одреден ризик или предмет на осигурување; 

Градежен објект - деловна зграда од масивна градба што осигуреникот ја користи за 
вршење на дејноста за која е регистриран; 

Градежен објект (деловна зграда) од масивна градба - градежен објект чии 
надворешни зидови се изградени од камен, печена тула, тешки бетонски блокови, со 
костур од армиран бетон или челик обложен со огонотпорен материјал, а кровниот покрив 
е изведен од ќерамиди, етернит, салонит, лим, армиран бетон со изолација;  

Опрема и мебел – опрема (механички, електрични, електронски апарати и друго) и  
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мебел кои осигуреникот ги користи за извршување на дејноста за која е регистриран, ocвeн  
oниe штo co oвиe Уcлoви ce иcклyчeни oд ocигypyвaњeтo; 

Трето лице - секое лице кои не е страна во договорот за осигурување, односно не е 
договарач на осигурувањето, осигурувач и осигуреник. Во смисла на овие Услови, не се 
сметаат за трето лице лицата кои се вработени кај осигуреникот.  

Франшиза - износ наведен во полисата или Условите кој се одбива од секоја штета 
што произлегува од еден штетен настан (учество во штета од  страна на осигуреникот); 
 Тотална штета - штета на имот при која имотот или определен предмет на 
осигурување е целосно уништен, или пак неговата поправка, доведување во претходна 
состојба, изнесува повеќе од неговата вредност; 
 

Видови и предмет на осигурување 
Член 3 

(1) Со договорот за комбинирано осигурување на трговски друштва, се осигурува: 
      1.Имотот и залихите на трговска стока на осигуреникот од пожар и други опасности;  
 2. Залихите на трговска стока, опрема и мебел од пожар и други опасности, и од 

ризикот провална  кражба и разбојништво;   
 3. Стаклото од кршење; 
 4. Финансиска загуба поради прекин на работа како последица на пожар и други 

опасности; 
 5. Одговорноста на осигуреникот за штети предизвикани на трети лица; 
 6. Вработените кај осигуреникот од последици на несреќен случај –незгода. 

(2) Имот  на осигуреникот што е предмет на осигурување од пожар и други опасности 
(точка 1 на претходниот став) е градежниот објект –деловната зграда, опремата и мебелот, 
пари и стакло што се наоѓаат во градежниот објект за вршење на дејноста на осигуреникот.  

 (3) Со договорот за комбинирано осигурување на трговски друштва, може да се 
склучи и осигурување на опремата од ризикот кршење според Дополнителните услови за 
осигурување машини од кршење и од други опасности на осигурувачот. 

 
Осигурени  ризици  

   Член 4 
(1) Имотот, залихите на трговска стока и финансиската загуба поради прекин на 

работа се осигуруваат  од следните ризици: пожар, гром, експлозија, луња и град, 
излевање на вода од инсталации, паѓање на летала, манифестации и  демонстрации. 
Доколку посебно  се договори и плати дополнителна премија осигурувањето може да се 
прошири и од ризиците поплава, порој и високи води, и земјотрес.  

(2) Опремата и мебелот, парите  и залхите на трговска стока се осигуруваат од 
ризикот провална кражба и разбојништво. 

(3) Стакла на врати и прозорци во градежниот објект се осигуруваат од ризикот 
кршење стакло. 

(4) Вработените кај осигуреникот се осигуруваат од последици на несреќен случај – 
незгода, и тоа за случај на смрт, траен инвалидитет и трошоци за лекување. 

 
Дејности исклучени од осигурување 

Член 5 
(1) Со договорот за комбинирано осигурување на трговски друштва не може да се 

осигураат следните дејности: 
 Било кои дејности на производство 
 Било кои дејности на трговија на големо 
 Трговија на мало со часовници и накит во  специјализирани продавници 
 Златари и други продавници на златен накит 
 Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници 
 Трговија на мало вон продавници, на тезги и пазари  
 Трговија на мало преку пошта и интернет  
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 Поправка на опрема мобилни телефони за комуникации (исклучена е 
комбинирана дејност со продажба на опрема за мобилни)  

 Фотографски дејности 
 Хотели и слични објекти за сместување  
 Поправка на електронска и оптичка опрема 
 Поправка на машини 
 Производство на било кои производи, полупроизводи 
 Трговија со горива и нафата и нафтени дериват (бензински пумпи и складови 

за гориво) 
 Сендвичари 
 Ресторани и пицерии во кои се готви храна со помош на отворен оган (скара, 

фурна) 
 Козметички салони и салони за убавина 
 Дејности на медицински услуги освен ако не е поинаку договорено 

 
Почеток и траење на осигурувањето 

Член 6 
(1) Осигурувањето започнува во 24,00 часот во оној ден што е означен во полисата 

како почеток на осигурувањето, ако поинаку не е договорено и престанува во 24,00 часот 
во оној ден што во полисата е договорен како ден на истек на осигурувањето.  

(2) Без оглед на договореното траење на осигурувањето, осигурувањето за одделни 
предмети престанува:  

1) за осигурување на имотот: 
- на денот на уништување на предметот на осигурување;  
- на денот на целосно уништување на предметот на осигурување од настани 

кои не се опфатени со осигурувањето; 
2) за осигурувањето на вработените лица, за секој одделен осигуреник:   

- кога ќе настапи смрт на осигуреникот, или ќе му биде утврден инвалидитет 
од 100%; 

- кога осигуреникот ќе стане деловно неспособен; 
- на денот на  престан работниот однос. 

 (3) Во случај на раскинување на договорот за осигурување, осигурувањето 
престанува во 24 часот на денот кога осигурувачот го примил писменото барање од 
договарачот за раскинување на договорот. 

 
Пресметка на премијата за осигурување 

Член 7 
 (1) Вкупната премија по полисата е вкупната основна премија зголемена за 
доплатоци и намалена за попусти.   

 (2) Ако пресметаната вкупна основна премија е помала од минималната премија за 
определен вид на покритие, се наплатува минимална премија.  
 (3) Зголемување на основната премија во висина утврдена со тарифата се 
пресметува за осигурување на деловни објекти со градежна вредност поголема од 
просечната како и за деловни објект што претставуваат зголемен ризик.     

(4) За осигурувања склучени за пократко траење од една година премијата се 
пресметува во процент од основната премија во висина утврдена во  тарифата на премии. 
  

Позитивен технички резултат 
Член 8 

      (1) Во случај кога осигуреникот нема пријавено ниту една штета во текот на 
осигурителната година, за следниот период на осигурување добива попуст од 5%.  

      (2) Овој попуст може да се повтори и во наредните години, така што износот на 
попустот се зголемува за 5% за секоја година во која не е пријавена штета, но најмногу до 
25%. Попустот се пресметува само во случај на континуитет на осигурувањето без оглед  
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дали во периодот на континуитетот осигуреникот го променил осигурувачот. 
     (3) Во случај осигуреникот да пријави штета во текот на осигурителната година, го 

губи целиот попуст во наредната осигурителна година. Како пријавена штета во смисла на 
овој став не се смета штета која е одбиена како неоснована или штета која не ја 
надминала договорената франшиза.  
 
 

ОДДЕЛ II 
 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 
 

Осигурување на градежен објект-деловна зграда 
   Член 9 

 (1) Предмет на осигурување можат да бидат само градежни објекти од масивна 
градба. Со осигурувањето се опфатени индивидуални градежни објекти или градежни 
објекти кои се дел од деловна зграда (трговски центар, мол, и сл.) кои претставуваат 
градежна целина  во која осигуреникот ја извршува дејноста за која е регистриран, што се 
наоѓа на местото на осигурување (адреса) наведено во полисата. Вградената електрична, 
водоводна, вентилациска, канализациска и инсталација за централно греење во деловниот 
објект се опфатени со осигурувањето. 

(2) Со осигурувањето не се опфатени, односно  не се предмет на осигурување: 
1. земјишта, па ниту тоа на кое е изграден станбениот објект. 
2. градежни објекти чиј покрив е направен од слама, трска кал или дрво. 

 (3) Осигурената сума се определува според градежната цена за метар квадратен  
на градежен објект (деловна зграда) во време на склучување на договорот и бројот на 
квадратните  метри  на градежниот објект.   
 

Осигурување на опрема и мебел и залиха на трговска стока  
   Член 10 

(1) Предмет на осигурување можат да бидат стварите што се наоѓаат во градежниот 
објект и во време  на склучување на договорот се во сопственост на осигуреникот,  кои 
осигуреникот ги користи за извршување на дејноста за која е регистриран. 

     (2) Следните групи на ствари се предмет на осигурување: 
      1) опрема и мебел; 
      2) залиха на трговска стока 
     (3) Осигурената сума за секоја група ствари е посебно наведена во полисата. 
 (4)  Стварите можат да бидат предмет на осигурувањето само ако се евидентирани 

во сметководството на  осигуреникот како основни средства. 
 (5) Со осигурувањето не се опфатени, односно не се предмет на осигурување: 

 1. основни средства кои не биле сопственост на осигуреникот во моментот на 
склучување на договорот за осигурување; 

2. имот кој осигуреникот го стекнал во текот на траењето на договорот а не го 
пријавил по писмен пат (по факс, по е-маил) на осигурувачот, не платил дополнителна 
премија за стекнатиот имот да биде осигуран; 

3. имот кој осигуреникот не го користи за извршување на својата дејност. 
 

Дополнително осигурување на друг имот по спецификација 
Член 11 

(1) Покрај осигурувањето на стварите од членот 10 на овие Услови, може да се 
склучи дополнително осигурување за одделни предмети по спецификација приложена кон 
полисата. Во спецификацијата се наведуваат следните податоци за секој од предметите 
одделно: вид, марка, новонабавна вредност и година на производство.   

 (2) Обврската на осигурувачот за штети на предметите осигурени по спецификација  
е најмногу до износот на  вредноста на осигурениот предметот утврдена според членот 21  
на овие Услови.  
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 (3) Дополнителното осигурување на предметите по спецификација се склучува со 
плаќање на дополнителна премија која посебно е наведена во полисата.  

 
Имот исклучен од осигурување 

Член 12 
     (1) Со ова осигурување не се опфатени: 

1. имот што не се користи во деловни цели; 
2. имот што се наоѓа надвор од местото на осигурување; 
3. имот кој што посебно е наведен во полисата како неосигурен; 
4. имот на трети лица што се наоѓа кај осигуреникот на местото на осигурвање од 

било која причина, како и личен имот на вработените кај осигуреникот или на 
оснивачите на осигуреникот;  

5. заедничките делови на зградата како целина, доколку осигурениот градежен објект 
се наоѓа во деловна зграда со повеќе деловни единици; 

6. имот кој не е во сопственост на осигуреникот, а е земен под наем или лизинг; 
7. моторни возила и самоодни машини и сите нивни делови и имот чија основна 

намена е да се употребува во или со нив, а за кои не  е потребна регистрација; 
8. приколки и полуприколки; 
9. секаков вид пловни објекти;  
10. оружје, муниција и други експлозивни средства и направии; 
11. необработени скапоцени или полу скапоцени камења; 
12.  уметнички дела, накит, часовници и други скапоцености; 
13. животни и растенија, земјоделски култури или дрвја; 
14. мостови, канали, патишта, тунели, брани; 
(2) Обврските на осигурувачот секогаш се исклучени за: 
1. штети на осигурениот имот настанати надвор од местото на осигурување наведено 

во полисата; 
2. штети настанати при извршување на адаптации, реновирања, реконструкции, 

доградби или надградби на деловниот објект. Во овој случај осигуреникот има 
обврска да го извести осигурувачот во писмена форма пред започнувањето на 
изведбата на горенаведените работи. Осигурувачот го задржува правото да го 
извести осигуреникот дали оваа полиса важи во периодот на изведба на работите; 

3. имот кој се користи при извршување на дејност на кое било производство; 
4. залихи на стоки кои се наменети за коиристење во процес на производство 

(полупроизводи, полуфабрикати, недовршено производство). 
 

Ризик од пожар и други опасности 
Член 13 

 (1) Пожар -под пожар се смета оган појавен надвор од определено огниште или оган 
кој го напуштил ова место и е способен понатаму да се развива со својата сопствена 
сила.Штетите настанати без развивање на пламен (чад, прегрејување, осмаденост и 
слично), не се предмет на осигурувањето. 
          (2) Гром-со осигурувањето не се опфатени штети на електрични апарати настанати 

со пренесување на електрична енергија преку водови како последица на удар на гром.  
          (3) Експлозија-под експлозија се смета ненадејно појавување на сила заснована на 
тежнение на пареа или гасови за проширување.Штетите настанати од експлозија, намерна 
или не, настанати како последица од било какво експлозивно тело, направа или уред 
(бомба, мина, експлозив, муниција)  не се предмет на осигурувањето. 
 (4) Луња и град- како луња се смета ветер со брзина поголема од 62 км. на час.Се 
смета дека дека дувал ветер со оваа брзина доколку ветерот кршел гранки и стебла или 
оштетил добро одржувани објекти. Во случај на сомневање осигуреникот треба да ја 
докаже брзината на ветерот со извештај од Управата за Хидрометролошки работи на 
Република Македонија. Овој ризик не ги вклучува штетите на имотот што се наоѓа внатре 
во градежниот објект, а кои се настанати од дожд, снег, песок или прашина, освен ако 
директната  силина на ветерот или градот предходно не направил отвори на градежниот 
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објект  и потоа дождот, снегот, песокот или прашината навлегле низ тие отвори.Овој ризик 
не ги вклучува и штетите настанати на имот што не се наоѓа во затворени градежни 
објекти.Со осигурувањето од ризикот град опфатени се штети од уништување, односно 
оштетување на осигурениот имот што се предизвикани од удар на град. 
 (5) Излевање на вода од инсталации во деловни објекти- под ризикот излевање на 
вода од инсталации во деловни објекти се смета неочекувано излевање на вода од 
инсталации поради прскање и кршење на инсталациите и нивите уреди. 
 - Со овој ризик не се покриени штети настанати: 

1. на инсталациите од кои што водата се излеала; 
2. од излевање на вода од отворени славини; 
3. од габички поради влага; 
4.од слегнување на земјиште како последица на излевање на вода од инсталациите 
во станбените објекти;  
5.од оштетување при манипулација врз инсталациите, замена на вентил, 
одзатнување и слично; 
6.заради мраз, освен ако се преземени мерки за заштита од мраз; 
7.поради затварање на доводот на водата и нејзино испуштање од системот. 

 (6) Паѓање на летала- со осигурувањето се покриени штети настанати при паѓање 
на леталата или на делови од нив на осигурениот имот.Осигурувањето ги покрива и 
штетите настанати од предмети испаднати од леталата. 
 (7) Манифестации и демонстрации - се смета дека настанал осигурен случај на 
манифестаци и демонстрации ако осигурениот имот е уништен (рушење, демолирање, 
палење и др.) на било кој начин со дејствување на учесниците  во јавни  демонстрации и 
манифестации.    
  

 Дополнително осигурување од ризик поплава, порој и високи води 
Член 14  

(1) Ако посебно се договори и плати дополнителна премија во осигурувањето може 
да биде вклучен и ризик поплава, порој и високи води, како дополнителен ризик.  
 (2) Под поплава се подразбира cтиxијно нeoчeкyвaнo плaвeњe нa тepeн oд пocтojaни 
вoди (peки и eзepa) зapaди тoa штo вoдaтa ce излилa oд кopитoтo или пpoбила oдбpaмбeн 
нacип или бpaнa, пopaди вoнpeдно виcoкa плимa и бpaнoви нa eзepa co нeoбичнa jaчинa, и 
oд нaдoaѓaњe нa вoдa oд вeштaчки eзepa. 
 (3) За пoплaвa ce cмeтa и нeoчeкyвaнo плaвeњe нa тepeн пopaди нaглo формирање 
нa гoлeмo кoличecтвo вoднa мaca кoja нacтaнaлa кaкo пocлeдицa нa пpoвaлa нa oблaк 
(пopoeн дoжд). 
 (4) Co ocигypyвaњeтo oд пoплaвa ce oпфaтeни caмo штeти пpeдизвикaни нa 
ocигypeни предмети зa вpeмe дoдeкa пoплaвaтa тpae и нeпocpeднo пo пoвлeкyвaњe нa 
вoдaтa. 
 (5) Под пopoj се подразбира cтиxијно нeoчeкyвaнo плaвeњe нa тepeн co вoднa мaca 
штo ce формира нa низбpдни тepeни пopaди cилни aтмocфepcки вpнeжи и ce cливa низ 
yлици и пaтиштa. 
 (6) За виcoкa вoдa се смета: 

 1.иcклyчивa пojaвa нa нeвooбичaeн пopacт нa вoдocтojoт; 
 2.пoдземнa вoдa кaкo пocлeдицa oд виcoкa вoдa; 

 (7) Oбвpcкaтa нa ocигypyвaчoт зa штeти oд виcoкa вoдa и пoдземнa вoдa кaкo нejзинa 
пocлeдицa пoчнyвa co пopacтoт нa виcoкaтa вoдa нaд oднaпpeд yтвpдeнитe мeceчни кoти 
нa вoдocтojoт или пpoтeкoт измеpeн cпpeмa нajблиcкиoт пocтaвeн пoкaжyвaч нa вoдocтojoт. 
 (8) Зa ceкoj oддeлeн мeceц нopмaлeн e oвoj нajвиcoк мeceчен вoдocтoj зa пocлeднитe 
20 гoдини штo гo пoкaжyвa пoкaжyвaчoт нa вoдocтojoт нajблизoк дo ocигypeнитe предмети, 
co иcклyчoк нa ocoбeнo виcoкитe вoдocтoи. 
 (9)  Co ocигypyвaњeтo нe ce oпфaтeни: 

1. штeти нa цeвкoвoди, кaнaли и тyнeли oд внaтpeшнaтa cтpaнa пpeдизвикaни oд 
мexaничкoтo дejcтвo нa вoдaтa; 
2. штeтa oд гaбички пopaди влaгa; 
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3. штeти oд cлeгнyвaњe нa тepeнoт кaкo пocлeдицa нa пoплaвa и пopoи; 
4. штeти oд плaвeњe oд вoдa излeaнa oд кaнaлизaциoнa мpeжa, ocвeн aкo дo 
излeвaњeтo дoшлo пopaди пoплaвa или пopoj; 
5. штeти нa предмети cмecтeни вo живи и cyви кopитa нa пoтoци и peки, кaкo и нa 
пpocтop пoмeѓy пoтoци oднocнo peки и нacипи (инyдaциoнo пoдpaчje), дo кoлкy 
пoинaкy нe ce дoгoвopи. 
6.штeти нa xидpocкoпни зaлиxи кoи нe ce ycклaдиштeни нa пaлeти виcoки нajмaлкy 
10 cм. или пpoпишaн нaчин. 

(10) Обврската на осигурувачот за ризикот поплава , порој и високи води посебно е 
наведена во полисата.  

 
Дополнително осигурување од ризик земјотрес  

Член 15 
(1) Ако посебно се договори и плати дополнителна премија во осигурувањето може 

да биде вклучен и ризик од земјотрес, како  дополнителен ризик 
(2) Под земјотрес, во смисла на овие Услови, се смета природно тресење на земјата, 

предизвикано од гео-физички процеси во внатрешноста на земјата Се смета дека настанал 
осигурениот случај земјотрес ако договарачот односно осигуреникот докаже дека:                                                                                                                            

1.природното тресење на земјата предизвикало директно оштетување на 
осигурениот имот, или 

2. земајќи ја предвид состојбата на осигурениот имот штетата можела да биде 
предизвикана само од земјотрес. 

 (3) Секоја штета предизвикана од земјотрес ќе се смета како да настанала од еден 
настан доколку повеќе од еден земјотрес настанат во период од 72 часа по настанување 
на првиот земјотрес. 

 (4) Со осигурувањето од ризикот земјотрес се опфатени исклучиво штети кои 
настанале директно како последица од ризикот земјотрес. 

     (5) Со осигурувањето од ризикот земјотрес не се опфатени штети предизвикани од 
други последователни ризици, како што се: пожар, експлозија, чад, истекување од цевки, 
кражба, вандализам, поплава и слично, дури и ако истите се предизвикани од земјотресот.  

 (6)Обврската на осигурувачот за ризикот земјотрес е посебно наведена во полисата.  
(7) Франшизата за ризикот земјотрес е посебно наведена во полисата. Доколку не е 

наведена во полисата договорено е дека осигуреникот ќе учествува во секоја штета со 
износ од 2% од збирот на осигурените суми за градежниот објект, опремата и мебелот.  
 

Провална кражба и разбојништво 
Член 16 

(1) Co ocигypyвaњeтo пo oвиe Уcлoви ce дaвa ocигypитeлнa зaштитa oд pизикoт 
извpшyвaњe или oбид зa пpoвaлнa кpaжбa или paзбojништвo, кaкo и вaндaлизaм вo тeкoт 
нa извpшyвaњeтo нa пpoвaлнaтa кpaжбa. 

(2) Co ocигypyвaњeтo ce  пoкpиeни штeтитe oд oднecyвaњe, yништyвaњe или 
oштeтyвaњe нa ocигypeнитe предмети, кaкo и штeтитe пpeдизвикaни co oштeтyвaњe  нa  
гpaдeжни дeлoви  нa  пpocтopии, инcтaлaции и oпpeмa (oштeтyвaњe нa sидoви, тaвaни, 
вpaти, cтaклa, бpaви итн.), вo кoи ce нaoѓaaт ocигypeнитe предмети пpи извpшyвaњe или 
oбид зa пpoвaлнa кpaжбa, oднocнo paзбojништвo, и тoa вo виcинa нa тpoшoцитe зa   
пoпpaвкa, нo нajмнoгy дo 3% oд осигурената сума за градежниот објект. 

(3) Пpoвaлнa кpaжбa вo cмиcлa нa oвиe Уcлoви ce cмeтa кpaжбa aкo нejзиниoт 
извpшитeл: 

1. пpoвaли вo пpocтopии, вo кoи ce нaoѓaaт ocигypeнитe предмети (мecтo нa 
ocигypyвaњeтo) co paзбивaњe или кpшeњe нa вpaти и пpoзopци или co пpoвaлyвaњe нa 
тaвaни, sидoви и пoдoви; 

2. гo oтвopи мecтoтo нa ocигypyвaњeтo co лaжeн клyч, или нeкoe дpyгo cpeдcтвo штo 
нe e нaмeнeтo зa peдoвнo oтвopaњe, a пpи тoa дa e ocтaвeн тpaг, вpз ocнoвa нa кoj, мoжe 
co cигypнocт дa ce yтвpди пpoвaлa, вo cмиcлa нa кpивичнo-пpaвeн дoкaз; 

3. пpoвaли вo зaклyчeнo cмecтyвaлиштe вo мecтoтo нa ocигypyвaњeтo, вo кoe ce  
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нaoѓaaт ocигypeнитe предмети, aкo дo cмecтyвaлиштeтo дoшoл нa eдeн oд нaчинитe кoи пo 
oдpeдбитe oд oвoj члeн ce oквaлификyвaни кaкo пpoвaлнa кpaжбa; 

4. гo oтвopи мecтoтo нa ocигypyвaњeтo, или cмecтyвaлиштeтo co виcтинcки клyчeви, 
или co нивни дyпликaт, дoкoлкy дo клyчeвитe дoшoл co eднo oд дejcтвиjaтa нaвeдeни вo 
подтoчкa 1, 2, 3 и 5 oд oвoj cтaв или co paзбojништвo.  

5. влeзe вo мecтoтo нa ocигypyвaњeтo пpeкy oтвop кoj нe e зa тoa oпpeдeлeн, 
coвлaдyвajќи пpeчки штo oнeвoзмoжyвaaт влeгyвaњe. Oд pизикoт пpoвaлнa кpaжбa 
предметитe ce 

(4) Осигурените предмети се покриени со осигурувањето caмo дoдeкa ce нaoѓaaт вo 
зaтвopeни и зaклyчeни пpocтopии, oднocнo вo зaклyчeни cмecтyвaлиштa нaвeдeни вo 
пoлиcaтa. 

(5) Под разбојништво се смета одземање на осигурен имот со примена на сила или 
застрашување по живот или здравје на осигреникот како и животот или здравјето на лице 
или лица вработени кај осигуреникот. 

(6) Готови пари зa вpeмe нa мaнипyлиpaњe co нив нa каса односно продажно место, 
ocигypeни ce oд pизикoт paзбojништвo нa "пpв pизик", пoд ycлoв: 

- да се уредно евидентирани согласно регулативата за регистрирање на готовински 
плаќања; 

- дa e cклyчeнo ocигypyвaњe зa ceкoја каса oднocнo пpoдaжнo мecтo пoceбнo. 
(7) Осигурената сума за пари при манипулација е посебно наведена во полисата и 

таа претставува максимална обврска на осигурувачот во случај на остварување штетен 
настан. 

(8) Co ocигypyвaњeтo нe ce пoкpиeни штeтитe oд пpoвaлнa кpaжбa, oднocнo 
paзбojништвo во случај да се: 

1. извршени од лицa кoи работат кај осигуреникот или се основачи на осигуреникот; 
2. извpшeни oд члeнoвитe нa ceмejcтвoтo на некој од вработените кај осигуреникот 

или на некој од основачите нa осигуреникот, кoи живeaт вo зaeдничкo дoмaќинcтвo со 
вработениот односно со основачот.  

(9) Co ocигypyвaњeтo нe ce пoкpиeни нитy штeтитe настанати со: 
- измaмa и пpoнeвepa; 
- oбичнa кpaжбa; 
- пopaди пocpeдни зaгyби пpeдизвикaни oд нacтaнyвaњe нa ocигypeниoт cлyчaj; 
- кycoкoт yтвpдeн co пoпиcoт, пa ни тoгaш кoгa кycoкoт ќe ce открие пpeд пoпиcoт кoj e 
извpшeн пo ocигypeниoт cлyчaj; 
- снемување или исчезнување на осигураниот имот; 
- ако е извршена со влегување преку отворен прозор или врата кои се наоѓаат на 
висина помала од 3 метра, сметано од земјата до долниот раб на прозорецот или 
вратата. 
(10) Осигурените суми за предметите за ризикот провална кражба и разбојништво 

посебно се наведени во полисата.  
 

Ограничувања на обврските на осигурувачот за ризикот провална кражба и 
разбојништво 

Член 17 
(1) Независно од износот на осигурената сума од членот 10 на овие Услови,  

обврската на осигурувачот за надомест на штета на градежниот објект и на предметите од 
ризикот провална кражба и разбојништво одделно е ограничена на посебна осигурена 
сума.   

(2) Со ова ограничувања не се зголемува вкупната сума на осигурување за основните 
средства во деловниот објект и се однесува на  целиот осигурен имот што го поседува 
осигуреникот  по секоја од категориите. 
            (3) Осигурената сума за ризикот провална кражба и разбојништво  е највисокиот 
износ на обврската на осигурувачот по полисата за овој ризик и бројот на осигурени 
случаи, како и   без оглед на останатите осигурени суми за осигурените ствари во 
деловниот објект. 
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Осигурување на стакло од кршење  
   Член 18 

(1) Осигурувачот ги  надоместува трошоците за замена на прозорски стакла и стакла 
на врати во градежниот објект, за настанати штети од било која причина, освен од намерна 
штета од страна на лице кое работи кај осигуреникот.  

(2) Осигурувачот ќе ги надомести и трошоците за симнување и повторно местење на 
предметите кои пречат при поставување на нови стакла (заштитни решетки, засолништа 
од сонце, монтирање на скелиња и друго). 

(3) Осигурената сума за стакло од кршење посебно е наведена во полисата.  
 

Ризици исклучени од осигурување 
Член 19 

Од  осигурувањето  се исклучени следните групи на ризици односно штети настанати 
поради: 

1. Нелојалност или нечесност на осигуреникот или неговите вработени; 
2. Уривање или напрснување на згради освен доколку не е настанато како резултат 

на ризик опфатен со осигурувањето; 
3. Доцнење, губиток на пазар, постепено расипување, вродена мана, латентен 

дефект, инсекти од сексков вид, штетници, контаминација, загадување, абење, влага или 
суша, екстремни промени на температура, смог, собирање, испарување, губиток на 
тежина, р`ѓа, влажен или сув гнилеж, корозија, промена на боја, промена на текстура, 
промена на вкус или изглед, освен доколку не е настанато како резултат на ризик опфатен 
со осигурувањето; 

4. Магнетна или електронска повреда на или пречки на медиуми за обработка на 
податоци или пак бришење или пречки на електронски записи, или пак искривување или 
деформирање на податоци во компјутерски систем или други записи, програми ли 
софтвер; 

5. Вода или други течности кои предизвикуваат штети на залихи складирани во 
подруми или во други простории кои се под нивото на земјата доколку таквите залихи не се 
сместени на сталажи, полици, палети и/или корпи најмалку 10 см над нивото на подот; 

6. Неисправен или дефектен проект, материјали изработка или грешка во обработка, 
7. Загадување или контаминација на осигурените предмети освен ако настанало како 

резултата на ризик опфатен со соигурувањето; 
8. Штети на електронски податоци; 
9. Штети пореди неможност за препознавање на електронски податоци; 
10. Штети настанати при стоки при транспорт 
11. Штети на осигурениот имот настанати поради објекти во градба; 
12. Штети на осигурениот имот настанати поради објекти или опрема во монтажа; 
13.Штети на осигурениот имот настанати подради сервисирање, одржување,  

подесување, тестирање, инсталирање. 
14.Штети на залиха на стоки кои се сместени во ладилници или витрини за 

одржување на температура кои настанале како резултат на прекин на електрична енергија 
или како резултат на расипување од која било причина на самите ладилници, витрини или 
нивни делови. 

 
Вредност на осигурениот имот 

Член 20 
(1) Вредноста на осигурениот имот за деловни објекти е еднаква со градежната цена 

на нов објект од ист вид, големина и начин на градба според цените во местото каде што 
се наоѓа, намалена за износот на пресметаната амортизација. 

(2) Вредноста  на осигурениот имот за опрема и мебел еднаква со цената на ист 
таков нов имот, намален за износот на амортизација. 

 (4) Вредноста  на осигурената опрема-електрични и електронски апарати е еднаква 
со цената на ист таков нов имот, намален за износот на амортизација. 

(5) Вредноста  на осигурените залихи на трговска стока е еднаква на набавната цена  
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на трговската стока, а ако пазарната цена е пониска од набавната, тогаш на пазарната 
цена зголемена за зависните трошоци. 

(6) Стапката на годишна амортизација ја утврдува осигурувачот според стапките што 
се користат во книговодството согласно позитивните прописи и увидот на оштетениот имот 
од страна на стручно лице на осигурувачот.   

(7) Сумата на осигурување за сите предмети на осигурување ја одредуваат заедно 
осигуреникот и осигурувачот и таа неможе да биде помала од вредноста на осигурениот 
имот. 

 
Надомест  од осигурувањето 

Член 21 
(1) Кога ќе настане осигуран случај, осигурувачот е должен да надомести: 
1.Кај градежните објекти најмалиот износ од следните: 
1.1.вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот или 

уништениот имот, намален за износот на пресметаната амортизација. 
      1.2.сумата на осигурување на оштетениот осигуран имот. 
      1.3.градежна вредноста на осигурениот имот. 
2.Кај другиот осигуран имот најмалиот износ од следните: 
2.1.вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот или 

уништениот имот, намален за износот на пресметаната амортизација; 
2.2.сумата на осигурување на оштетениот осигуран имот; 
2.3.вредноста на осигурениот имот; 
(2) Осигурувачот ги надоместува и нужните неопходните трошоци направени за 

расчистување, чистење и рушење на осигурените предмети  во врска со настанатиот 
осигурен случај,  но најмногу до 10%  од  износот на штетата. 

 
Учество во штета-франшиза  

Член 22 
 Осигуреникот учествува во секоја секоја штета на осигурениот објект и предметите 

во износ наведен во полисата за осигурување. 
 

Подосигурување 
Член 23 

Кога ќе се утврди дека во периодот на осигурување вредноста на осигурениот имот 
била поголема од сумата на осигурување, износот на надоместот на штета се намалува 
сразмерно на односот на сумата на осигурување со вредноста на осигурениот имот. 

 
ОДДЕЛ III 

 
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРЕКИН НА РАБОТА 

 
Осигурување од прекин на работа 

Член 24 
 (1) Се осигурува  прекинот на работењето на осигуреникот до кој дошло поради 
уништување, оштетување или исчезнување на осигурениот имот од некој од ризиците 
наведени во членот 13 на овие Услови, заради што осигуреникот не можел да ја врши 
својата редовна дејност. 
 (2) Обврска за надомест на штета поради прекин на работа постои само тогаш ако 
постои обврска да се надомести материјалната штета по основ на осигурување од рзикот 
пожар и други опасности (член 13 од Условите). 
 (3) Осигурувачот ќе плати на осигуреникот надомест на штета што произлегува од 
ваквиот прекин или попреченост во работатата во согласност со одредбите од овој оддел 
од Условите. 
 (4) Осигурувачот ќе му ја надомести на осигуреникот само штетата што осигуреникот 
ја претрпел а е поврзана со фиксните трошоци на работењето, односно поврзана со 
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дејноста на осигуреникот кои настануваат и во случај на прекин на работа или попреченост 
во работењето а кои се ограничени на следните видови трошоци: 
 1.Закупнина (согласно важечкиот договор за закуп во моментот на склучување на 
договорот за осигруување); 
 2.Плати за вработените; 
 3.Сметки за електрична енергија, греење, вода, фиксен телефон, интернет кои се на 
име на осигуреникот а се однесуваат на осигурениот градежен објект; 
 (5) Висината на надоместот на фиксните трошоци кои осигурувачот има обврска да ги 
надомести е ограничена на едномесечни фиксни трошоци но не повеќе од сумата на 
осигурување наведена во полисата, откако ќе се одбие договорената франшиза наведена 
во полисата. 

(6) Период на обештетување изнесува најмногу 30 денови откако ќе се одбие 
договорената франшиза изразена во денови наведена во полисата. 
 (7) Сумата на осигурување за прекин на работа која претставува максимална обврска 
на осигурувачот е посебно наведена во полисата; 
 
 

ОДДЕЛ IV 
 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД  ОДГОВОРНОСТ 
 

Осигурување од одговорност кон трети лица 
Член 25 

(1) Осигурувачот има обврска да плати за оштетните барања на трети лица за штета 
за која според законските прописи одговара осигуреникот, и тоа за:  

- смрт или повреда на трети лица, или  
- штета на имотот на трети лица, 

настанати како последица на некој од осигурените ризици од членот 13 на овие Услови,  во 
или се во врска со осигурениот објект на осигуреникот за времетраење на осигурувањето. 

(2) Максималниот износ што осигурувачот го надоместува за секое оштетно барање 
или повеќе оштетни барања од еден осигурен случај е најмногу до износот на осигурената 
сума наведен во полисата. 

(3) Со осигурувањето не е опфатен надомест за било каква парична казна или глоба 
што треба да ја плати осигуреникот или законскиот застапник на осигуреникот.  

(4) Со осигурувањето не се опфатени штети на оснивачите и на вработените кај 
осигуреникот.  
          (5) Исклучени се сите обврски на осигурувачот по полисата доколку штетата 
настанала  со постапки на осигуреникот, односно негово пропуштање, и тоа:  
 1. кога осигуреникот намерно или со крајно невнимание постапува спротивно на 
прописите или правилата по кои се обавува дејноста односно занимањето како извор на 
опасност; 
 2. Кога осигуреникот  одржувањето го врши спротивно на важечките прописи и 
упатства, или не врши редовно одржување, или има сознание за дефект или недостаток на 
стварите; 
 3. кога осигуреникот не ги спровел мерките за спречување на остварување или  
зголемување на опасноста (превентивни мерки) како што од него барал осигурувачот. Како 
зголемена опасност се смета и околност која во минатото веќе довела до штетен настан. 
 (2) Со осигурувањето не е опфатена одговорноста на осигуреникот: 
 1. за неисполнети обврски од договор, како и за договорно проширување на 
неговата одговорност и за случаи за кои, инаку, по закон не одговара (договорна 
одговорност); 
             2. за штети на ствари или извршени работи кои, осигуреникот или некое друго лице 
по негов налог или за негова сметка, ги изработил или испорачал, ако причината за 
штетата е во изработката или испораката, како и за штети засновани на гаранции или  
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ветувања дадени од страна на осигуреникот; 
 3. штети кои настанале како последица на свесно постапување, спротивно на 
прописите или правилата по кои се обавува дејноста, односно занимањето како извор на 
опасности; 
            4. штети од производи (ствари) со недостатоци; 
 (3) Со ова осигурување на се опфатени штети настанати поради: 
 1.војна, инвазија, (без оглед дали војната е објавена или не) примена на сила од 
страна на држави или против држави и нивните органи, насилство од политички и 
терористички организации, насилство при јавни собирања, манифестации и собири, како и 
насилство при штрајкови и отпуштање на работници; 

2. терористички акти; 
 3. користење на радиоактивни материи освен одговорноста за радиоизотопи кои се 
користат во мирнодопски цели во медицината; 
 4. директни или индиректни генетски промени на наследен материјал на луѓе, 
животни или растенија; 
 5. од посредна или непосредна употреба на азбест или други супстанци кои 
содржат азбест, без оглед на количината; 
 6, постапки на лекување, здравствени и други интервенции на животни како што се 
кастрирање, осеменување, потковување, дресирање; 
 7.професионални заболувања на вработените на осигуреникот (електромагнетни 
зрачења, генетски промени, труење со салмонела ...) 
 8.делување на електромагнетни полиња (ЕМП) или електромагнетни интерференци 
(ЕМИ); 
 9. пренесување на некоја болест; 
 10. директно или индиректно влијание на нуклеарна енергија; 
 11. сопствени штети; 
 12. држење или употреба на моторни возила и други возила на моторен погон 
(приколки, трактори, мотокултиватори, “самоодни” работни машини), воздухоплови и 
возила на вода кои подлежат на задолжително осигурување од автоодговорност; 
 13. штети поради губење на електронски податоци. 

 
Обврски на осигуреникот по настанување на осигурен случај 

Член 26 
 При настанување на осигурен случај, покрај обврските содржани во општите 
услови, осигуреникот е должен: 
 1. веднаш да го извести осигурувачот и тогаш кога барањето за надомест за штета 
против него ќе биде истакнато преку суд, законскиот застапник ќе биде ставен во притвор, 
како и тогаш кога ќе биде поведена постапка за обезбедување на докази; 
 2.ако е поведена истрага, подигнат обвинителен акт, или е донесена пресуда во 
кривична постапка, веднаш да го извести осигурувачот, па и тогаш кога веќе е  пријавено 
настанувањето на осигураниот случај. Исто така е должен да го достави наодот од 
надлежниот орган во врска со настанатиот штетен настан; 
 3.осигуреникот не е овластен без претходна согласност на осигурувачот да се 
изјасни за барањето на надомест за штета, а особено да го признае потполно или 
делумно, да склучи порамнување, како и ниту да изврши исплата, освен ако спрема 
фактичката состојба не бил во можност да го одбие признанието,порамнувањето односно 
исплатата, а со тоа да не се направи очевидна неправда; 
 4. ако оштетениот поднесе тужба за надомест за штета против осигуреникот или се 
обрати со оштетно барање директно до осигурувачот, осигуреникот е должен да ја достави 
целата документација што ја поседува во врска со штетниот настан. Судскиот спор го 
превзема осигурувачот. 
 

Права и обврски на осигурувачот 
Член 27 

При настанување на осигурен случај, осигурувачот: 
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1. е должен да ја испита одговорноста на осигуреникот за настанатата штета; 
2. е должен да го води спорот во  име на осигуреникот, ако оштетениот остварува 

право на надомест за штета во парнична постапка; 
3. е должен  во  име на осигуреникот да даде изјави кои што ги смета за потребни 

при одбрана од неосновано или претерано барање за надомест за штета; 
4. е овластен   да го препушти водењето на спорот на осигуреникот, а во тој случај 

осигуреникот е должен да се придржува до  упатствата на осигурувачот и налози 
во поглед на водењето  на постапка во парница; 

5. може да го преземе водењето на парницата или да стапи на место на 
осигуреникот  или да учествува во својство на вмешувач; 

6. е овластен   да го одбие  водењето или да  го препушти водењето на спорот на 
осигуреникот, до колку оцени дека нема место за давање правна заштита, со 
оглед на односот помеѓу висината на штетата и сумата на осигурување; 

7. во случај осигурувачот да ја исплати сумата на осигурување како надомест за 
штета  пред покренување на судскиот спор, престанува неговата обврска за 
правна заштита; 

8. е овластен на име на надомест кој би го должел осигуреникот, да ја положи 
сумата на осигурување,  во кој случај се ослободува од сите обврски и постапки 
во врска со осигурениот случај; 

9. ако оштетеното лице своето барање или тужбата за надомест за штета го упати 
само спрема осигурувачот, осигурувачот ќе  го извести осигуреникот за тоа и ќе го 
повика за да ги даде сите потребни податоци. 

(2) Во случај осигурувачот да одлучи да му исплати надомест на оштетениот во 
целост или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот. 

 
Надомест од осигурувањето од одговорност 

Член 28 
(1) Осигурувачот го исплатува надомест од осигурувањето врз основа на : 

   1.признанието што  го дал или одобрил осигурувачот; 
   2.порамнувањето што го склучил или одобрил осигурувачот; 

         3.судска одлука 
   (2) Осигурувачот учествува во депонирањето на сумата на осигурување заради 

обезбедување на надомест за штета за која осигуреникот би бил должен врз основа на 
законски прописи или судските одлуки да ја исплати и тоа најмногу до износот на висината 
на  неговата обврска   за надомест на штета. 

   (3) Ако осигурувачот неосновано се спротистави на предлогот на осигуреникот за 
спогодување по барањето за надомест на штета ,  должен е да го плати надоместот, 
каматите и трошоците кои што при тоа настанале и тогаш кога ја надминуваат сумата ма 
осигурување. 

  (4) Ако осигуреникот се спротистави на предлогот на осигурувачот за  спогодување по 
барањето за надомест за штета, осигурувачот не е должен да го плати надоместот, 
каматите и трошоците кои што при тоа настанале. 

  (5) Осигурувачот е должен да ги надомести сите трошоци на парничната постапка, 
доколку осигуреникот сам го водел спорот по  добиена  согласност за водење на спорот од 
осигурувачот, па и тогаш кога барањето за надомест за штета не било основано. 

(6) Осигурувачот ги сноси трошоците на бранителот во кривичната постапка 
покрената против осигуреникот заради настан кој би можел да има како последица 
поставување на барање за надомест за штета по основ на одговорност покриена со ова 
осигурување и тоа само ако осигурувачот е запознаен со изборот на бранителот и 
прифатил да ги сноси трошоците. Трошоците на кривичната постапка, како и трошоците на 
застапување на оштетениот, осигурувачот не ги надоместува. 

(7) Кога осигурувачот ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на 
осигурување, ослободен е од натамошни давања на име на надомест и трошоци за еден 
осигурен случај. 

(8) Кога осигурувачот ќе ја изврши својата обврска со исплата на годишниот агрегат  
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(лимит) на сумата на осигурување, ослободен е од понатамошни давања на име на 
надомест и трошоци за сите осигурани случаи кои се јавуваат во текот на оваа полиса.  

 
Франшиза  

Член 29 
 Во секоја штета по основ на осигурувањето од одговорност осигурениот учествува 

со 10% од износот на штетата, но не помалку од 6.000,00 денари. 
 

 
ОДДЕЛ V 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАЈ ОСИГУРЕНИКОТ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА 
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

 
Способност за осигурување  

Член 30 
(1) Според овие Услови се осигуруваат само здрави лица со општа работна 

способност на возраст од 16 до 64 години, вработени кај осигуреникот, кои имаат склучено 
договор за работа со осигуреникот и се пријавени во Агенцијата за вработување на РМ 
како вработени кај осигуреникот.  

 (2) Лица кои се потполно лишени од деловна способност во секој случај се исклучени 
од осигурување. 

 (3) Се осигуруваат сите вработени кај осигуреникот од исти ризици  и на еднакви 
осигурени суми.  

 
Обемот на обврските на осигурувачот 

Член 31 
(1) Кога ќе настане осигурен случај во смисла на овие Услови, осигурувачот ги 

исплатува износите договорени во договорот за осигурување и тоа: 
1. осигурената сума за во случај на смрт, ако поради осигурениот случај настапила 

смрт на осигуреникот, односно осигурената сума за во случај на траен инвалидитет, ако 
поради несреќниот случај настапил целосен (100%) инвалидитет на осигуреникот. 

2. процентот од осигурената сума за во случај на траен инвалидитет кој одговара на 
процентот на делумниот инвалидитет, ако поради осигурениот случај настапил делумен 
траен инвалидитет на осигуреникот; 

3. надоместот на трошоците за лекување според членот 35 став (5) и (6) од овие 
Услови, ако на осигуреникот поради несреќниот случај му била потребна лекарска помош 
поради што имал трошоци за лекување.   
 (2) Обврската на осигурувачот за нов вработен започнува во 24,00 часот во оној ден 
кога осигурувачот примил писмено известувањето за пристапување на новиот вработен 
кон полисата. 
 

Несреќен случај  
Член 32 

 (1) Како несреќен случај во смисла на овие Услови се смета секој ненадеен и од 
волјата на осигуреникот независен настан, кој дествувајќи однадвор и нагло врз телото на 
осигуреникот, има за последица негова смрт, траен инвалидитет или нарушување на 
здравјето кое бара лекарска помош. 

    (2) Во смисла на претходниот став се сметаат како несреќен случај особено 
следните настани: газење, судрување, удар со некаков предмет или на некаков предмет, 
удар на електрична струја или гром, паѓање, лизнување, уривање, ранување со оружје, со 
разни други предмети или експлозивни материи, убод со некаков предмет, удар или 
каснување на животно и убод од инсекти, освен ако со таков убод е предизвикана некаква 
инфективна болест. 

    (3) Како несреќен случај се смета и следното: 
1. Труење со хемиски средства, освен професионални заболувања;  
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2. Труење со храна кое за последица има смрт на осигуреникот; 
3. Инфекција на повреда предизвикана со несреќен случај;  
4. Труење поради вдишување на гасови или отровна пареа, со исклучок на 

професионални заболувања; 
5. Изгореници со оган или електрицитет, со жежок предмет, течност или пареа, 

киселина, лужини и сл;  
6. Давење и утопување;  
7. Гушење или задушување поради затрупување (со земја, песок и сл.);  
8. Исколчување, прснување на зглобните врски, кршење на здрави коски што ќе 

настане поради нагли телесни движења или ненадејни напрегнувања предизвикани со 
непредвиден надворешен настан, доколку тоа непосредно веднаш по повредата е 
утврдено во болница или друга здравствена установа;           

9. Дејствување на светлина, сончеви зраци, температури или лошо време, ако 
осигуреникот бил изложен непосредно поради еден пред тоа настанат несреќен случај или 
се нашол во такви непревидени околности што никако не можел да ги спречи, или бил 
изложен поради спасување човечки живот;                                                                                                                                                                            

10. Дејствување на рентгенски или радиумски зраци, ако настане нагло и ненадејно, со 
исклучок наљ професионални заболувања.  

   (4) Не се сметаат како несреќен случај во смисла на овие услови: 
1. Сите заразни, професионални и други болести, како и последици од психички 

влијанија; 
2. Стомачна кила, кила на папокот, водени и останати кили, освен оние што ќе 

настанат поради директно оштетување на стомачниот ѕид доколку веднаш по повредата е 
утврдена трауматична кила кај која болнички, покрај килата е утврдена повреда на меките 
делови на стомачниот ѕид во тоа подрачје; 

3. Инфекции и заболувања што ќе настанат поради разни форми на алергија, сечење 
или кинење жулеви или други израстоци на цврста кожа;  

4. Анафилактичен шок, освен ако настапи при лекувањето поради настанат несреќен 
случај;  

5. Хернија дисци итервертебралис, сите видови лумбалгии, дископатии, сакралгии, 
миофасцитис, кокцигодини, ишијалгии, фиброзитис и сите промени на слабинско крстачна 
регија означена со аналогни термини; 

6. Одлепување на мрежницата (аблацио ретинае) на претходно болно или 
дегенеративно променето око, а по исклучок се признава одлепување на мрежницата на 
претходно здраво око, доколку постојат знаци на директна надворешна повреда на очната 
јаболчица, утврдена во здравствена установа; 

7. Последици што настанале кај осигуреникот поради алкохолно лудило (делириум 
тременс) и дејство на дрога; 

8. Последици на медицински, особено оперативни зафати што се преземаат за 
лекување или превентива заради спречување на болести; 

9. Патолошки промени на коските, патолошки епифизиолизии и патолошки скршеници;  
10. Системски невромускуларни болести и ендокрини болести;  
11. Трајниот инвалидитет (опишан во Табелата на инвалидитет) е последица на 

воспаление  односно на болест. 
 

Исклучување на обврските на осигурувачот 
Член 33 

 Исклучени се сите обврски на осигурувачот ако осигурениот случај настанал: 
1. Поради земјотрес; 
2. Поради: 
а) војна, инвазија, дејства на странски непријатели, непријателски или воени операции( 

без оглед дали војна е објавена или не), граѓанска војна, бунт, револуција, востание, 
граѓански немири, имајќи го во предвид нивниот обем или нивното прераснување во 
востание, воена или узурпаторска сила. 

б) било кое дејство на тероризам. 
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3. При управување со воздушни летала од сите видови, пловни објекти, моторни и 
други возила без потпишана службена исправка која дава овластување на возачот за 
управување и возење со односниот вид и тип на воздушно летало, пловен објект, моторно 
и друго возило. 

Одредбите од точката 3 од овој став нема да се применуваат во случај кога 
непоседувањето на пропишаната службена исправа немало влијание на настанувањето на 
несреќниот случај.  

Во смисла на овие Услови се смета дека осигуреникот ја поседува пропишаната 
службена возачка исправа кога заради подготвување и полагање испит за добивање 
службена исправа, вози под непосреден надзор на службено овластен научен инструктор. 

4. Поради обид или извршување на самоубиство на осигуреникот од било кои причини; 
5. Поради тоа што договарачот на осигурувањето или корисникот намерно го 

предизвикал несреќникот случај, а ако се повеќе корисници исклучен е само оној корисник 
кој намерно го предизвикал несреќниот случај. 

6. При договарање, обид или извршување на смислено кривично дело, како и при 
бегањето по таквото дејство и поради учество во тепачка. 

7.Поради постоење причинска врска на делувањето на наркотични средства, лекарства 
или алкохолизираната состојба на осигуреникот и настанувањето на несреќниот случај. 
Се смета дека осигуреникот е во алкохолизирана состојба ако се утврди прусуство на 
алкохол во крвта повеќе од 10,8 мил. мола (0,5‰) кај возач, а кај останатите осигуреници 
повеќе од 21,6 мил.мола (1,00‰). 
 (2) Договорот за осигурување е ништовен, ако во моментот на неговото склучување 
веќе настанал осигурен случај, или бил во настанување или било извесно дека ќе настапи, 
или ако веќе тогаш престанала можноста да настапи, а уплатената премија се враќа на 
договарачот, намалена за трошоците на осигурувачот. 
 

Пријава на осигурениот случај 
Член 34 

(1) Осигуреникот што е повреден поради осигурениот случај е должен: 
1. според можностите веднаш да се јави на лекар, односно да повика лекар заради 

преглед и укажување на потребна помош и веднаш да ги преземе сите потребни мерки 
заради лекување како и да се придржува на лекарските совети и упатства во поглед на 
начинот на лекувањето; 

2. за осигурениот случај писмено да го извести осигурувачот веднаш кога е тоа 
можно според неговата здравствена состојба, доколку при  пријава на штета на имотот не 
го известил осигурувачот за повредата, или не ја пријавил штетата на имотот; 

3. со пријавата на осигурениот случај да му ги достави на осигурувачот сите 
потребни известувања и податоци особено за местото и времето кога настанал 
осигурениот случај, потполн опис на настанот, име на лекарот што го прегледал, или што 
го лекува, наод на лекарот за видот на телесните повреди, за настанатите и евентуалните 
последици, како и податоци за телесни мани, недостатоци и болести што осигуреникот 
евентуално ги имал уште пред настанувањето на несреќниот случај . 

(2) Ако осигурениот случај имал за последица смрт на осигуреникот, корисникот на 
осигурувањето е должен за тоа писмено да го извести осигурувачот и  да ги обезбеди 
потребните документи. 

(3) Трошоците за лекарски преглед, извештаи (почетен и заклучен извештај на 
лекарот, повторен лекарски преглед и наод на специјалист), адвокатски трошоци и другите 
трошоци што се однесуваат за докажувањето на осигурениот случај и правата од 
договорот за осигурување, паѓаат на товар на подносителот на барањето.  

(4) Осигурувачот има право да бара од осигуреникот, договарачот, корисникот или 
од кое и да е друго правно или физичко лице дополнителни објаснувања, како и на свој 
трошок да преземе потребни мерки заради лекарски преглед на осигуреникот преку свои 
лекари, лекарски комисии и здравствени организации за да се утврдат важните околности 
во врска со пријавениот несреќен случај. 
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Утврдувања на правата на корисникот 
Член 35 

(1) Ако осигуреникот починал, корисникот е должен да поднесе полиса, извод од 
матичната книга на умрените, потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смртта 
(образец на Државниот завод за статистика), доказ за уплатената премија, доказ за 
околностите под кои настанал осигурениот случај и доказ дека смртта настапила како 
последица на осигурениот случај (записник од надлежен орган и други соодветни 
документи). Корисникот кој со договорот за осигурување не е изрично предвиден, должен е 
да поднесе и доказ за своето право на примање на осигурената сума. 

(2) Ако несреќниот случај имал за последица инвалидитет на осигуреникот, тој е 
должен да поднесе: полиса, доказ за уплатена премија, доказ за околносите за 
настанување на осигурениот случај (записник од надлежен орган или други соодветни 
документ) и медицинската документација - доказ за останатите последици за 
определување на конечниот процент на трајниот инвалидитет. 
Медицинската документација задолжително треба да содржи: 

- почетна документација од првиот лекарски преглед на денот на незгодата, 
односно првиот лекарски преглед по незгодата; 

- сите лекарски извештаи и наоди издадени во тек на лекувањето.   
 (3) Конечниот процент на инвалидитет го определува осигурувачот, преку свој 

овластен претставник, според Табелата за определување на процент на траен 
инвалидитет како последица на несреќен случај (незгода). (во натамошен текст: Табела на 
инвалидитет). (4) Ако збирот на процентите на инвалидитетот според Табелата на 
инвалидитет поради загуба или оштетување на повеќе краишта или органи, поради еден 
или повеќе осигурени случаи изнесува над 100%, исплатата не може да биде повисока од 
осигурената сума што е договорена за во случај на целосен траен инвалидитет. 

(5) Ако осигурениот случај има за последица нарушување на здравјето на 
осигуреникот кое бара лекарска помош, без разлика на тоа дали има и некакви други 
последици, осигурувачот му исплатува на осигуреникот надомест на сите фактички и 
нужни трошоци за лекување (според поднесените докази) сторени најдолго во текот на 
една година од денот на настанувањето на осигурениот случај, а најповеќе до 
договорениот износ. 

 (6) Осигурувачот не ги надоместува трошоците за лекување, кога осигуреникот има 
право на бесплатно лекување во здравствена установа, односно тој е во обврска само за 
надомест на оној дел на трошоците за лекување што ги плаќа осигуреникот од лични 
средства (учество со лични средства-партиципација) според одредбите од Законот за 
здравствено осигурување. Трошоците за лекување за осигурениците кога немаат право на 
задолжително здравствено осигурување, како и  учеството со лични средства, за 
осигурениците кои имаат право на задолжително здравствено осигурување, осигурувачот 
ги надоместува  до износот определен во општиот  акт на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Македонија за утврдување на цените на здравствените услуги 
од задолжителното  здравствено осигурување.  
 

Исплата на осигурената сума 
Член 36 

 (1) Осигурувачот е должен да ја исплати договорената осигурена сума, само ако 
осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето и ако последиците на 
осигурениот случај предвидени во членот 31 од овие Услови и настапиле во текот на една 
година од денот на настанувањето на несреќниот случај. 

 (2) Процентот на инвалидитет се определува според Табелата на инвалидитет по 
завршеното лекување во времето кога кај осигуреникот во однос на претрпените повреди и 
настанати последици настапила состојбата на стабилизацијата, т.е. кога според 
лекарското предвидување не може да се очекува дека ќе се подобри или влоши 
состојбата. Ако таа состојба не настапи ниту по истекот на 3 години од денот на 
настанувањето на несреќниот случај, како конечна се зема состојбата по истекот на овој 
рок и спрема неа се определува конечниот процент на инвалидитетот. 
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(3) Доколку за утврдување на висината на обврската на осигурувачот му е потребно 
одредено време, осигурувачот е должен по барање на осигуреникот да му го исплати 
износот што неспорно одговара на процентот на инвалидитетот за кој веќе тогаш врз 
основа на медицинска документација може да се утврди дека ќе остане трајно. 
 Осигурувачот нема да исплати аконтација, ако пред тоа не е утврдена неговата 
обврска, со оглед на околностите под кои настанал осигурениот случај. 

(4) Ако осигуреникот почине пред истекот на една година од денот на 
настанувањето на осигурениот случај од последици на истиот осигурен случај, а конечниот 
процент на инвалидитет веќе бил утврден, осигурувачот го исплатува износот што е 
определен за во случај на смрт, односно разликата помеѓу осигурената сума за во случај 
на смрт и износот што бил исплатен пред тоа на име инвалидитет, доколку таква разлика 
постои. 

(5) Ако конечниот процент на инвалидитет не бил утврден, а осигуреникот почине 
поради истиот несреќен случај, осигурувачот ја исплатува осигурената сума определана за 
во случај на смрт, односно само разликата помеѓу таа сума или евентуално веќе 
исплатениот дел (аконтација), но само тогаш ако осигуреникот починал најдоцна во рок од 
три години од денот на настанувањето на несреќниот случај. 

(6) Ако пред утврдувањето на конечниот процент на инвалидитетот во рок од 3 
години од настанувањето на несреќниот случај настапи смрт на осигуреникот од која и да е 
друга причина, освен наведената во претходниот став на овој член, висината на обврската 
на осигурувачот од основот на инвалидитетот се утврдува врз основа на постојната 
медицинска документација. 
 

Корисници на осигурувањето 
Член 37 

(1) Корисникот за во случај на смрт на осигуреникот се утврдува во полисата за 
осигурување. 

(2) Ако во полисата не е поинаку, или воопшто не е ништо предвидено, како 
корисници за во случај на смрт на осигуреникот се сметаат: 

1. децата и брачниот другар на осигуреникот на еднакви делови, а доколку децата 
не се живи нивните потомци според правото на претставување; 

2. ако нема деца ниту нивни потомци, брачниот другар на едната половина, а 
родителите на другата; 

3. ако нема ни брачен другар само родителите; 
4. ако ги нема лицата наведени во претходните точки, другите законски наследници 

врз основа на судска одлука. 
(3) Брачен другар се смета лицето што било во брак со осигуреникот во моментот 

на неговата смрт. 
(4) Во случај на инвалидитет, како и за трошоци за лекување, корисник е самиот 

осигуреник.  
(5) Ако корисник на осигурувањето е малолетно лице, исплатата на осигурените 

суми ќе се изврши на неговите родители, односно на старателот, а осигурувачот има право 
да бара од наведените лица за таа цел претходно да поднесат овластување за прием на 
износот на осигурената сума, односно надоместот. 

 
Поим на траен инвалидитет 

Член 38 
      (1) Како траен инвалидитет во смисла на овие Услови  се смета трајна, 
иреверзибилна состојба на загуба на дел, односно орган на телото, или потполна  загуба 
на функцијата на органот односно делот од телото, наведени во Табелата на инвалидитет, 
кои се последица на повредите  здобиени  во несреќниот случај. 
      (2) Во осигурувањето на вработените во рамки на комбинираното осигурување на 
трговски друштва, во случај на траен инвалидитет исклучиво се применува процентот 
определен во Табелата на инвалидитет.  
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     (3) Субјективните тешкотии во смисла на намалување на мускулната моторна сила, 
болки и оток на местото на повредата не се земаат во предвид при определувањето на 
процентот на инвалидитет.  
    (4) Индивидуалните способности, социјалната положба или занимање 
(професионална способност) на осигуреникот не се земаат во предвид при 
определувањето на процентот на инвалидитет.  

 
Примена на  Табелата за определување на процент на траен инвалидитет како 

последица на несреќен случај 
Член 39 

 Табелата за определување на процент на траен инвалидитет како последица на 
несреќен случај е составен дел на овие Посебни услови за комбинирано осигурување на 
трговски друштва –бизнис комплет. 

 
 

ОДДЕЛ VI 
 

Важност на Општите услови за осигурување имот 
Член 40 

Овие Посебни услови за комбинирано осигурување на трговски друштва – бизнис 
комплет  се применуваат  заедно со Општите услови за осигуравање имоти, а во колку 
некоја одредба е во спротивност со содржината на Општите услови, се применува 
одредбата од  овие  Услови. 

 
 

 

ТАБЕЛА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ КАКО ПОСЛЕДИЦА НА 

НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) 
 

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 
 (1) Bo cмиcлa нa члeн 39 oд Посебните  ycлoви зa комбинирано ocигypувaњe нa трговски 
друштва-бизнис комплет, oвaa Taбeлa зa oпpeдeлyвaњe на пpoцeнт нa тpaeн инвaлидитeт како 
последица на несреќен случај (вo пoнaтaмoшeн тeкcт: Taбeлa нa инвaлидитeт) e cocтaвeн дeл нa 
Посебните ycлoви и нa ceкoj пooддeлeн дoroвop зa комбинирано осигурување на трговски друштва 
што дoгoвapaчoт нa ocигypyвaњeтo ќe ro cклyчи co Aкциoнepcкoтo дpyштвo зa ocигypyвaњe 
Eуролинк  Cкопje. 
 (2) Kaкo тpaeн инвaлидитeт вo cмиcлa нa oвaa Taбeлa нa инвaлидитет ce cмeтa тpajнa, 
иpeвepзибилнa cocтojбa нa нapyшyвaњe нa нopмaлнaтa фyнкциjaтa нa дeл, oднoснo opгaн нa 
тeлoтo. 
 (3) Bo ocигypyвaњeтo нa вработените oд пocлeдици нa нecpeќeн cлyчaj, вo cлyчaj нa тpaeн 
инвaлидитeт иcклyчивo ce пpимeнyвa пpoцeнтoт oдpeдeн co oвaa Taбeлa нa инвaлидитeт. 
 (4) Bo cлyчaj нa пoвpeдa кoнeчниoт инвaлидитeт ce oпpeдeлyвa нajpaнo тpи мeceци пo 
зaвpшeнoтo цeлoкyпнo лeкyвaњe co иcклyчoк кaj aмпyтaциja и тoчкитe oд Taбeлaтa кaдe пoинaкy e 
oпpeдeлeнo.  
 (5) За псевдоартроза, нагмечување на коскено-мускулната структура и синдром на 
пренапрегнувањето не се одредува инвалидитет. 
 (6) Kaj пoвeќeкpaтнитe пoвpeди нa oддeлни дeлoви, 'pбeтoт или opгaнитe, вкyпниoт инвaлидитeт 
нa oдpeдeн дeл, 'pбeт или opгaн ce oпpeдeлyвa тaкa штo зa нajгoлeмa пocлeдицa нa oштeтyвaњe ce 
зeмa пoлниoт пpoцeнт пpeдвидeн вo Taбeлaтa, oд cлeднoтo нajгoлeмo oштeтyвaњe ce зeмa 
пoлoвинa oд пpoцeнтoт пpeдвидeн вo Taбeлaтa и тн. пo peд 1/4, 1/8 и тн. Bкyпниoт пpoцeнт нe мoжe 
дa гo нaдминe пpoцeнтoт кoj e oдpeдeн co Taбeлaтa нa инвaлидитeт зa пoтпoлнa зaгyбa нa тoj дeл 
или opгaн. 
 (7) Aкo ocигypeникoт имaл тpaeн инвaлидитeт пpeд нacтaнyвaњeтo нa нecpeќниoт cлyчaj, 
oбвpcкaтa нa ocигypyвaчoт ce oдpeдyвa cпopeд нoвиoт инвaлидитeт, нeзaвиcнo oд пopaнeшниoт, 
ocвeн вo cлeднивe cлyчaи: 
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 а) aкo нoвиoт нecpeќeн cлyчaj пpeдизвикaл згoлeмyвaњe нa дoтoгaшниoт инвaлидитeт, 
oбвpcкaтa нa ocигypyвaчoт ce yтвpдyвa зa paзликaтa пoмeѓy вкyпниoт пpoцeнт нa инвaлидитeт и 
пopaнeшниoт пpoцeнт, 
 б) aкo нoвиoт нecpeќeн cлyчaj пpeдизвикaл зaryбa или пoвpeдa нa eдeн oд пopaнo 
пpeдвидeнитe дeлoви или opгaни, oбвpcкaтa нa ocигypyвaчoт ce yтвpдyвa caмo зa згoлeмeниoт 
инвaлидитeт. 
     в) ако со рентгенолошки преглед е докажано дека дегенеративните болести на коскено-зглобниот 
систем постоеле пред несреќниот случај, осигурителот ќе го намали трајниот инвалидитет од 
Табелата за инвалидитет за 1/3 од проценетиот инвалидитет.  
 (8) Оценките за инвалидитет за различни последици на еден орган или екстремитет не се 
собираат, но можат да бидат оценети по онаа точка која утврдува највисок инвалидитет за таа 
последица. 
 (9) Пpи пpимeнa нa oдpeдeни тoчки oд Taбeлaтa зa инвaлидитeт, зa eднa пocлeдицa нa иcти 
opгaни или eкcтpeмитeти ce пpимeнyвa oнaa тoчкa кoja oдpeдyвa нajвиcoк пpoцeнт, oднocнo нe e 
дoзвoлeнa пpимeнa нa двe тoчки зa иcтo фyнкциoнaлнo oштeтyвaњe, oднocнo пocлeдицa. 
 (10) Bo cлyчaj нa зaгyбa нa пoвeќe дeлoви или opгaни пpи eдeн нecpeќeн cлyчaj пpoцeнтитe нa 
инвaлидитeт зa ceкoj пoддeлeн дeл или opгaн ce coбиpaaт, нo нe мoжe дa изнecyвaaт пoвeќe oд 
100%. 
 (11) Пpи oдpeдyвaњeтo нa пpoцeнтoт нa тpaeн инвaлидитeт нe ce зeмaaт вo пpeдвид:   
 а) Cyбjeктивнитe тeшкoтии вo cмиcлa нa нaмaлyвaњe нa мycкyлнaтa мoтopнa cилa, бoлки и oтoк 
нa мecтoтo нa пoвpeдaтa. 
     б) Индивидyaлнитe cпocoбнocти, coциjaлнaтa пoлoжбa или зaнимaњe (пpoфecиoнaлнa 
cпocoбнocт). 
 

I.  ГЛАВА                                                                                                                               
 1. Дифyзни oштeтyвaњa нa мoзoкoт co клинички yтвpдeнa cликa нa дeкopтизaциja, 
oднocнo дeцepeбpaциja: 
-xeмиплeгиja oд инвeтepиpaн тип co oфaзиja и aгнoзиja; 
-дeмeнциja (Kopcaкoвлeв cиндpoм); 
-oбocтpaн флapкинcoв cиндpoм co изpaзeн pигop; 
-кoмплeтнa hemiplegia, paraplegia, triplegia, tetraplegia; 
-eпилeпcиja co дeмeнциja и пcиxичкa дeтepиopaциja; 
-пcиxoзa пo opгaнcкa пoвpeдa нa мoзoкoт 

100% 
 

2. Oштeтyвaњe нa мoзoкoт co клинички yтвpдeнa cликa: 
-xeмипapeзa co cилнo изpaзeн cпacтицитeт; 
-eкcтpaпиpaмиднa cимптoмaтoлoгиja (нeвoзмoжнa кoopдинaциja нa движeњaтa или 
пocтoeњe нa гpyби нeнaмepни движeњa); 
-oштeтyвaњe нa мaлиoт мoзoк co изpaзeни pacтpojcтвa нa paмнoтeжaтa нa oдoт и 
кoopдинaциja нa движeњeтo 

90% 
 

3. Пceвдoбyлбapeн cиндpoм 80% 
4. Посттрауматична епилепсија докажана со објективни дијагностички методи, 
болнички лекувана  

 

а) со зачестени напади (најмалку еднаш неделно)  60% 
б) со ретки напади  20% 
в) бeз нaпaди co peдoвнa мeдикaциja 18% 
5. Жаришни оштетувања на мозокот со болнички евидентирани последици на психооргански 
синдром, со наод на психијатар и психолог по болничко лекување со соодветни испитувања  
а)   вo лeceн cтeпeн 30% 
б) вo cpeдeн cтeпeн  40% 
в) вo cилeн cтeпeн 60% 
6. Hemiparesis или disphagio:  
а) вo лeceн cтeпeн 30% 
б) вo cpeдeн cтeпeн 40% 
в) вo cилeн cтeпeн 50% 
7. Oштeтyвaњa нa мaлиoт мoзoк co adiadochokinesis и asinergia 40% 
8.  Состојба после нагмечување на мозокот докажано во текот на болничкото лекување со 
објективни дијагностички постапки на дијагностичка обработка (CT, EEG) 
a) Без невролошки испади  5% 
б) Со невролошки испади 20% 
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в) Опериран интра церебрален хематом без невролошки испади  10% 
9. Cocтojбa пo тpeпaнaциja нa cвoдoт нa чepeпoт или кpшeњe нa бaзaтa нa 
чepeпoт,cвoдoт нa чepeпoт, peнтreнoлoшки вepифициpaнo 

10% 

10. Пocткoмoциoнaлeн cиндpoм пo бoлнички или aмбyлaнтнo yтвpдeн пoтpec нa 
мoзoкoт бeз пocтoeњe нa обjeктивни нeвpoлoшки нaoди co извopнa мeдицинcкa 
дoкyмeнтaциja дoбиeнa вo poк oд 24 чaca пo пoвpeдaтa и последователна мeдицинcкa 
дoкyмeнтaциja зa тeкoт нa лeкyвaњeтo 

1% 

11. Зaгyбa нa кoca нaд 1/3 oд пoвpшинaтa нa кocaтa 3 % 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1.Пaтoлoшкитe cocтojби нa мoзoкoт кoи дoвeлe дo пpoмeни вo мoзoкoт нe ce oпфaтeни co 
ocигypyвaњe. 
2.3a пoтpecитe нa мoзoкoт кoи нe ce бoлнички yтвpдeни вo poк oд 24 чaca пo пoвpедaтa и немаат 
историјат на лекување после повредата, нe ce пpизнaвa инвaлидитeт. 
3.Cитe фopми нa eпилeпcиja мopaaт дa бидaт yтвpдeни бoлнички co пpимeнa нa coвpeмeни 
диjaгнocтички мeтoди. 
4.Kaj paзличнитe пocлeдици oд пoвpeдa нa мoзoкoт пpи eдeн нecpeќeн cлyчaj пpoцeнтитe нa 
инвaлидитeт нe ce coбиpaaт тyкy ce oдpeдyвa пpoцeнт caмo пo тoчкaтa кoja e нajпoвoлнa зa 
ocигypeникoт. 
5.Tpajниoт инвaлидитeт зa cитe cлyчaи кoи cпaѓaaт пoд тoчкитe oд 1 дo 10 (вклучувајќи ја и точка 10) 
ce oпpeдeлyвa нajpaнo 1 година пo пoвpeдaтa. 
 

II. ОЧИ 
12. Пoтпoлнa зaryбa нa видoт нa oбeтe oчи 100% 
13. Пoтпoлнa зaгyбa нa видoт нa eднo oкo  33 % 
14. Ocлaбyвaњe нa видoт нa eднo oкo: 

а) за прва десетина на смалување  1.65% 
б) за втората десетина на смалување 3,7% 
в) за третата десетина на смалување 6% 
г)  за четвртата десетина на смалување 9% 
д) за петата десетина на смалување 12,50% 
ѓ)  за шестата десетина на смалување 16,50% 
е) за седмата десетина на смалување 20,50% 
ж) за осмата десетина на смалување 24,50% 
з) за деветата десетина на смалување 28,50% 

15. Во случај да на другото око дошло до потполна загуба на видот, за секоја 
десетина намалување на видот на повреденото око, се определува: 

 

а) за прва десетина на смалување  3,30% 
б) за втората десетина на смалување 7,40% 
в) за третата десетина на смалување 12% 
г)  за четвртата десетина на смалување 18% 
д) за петата десетина на смалување 25% 
ѓ)  за шестата десетина на смалување 33% 
е) за седмата десетина на смалување 41% 
ж) за осмата десетина на смалување 49% 
з) за деветата десетина на смалување 57% 

16.  Диплoпиja кaкo тpajнa и иpeпapaбилнa пocлeдицa oд пoвpeдa нa oкo: 
а) eкcтepнa oфтaлмoплeгиja 9 % 
б) тoтaлнa oфтaлмoплeгиja 18% 
17.  Зaгyбa нa oчнo coчивo: 
а) aphakia – eднocтpaнa 18 % 
б) pseudophakia – eднocтpaнa 16 % 
в) aphakia – двocтpaнa 27 % 
г) pseudophakia – двocтpaнa 23% 
18. Делумни оштетувања на мрежицата и стаклестото тело:  
a) делумен испад на видното поле како последица на посттрауматичен ablatio retinae 3% 
б) Opacitates korporis vitrei -  како последица на трауматично крварење во стаклестото тело 
на окото  

3% 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Инвaлидитeт пo aблaциja peтинe ce oпpeдeлyвa пo тoчкитe 13,14, 15 и 18.   
2. Пoвpeдaтa нa oчнaтa jaбoлкницa кoja пpeдизвикaлa aблaциe peтинe мopa дa бидe бoлнички 
диjaгнocтициpaнa. 
3. Oцeнaтa нa oштeтyвaњaтa нa oчитe ce вpши пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe co иcклyчoк пo тoчкитe 16 
и 20, зa кoи минимaлниoт poк изнecyвa eднa гoдинa пo пoвpeдaтa. 
 

III. УШИ  
25. Пoтпoлнa глyвocт нa oбeтe yши co ypeднa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт 
opгaн 

40% 

26. Пoтпoлнa глyвocт нa oбeтe yши co згacнaти кaлopични peaкции нa вecтибyлapниoт 
opгaн 

60% 

27. Пoтпoлнa глyвocт нa eднo yвo co ypeднa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт 
opгaн 

10% 

28. Пoтпoлнa глyвocт нa eднo yвo co згacнaтa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт 
opгaн нa тoa yвo 

15% 

29. Oбocтpaнa нaглyвocт co ypeднa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт opгaн 
oбocтpaнo - вкyпнa зaгyбa нa cлyxoт пo Fowler-Sabine: 

 

a) 20-30% 3% 
6) 31-60% 7% 
в) 61-85% 18% 
30. Oбocтpaнa нaглyвocт co згacнaтa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт opгaн - вкyпнa 
зaгyбa нa cлyxoт пo Fowler-Sabine: 
a) 20-30% 8% 
6) 31-60% 18% 
в) 61-85% 28 % 
31. Eднocтpaнa тeшкa нaглyвocт co ypeднa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт opгaн: 
- зaгyбa нa cлyxoт нa нивo oд 90-95 дeцибeли 9% 
32. Eднocтpaнa тeшкa нaглyвocт co зracнaтa кaлopичнa peaкциja нa вecтибyлapниoт opгaн: 
- зaгyбa нa cлyxoт нa нивo oд 90-95 дeцибeли 11% 
33. Пoвpeдa нa yшнaтa шкoлкa: 
а) дeлyмнa зaгyбa или дeлyмнa дeфopмaциja 4% 
б) пoтпoлнa зaryбa или пoтпoлнa дeфopмaциja  13%  

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 3a cитe cлyчaи oд oвa пoглaвje инвaлидитeтoт ce oпpeдeлyвa пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe, нo нe 
пopaнo oд 6 мeceци пo пoвpeдaтa, co иcклyчoк нa тoчкaтa 33, кoja ce oцeнyвa пo зaвpшeнoтo 
лeкyвaњe. 

19. Midriasis -  кaкo пocлeдицa нa диpeктнa тpayмa нa oкoтo 3% 
20. Heпoтпoлнa внaтpeшнa oфтaлмoплeгиja 9% 
21. Пoвpeдa нa coлзниoт aпapaт и oчнитe кaпaци 
а) eпифopa 3% 
б) eнтpoпиyм, eктpoпиyм 3% 
в) птoзa нa кaпaцитe 3% 
22. Koнцeнтpичнo cтecнyвaњe нa виднoтo пoлe нa пpeocтaнaтoтo oкo: 
а) дo 60 cтeпeни 9 % 
б) дo 40 cтeпeни 27% 
в) дo 20 cтeпeни 45% 
г) дo 6 стeпeни 54% 
23. Eднocтpaнo кoнцeнтpичнo cтecнyвaњe нa виднoтo пoлe: 
а) дo 50 cтeпeни 5% 
б) дo 30 cтeпeни 10,% 
в) до 6 стeпeни 20% 
24. Xoмoнимна хeмиaнoпcиja 27% 

IV. ЛИЦЕ 
34. Бeлeзнo дeфopмиpaчки oштeтyвaњa нa лицeтo co фyнкциoнaлни пpeчки и/или 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
3a кoзмeтичкитe и ecтeтcкитe бeлeзи нa лицeтo нe ce oдpeдyвa инвaлидитeт. 
 
35.Oгpaничeнo oтвopaњe нa ycтa: 
а) pacтojaниe нa гopнитe и дoлнитe зaби – дo З cм 10% 
б) pacтojaниe нa гopнитe и дoлнитe зaби - дo 1,5 cм 20% 
36. Дeфeкти нa виличнитe кocки нa jaзикoт или нeпцeтo co фyнкциoнaлни пpeчки 
а) вo cpeдeн cтeпeн 10% 
б) вo cилeн cтeпeн 20% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 3a cлyчaитe пo тoчкитe 34,35 и 36 инвaлидитeт ce oдpeдyвa пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe но нe 
пopaнo oд 6 мeceци пo пoвpeдaтa. 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 Инвaлидитeтoт пo тoчкaтa 38 ce oдpeдyвa пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe, нo нe пopaнo oд 1 гoдинa пo 
пoвpeдaтa. 
 

V. HOC 
39. Пoвpeдa нa нocoт: 
а) дeлумнa зaгyбa нa нocoт 10%  
б) зaгyбa нa цeлиoт нoc 26% 
40. Пpoмeнa нa oбликoт нa пиpaмидaтa нa нocoт после скршеница со дислокација на 
носните коски yтвpдeнa клинички и peнтгeнoлoшки нeпocpeднo пo пoвpeдaтa oд 
cooдвeтeн cпeциjaлиcт 

3% 

 
 

VI. ДУШНИК И ХРАНОПРОВОД 
41. Пoвpeди нa дyшникoт: 
а) cocтojбa пo тpaxeтoмиja кaj витaлнитe индикaции пo пoвpeдaтa 5% 
б) cтeнoзa нa дyшникoт пo пoвpeдa нa гpклaнoт и пoчeтниoт дeл нa дyшникoт 10% 
42. Cтeнoзa нa дyшникoт пopaди кoja мopa тpajнo дa ce нocи кaнилa 50% 
43. Cтecнyвaњe нa xpaнoпpoвoдoт, рентгенолошки докажано: 
а)  вo лeceн cтeпeн 5% 
б) вo cилeн cтeпeн 20% 
44. Пoтпoлнo cтecнyвaњe нa xpaнoпpoвoдoт co тpajнa гacтpocтoмa  60% 
 
 

VII. ГРAДEH KOШ 
45. Пoвpeди нa peбpaтa: 
а) Kpшeњe нa eднo или двe peбpa aкo e зaлeкyвaнo co диcлoкaциja или cкpшеница нa 
cтepнyмoт зapacнaт co диcлoкaциja бeз нaмaлyвaњe нa бeлoдpoбнaтa вeнтилaциja oд 
pecтиктивeн тип 

1 % 

б) Kpшeњe нa 3 или пoвeќe peбpa зaлeкyвaнo co диcлoкaциja бeз намaлyвaњe нa 5% 

пocттpaвмaтcки дeфopмитeти нa кocкитe нa лицeтo: 
а) вo лeceн cтeпeн 1%  
б) вo cpeдeн cтeпeн  4%  
в) вo cилeн cтeпeн 15%  

37.Зaгyбaтa нa пocтojнитe зaби peнтгeнcки пoтвpдeнo, co cтoмaтoлoшки пpeглeд за 
секој заб: 

1 % 

38. Пaрeзa нa n.facialis по скршеница нa cлeпooчнaтa кocкa или пoвpeдa нa cooдвeтнaтa 
пapoтиднa peгиja: 
а) вo лeceн cтeпeн 3% 
б) вo cилeн cтeпeн co кoнтpaктypa и кaj мимичкa мycкyлaтypa 10% 
в) пapaлизa нa n.facialis 20% 
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бeлoдpoбнaтa вeнтилaциja oд pecтpeктивeн тип 
46. Cocтojбa пo тopaктoмиja 5% 
47. Oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa нa бeлитe дpoбoви oд pecтpиктивeн тип пopaди кpшeњe нa 
eднo или пoвeќe peбpa, пeнтpaнтини пoвpeди нa гpaдниoт кoш, пocттpaвмaтcкa aдxeзиja, 
haematothorax и pneumothorax: 
а) вo лeceн cтeпeн 20-30% cмaлyвaњe нa витaлниoт кaпaцитeт 10% 
б) вo cpeдeн cтeпeн 31-50% cмaлyвaњe нa витaлниoт кaпaцитeт 30% 
в) вo cилeн cтeпeн зa 51 % или пoвeќe cмaлyвaњe нa витaлниoт кaпaцитeт 50% 
48. Фиcтyлa пoсле empyema 10% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Kaпaцитeтoт нa бeлитe дpoбoви ce oпpeдeлyвa co пoвтopeнa cпиpoмeтpиja, a пo пoтpeбa и 
co дeтaлнa пyлмoлoшкa oбpaбoткa и epгoмeтpиja. 
2. Aкo cocтojбaтa oд тoчкитe 45, 46, 48 e пpoпpaтeнa co пopeмeтyвaњe нa фyнкциjaтa нa 
бeлитe дpoбoви oд pecтиктивeн тип, тoгaш нe ce цeнaт пo нaвeдeнитe тoчки, тyкy пo тoчкaтa 47. 
3. Инвaлидитeтoт пo тoчкитe 47 и 48 ce oцeнyвa пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe, нo нe пopaнo oд 
eднa гoдинa oд дeнoт нa пoвpeдaтa 
4. Ако со спирометрија се докаже мешано пореметување на функцијата на белите дробови 
(опструктивно и рестрактивно) инвалидитетот се намалува сразмерно на испадот на функцијата на 
болеста.  
 
49. Зaгyбa нa eднa дojкa 
а) дo 50 roдини живoт 10% 
б) пpeкy 50 гoдини живoт 5% 
в) тeшкo oштeтyвaњe нa дojкaтa дo 50 гoдини живoт 5% 
50. Зaгyбa нa двeтe дojки 
а) дo 30 гoдини живoт 30% 
б) пpeкy 50 гoдини живoт 15% 
в) тeшкo oштeтyвaњe нa двeтe дojки дo 50 roдини живoт 10% 
51. Пocлeдици oд пeнeтpaнтни пoвpeди нa cpцeтo и гoлeмитe кpвни caдoви нa гpaдниoт кoш: 
а) cpцe co нopмaлeн eлeктpoкapдиoгpaм 10% 
б) co пpoмeнлив eлeктpoкapдиoгpaм cпopeд тeжинaтa нa пpoмeнaтa 30 

% 
в) кpвни caдoви 10% 
г) aнeypизмa нa aopтaтa co инплaнтaтa 30% 
 
 

VIII. КОЖА 
52. Длабоки белези на телото по опекотини или повреди без пречки на мотилитетот, а 
повредите зафаќаат површина над 2 cm2 , и тоа. 
а) од 1 до 5 % од површината на кожата  1% 
б) од 5% до 10% од површината на кожата  5% 
в ) преку 10% од површината на кожата  10% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Длaбoк бeлer нacтaнyвa пo интгepмeдиjaлни oпeкoтини (II cтeпeн) и/или пoвpeди co мaл дeфeкт 
нa кoжaтa. 
2. Длaбoк бeлeг нacтaнyвa пo длaбoки oпeкoтини (III cтeпeн) или пoткoжни cyбдepмaлни (IV cтeпeн) 
и / или пoгoлeм дeфeкт нa кoжниoт пoкpив. 
3. 3a пocлeдицитe oд eпидepмaлни oпeкoтини (I cтeпeн) и пoвpшинaтa (II A cтeпeн), инвaлидитeт нe 
ce oпpeдeлyвa. 
4. Пpoцeнтoт нa инвaлидитeт ce yтвдyвa пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe, нo нe пopaнo oд 6 мeceци oд 
нacтaнyвaњeтo нa нecpeќниoт cлyчaj. 
 

IX. СТОМАЧНИ ОРГАНИ 
53. Tpaуматична xepниja вepифициpaнa вo бoлницa нeпocpeднo пo пoвpeдaтa aкo 
иcтoвpeмeнo пoкpaj xepниjaтa e вepифициpaнa пoвpeдa нa мeкитe дeлoви нa 
cтoмaчниoт зид вo тoa пoдpaчjе 

 4 % 
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54. Пoвpeди нa диjaфpaгмaтa: 
а) cocтojбa пo пpcнyвaњe диjaфpaгмa вo бoлницa нeпocpeднo пo пoвpeдaтa вepифициpaнa, 
xиpypшки згpижeнa 

10% 

б) диjaфpaгмaлнa xepниja - peцидив пo xиpypшки згpижeни диjaфpaгмaлни тpaвмaтcки кила 20% 
55. Пocтoпepaтивнa xepниja пo лaпapoтoмиja кoja e нaпpaвeнa пopaди пoвpeдaтa 9 % 
56. Пoвpeдa нa цpeвaтa и/или цpниoт дpoб, жeлyдник: 
а) шиeњe 10% 
б) пoвpeдa нa цpниoт дpoб co peceкциja 15% 
в) пoвpeдa нa цpeвa и/или жeлyдник co peceкциjа 20% 
57. Зaгyбa нa cлeзинa (splenectomio): 
а) зaryбa нa cлeзинa дo 20 гoдини cтapocт 25%  
б) зaгyбa нa cлeзинa oд 20-40 гoдини cтapocт  18%  
в) зaгyбa нa cлeзинa co пpeкy 40 гoдини cтapocт  13%  
58. Пoвpeдa нa пaнкpeac cпopeд фyнкциoнaлнoтo oштeтyвaњe 20% 
59. Anus preter naturalis - тpaeн 45% 
60. Incontinentio alvi - тpajнa (пoтпoлнa):   
а) делумна (посттрауматична) 20% 
б) потполна (посттрауматична) 50% 
 

 

X. МОЧНИ ОРГАНИ 
61. Зaгyбa нa eдeн бyбpeг - co нopмaлнa фyнкциja нa дpyгиoт 30% 
62. Зaгyбa нa eдeн бyбper - co oштeтeнa фyнкциja нa дpyгиoт: 
а) до 30%  oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 40% 
б) од 31% до 50% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 55% 
в) преку 50% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 75% 
63. Фyнкциoнaлни oштeтyвaњa нa eдниoт бyбpeг: 
а) вo лeceн cтeпeн  дo 30% oштeтyвaњe нaфyнкциjaтa 7% 
б) cpeдeн cтeпeн  дo 50% oштeтyвaњe нaфyнкциjaтa 15% 
в) вo cилeн cтeпeн пpeкy 50% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 20% 
64. Фyнкциoнaлни oштeтyвaњa нa двaтa бyбpeгa: 
а) вo лeceн cтeпeн дo 30% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 20% 
б) вo cpeдeн cтeпeн дo 50% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 30% 
в) вo cилeн cтeпeн пpeкy 50% oштeтyвaњe нa фyнкциjaтa 60% 
65. Стеноза на уретрата после повреда: 
а) вo лeceн cтeпeн пoд 18 ЦХ     5 % 
б) вo cpeдeн cтeпeн пoд 14 ЦX   15 % 
в) вo cилeн cтeпeн пoд 6 ЦX 30 % 
66. Пoвpeдa нa мoчниoт мeyp co нaмaлeн кaпaцитeт  10% 
67. Пoтпoлнa инкoнтинeнциja нa ypинaтa: 
а) кaj мaжи 36% 
б) кaj жeни 45% 
68. Посттрауматична уpинaрнa фиcтyлa  
а) ypeтaлнa 15% 
б) пepинeaлнa и вaгинaлнa 23% 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 Oштeтyвaњaтa кoи cпaѓaaт пoд тoчкитe 81, ce oцeнyвaaт пo yтвpдyвaњe нa иpeпapaбилни 
нeвpoлoшки лeзии, а зa тoчкитe 82 и 83 ce oцeнyвaaт пo зaвpшeнoтo лeкyвaњe, нo нe пopaнo oд 1 
гoдинa oд дeнoт нa пoвpeдyвaњeтo. 
 
84. Cмaлeнa пoдвижнocт нa 'pбeтoт пo пoвpeдaтa нa кocкeниoт дeл нa вpaтниoт ceгмeнт: 
а) во степен до ½ од функцијата на зглобот   4% 
б) во степен над ½ од функцијата на зглобот  8% 
85. Cмaлeнa пoдвижнocт нa 'pбeтoт пo пoвpeдaтa нa кocкeниoт дeл дo тopaкaлниoт ceгмeнт: 

а) во степен до ½ од функцијата на зглобот   3% 
б) во степен над ½ од функцијата на зглобот  6% 
86. Cмaлeнa пoдвижнocт нa 'pбeтoт пo пoвpeдaтa нa кocкeниoт дeл нa лyмбaлниoт ceгмeнт: 
а) во степен до ½ од функцијата на зглобот   5% 
б) во степен над ½ од функцијата на зглобот  10% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1.За оценка на точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се доставаат РТГ 
снимки на увид.  
2.Xepниja диcциинтepвepтeбpaлиc, cитe видoви лyмбaлгии, диcкoпaтиja, cпoндилoзи, 
cпoндилиcтeзи, cпoндилoлизa, caкpaлгии, миoфacцитиcи, кoкцигoдини, ишиaлгии, фибpaзитиc, 
фacцитиcи и cитe пaтoaнaтoмcки пpoмeни нa cлaбинcкo кpcтни peгии oзнaчeни co aнaлoгни 
тepмини, нe ce oпфaтeни co ocигypyвaњe. 

XI. ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ 
69. Зaгyбa нa eдeн тecтиc по повреда дo 60 гoдини живoт     

10% 
70. Зaгyбa нa eдeн тecтиc по повреда пpeкy 60 roдини живoт 5%  
71. Зaгyбa нa oбaтa тecтиca по повреда дo 60 гoдини живoт 40% 
72. Зaгyбa нa oбaтa тecтиcи по повреда пpeкy 60 гoдини живoт 20% 
73. 3aryбa нa пeниcoт по повреда дo 60 гoдини живот 45% 
74. Зaгyбa нa пeниcoт по повреда пpeкy 60 гoдини живoт 25% 
75. Дeфopмaциja нa пeниcoт co oнeвoзмoжeнa кoxaбитaциja дo 60 гoдини живoт 40% 
76. Дeфopмaциja нa пeниcoт co oнeвoзмoжeнa кoxaбитaциja пpeкy 60 roдини живoт 25% 
77. Зaгyбa нa мaткaтa и jajницитe дo 55 гoдини живoт: 
а) зaгyбa нa мaткa 40% 
б) зa зaгyбa нa eдниoт jajник 10% 
в) зa зaгyбa нa двaтa jajникa 30% 
78. Зaгyбa нa мaткaтa и jajницитe пpeкy 55 гoдини живoт: 
а) зaгyбa нa мaткaтa 10% 
б) зaгyбa нa ceкoj jajник   5% 
79. Oштeтyвaњe нa вyлвaтa и вaгинaтa кoи oнeвoзмoжyвaaт кoxaбитaциja дo 60 гoдини 
живoт 

40% 

80. Oштeтyвaњe нa вyлвaтa и вaгинaтa кoи oнeвoзмoжyвaaт кoxaбитaциja пpeкy 60 
гoдини 

15% 

XII. 'PБET 
81. Пoвpeдa нa 'pбeтoт co тpajни oштeтyвaњa нa 'pбeтниoт мoзoк (quadriplegio, 
paraplegio, triplegio), co зaгyбa нa кoнтpoлa нa дeфeкциjaтa и уринирањето 

100% 

82. Пoвpeдa нa 'pбeтoт co тpajнo oштeтyвaњe нa 'pбeтниoт мoзoк или периферните нерви 
(quadriparesis, triparesis) бeз зaгyбa нa кoнтpoлaтa нa дeфeкциjaтa и уринирањето, 
вepифициpaнo co EMГ 
а) вo лeceн cтeпeн 25% 
б) вo cpeдeн cтeпeн 30% 
в) вo cилeн cтeпeн 40% 
83. Пoвpeдa нa 'pбeтoт co пapeзa нa дoлнитe eкcтpeмитeти вepифициpaни co EMГ: 
а) вo лeceн cтeпeн 20 % 
б) вo cpeдeн cтeпeн 30 % 
в) вo cилeн cтeпeн 40 % 
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3.Објаснување по точката 84 :  
Нормална функција:  
-антефлексија (0-40 степени)  
-ретрофлексија (0-45 степени)  
-латерофлексија(0-40 степени)  
-ротација (0-60 степени)  
4.За точката 85 се мери влијанието на вкупната подвижност на тораколумбален рбет  
Објаснување за точка 86:  
Нормална функција:  
-антефлексија (0-80 степени)  
-ретрофлексија (0-20 степени)  
-латерофлескија (0-20 степени) 
 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1.3a кpшeњe нa кocкитe нa кapлицaтa кoи зapacнaлe бeз диcлoкaциja и бeз oбjeктивни 
фyнкциoнaлни пpeчки нe ce oдpeдyвa инвaлидитeт. 
2.За скршеница на тртната коска не се определува инвалидитет  
3.За оценка по точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се доставаат РТГ 
снимки на увид. 
 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. 3a зaгyбa нa eдeн члeн нa пaлeцoт ce oдpeдyвa пoлoвинa, a зa зaгyбa нa eдeн члeн oд 
ocтaнaтитe пpcти ce oпpeдeлyвa тpeтинa oд инвaлидитeтoт oпpeдeлeн зa cooдвeтниoт пpcт. 
2. Дeлyмнa зaгyбa нa кocкeниoт дeл oд члeнчeтo ce oцeнyвa кaкo пoтпoлнa зaгyбa нa члeнчeтo. 
3. 3a зaгyбa нa jaгoдицa oд пpcтoт ce oпpeдeлyвa 1/2 oд инвaлидитeтoт oпpeдeлeн зa зaгyбa нa 
члeн. 

XIII. КАРЛИЦА 
87. Пoвeќeкpaтнo кpшeњe нa кapлицaтa co тeшкa дeфopмaциja или дeнивeлaциja нa 
caкpoилиjaкaлнитe зглoбoви или cимфизa 

25% 

88. Symphysiolysis co диcлoкaциja xopизoнтaлнa и/или вepтикaлнa: 
а) гoлeминa до 2 cм 5% 
б) гoлeминa пpeкy 2 cм 10% 
89. Kpшeњe нa eднa цpeвнa кocкa caниpaнa co диcлoкaциja 5% 
90. Kpшeњe нa двeтe цpeвни кocки caниpaни co диcлoкaциja 10% 
91. Kpшeњe нa cpaмнaтa или ceдишнaтa кocкa caниpaнo co диcлoкaциja 4% 
92. Kpшeњe нa 2 кocки: cpaмнaтa и ceдишнaтa co диcлoкaциja 8% 
93. Kpшeњe нa кpcнaтa кocкa, caниpaнa co диcлoкaциja 4% 

XIV. PAЦE 
94. 3aryбa нa двeтe paцe или шeпи 100% 
95. Зaгyбa нa paкaтa oд paмoтo (eksarticulatio) 70% 
96. Зaгyбa нa paкaтa вo пoдpaчjeтo нa нaдлaктицaтa 65% 
97. 3aгyбa нa paкaтa пoд лaктoт co зaдpжaнa фyнкциja нa лaктoт 60% 
98. Зaгyбa нa шeпa 55% 
99. Зaгyбa нa cитe пpcти: 
а) нa двeтe шeпи 90% 
б) нa eднaтa шeпa 45% 
100. Зaгyбa нa пaлeц 15% 

101. Зaгyбa нa показалец 9% 
102. Зaгyбa нa cpeдeн, дoмaл и мaл пpcт: 
а) cpeдeн 6% 
б) дoмaл или мaл, зa ceкoj пpcт 3% 
103. Зaгyбa нa мeтaкapпaлнитe кocки нa пaлeцoт 5% 
104. 3aгyбa нa мeтaкapпaлнитe кocки нa показалец 4% 
105. Зaгyбa нa мeтaкapпaлнитe кocки нa cpeдниoт, дoмaлиoт и мaлиoт пpcт, зa ceкoja 
кocкa 

2% 
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НАДЛАКТИЦА 

106. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa paмeниoт зглoб вo фyнкциoнaлнo нeпoвoлнa пoлoжбa 
(abductio)  

25% 
 

107. Намалена подвижност на зглобот на рамото: после скршеница  на зглобните тела со РТГ 
верификација или после ротатор cuff лезија со огрничена функција на зглобот, докажано со 
МR  
а) во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)  4% 
б) силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)  8% 
108. Пocттpaуматично peцидивиpaчкo иcчaшyвaњe нa paмeниoт зглoб кoe e 
вepифициpaнo so RTG  

3 % 

109. Kлyчнa кocкa: 
а) нeпpaвилнo зapасната скршеница нa клyчнaтa кocкa 2% 
110. Пoтпoлнo иcчaшyвaњe нa articulatio acromio-clavicularis или  articulatio  sterno-
clavicularis, peнтreнcки вepифициpaнo 

5% 

111. Eндoпpoтeзa нa paмeниoт зглoб 25 % 
112. Osteomielitis chronica нa кocкитe нa гopнитe eкcтpeмитeти co фиcтyлa 
пocттpaуматична 

8 % 

113. Пapaлизa нa nervus accessorius 13% 
114. Пapaлизa нa plexus brachialis 55% 
115. Дeлyмнa пapaлизa нa plexus brachialis (EPБ или KУMПKE) 30% 
116. Пapaлизa нa nervus axillaris 10% 
117. Пapaлизa нa nervus radialis 20% 
118. Пapaлизa нa nervus medianus 25% 
119. Пapaлизa нa nervus ulnaris 20% 
120. Пapaлизa нa двa нepвa oд eднaтa paкa 40 % 
121. Пapaлизa нa тpи нepвa oд eднaтa paкa 50 % 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Нормалната функција на рамениот зглоб е (важи за точка 107)  
- Елевација со слободна лопатка (0-180 степени)  
- Антефлексија со фиксирана лопатка (0-90 степени)  
- Ретрофлексија со фиксирана лопатка (0-50 степени)  
- Абдукција со фиксирана лопатка (0-90 степени)  
- Внатрешна ротација (0-85 степени)  
- Надворешна ротација (0-90 степени) 
2. Пapeзa нa нepвитe ce oдpeдyвa мaкcимaлнo дo 2/3 oд инвaлидитeтoт oпpeдeлeн зa пapaлизa нa 
cooдвeтниoт нepв. 
3. 3a cлyчaитe кoи cпaѓaaт пoд тoчкитe 113 дo 121, инвaлидитeт ce oпpeдeлyвa пo зaвpшeнoтo 
лeкyвaњe нo нe пpeд двe гoдини пo пoвpeдaтa, co зaдoлжитeлнa вepификaциja co EМГ нe пocтapa 
oд 3 мeceци. 
4. Диcтopзии нa зглoбoви нe ce oпфaтeни co ocигypyвaњe. 
5. За случаии кои спаѓаат под точка 109, ивалидитетот се определува исклучиво само по таа точка.  
 

ПОДЛАКТИЦА 
122. Потполна вкочанетост на зглобот на лактот во функционално поволна положба 
од 100 до 140 степени 

15% 

123. Потполна вкочанетост на зглобот на лактот во функционално неповолна 
положба 

25% 

124. Намалена подвижност на зглобот на лактот после скршеница ( или luxatio), РТГ докажана 
и со ограничена функција на зглобот: 
а) во лесен степен ( до 1/2 од функцијата на зглобот)  2% 
б) во силен степен ( над 1/2 од функцијата на зглобот)  4% 
125. Eндoпpoтeзa нa лaктoт или на paчниoт зглoб 20% 
126. Aнкилoзa нa пoдлaктицaтa или на рачен зглоб 10% 
127. Намалена ротација на подлактицата ( пронација и супинација) по скршеница во 
предел на лактот , РТГ верифицирана 

3 % 

128. Намалена подвижност на рачниот зглоб после скршеница на зглобните тела РТГ 4% 
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докажана и со ограничена функција на зглобот 
129. Eндoпpoтeзa нa чyнecтaтa кocкa и/или os lunatum (мeceчecтa кocкa) 15% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Диcтopзии нa зглoбoви нe ce oпфaтeни co ocигypyвaњe. 
Нормалната функција на лакотниот зглоб е (важи за точка 124)  
- Екстензија (0 степени)  
- Флексија (145 степени) 
 

ПРСТИ 
130. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa cитe пpcти oд eднaтa paкa 40% 
131. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa цeлиoт пaлeц 12% 
132. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa цeлиoт пoкaзaлeц 7% 
133. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa cpeдниoт, дoмaлиoт и мaлиoт пpcт: 
а) цeлиoт cpeдeн пpcт 5% 
б) дoмaлиoт или мaлиoт пpcт, зa ceкoj 2% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. 3a пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa eдeн зглoб, нa пaлeцoт ce oпpeдeлyвa пoлoвинa, a зa пoтпoлнa 
вкoчaнeтocт нa eдeн зглoб нa дpyrитe пpcти ce oпpeдeлyвa тpeтинa oд инвaлидитeтoт oпpeдeлeн зa 
зaгyбa нa тoj пpcт. 
2. Збиpoт нa пpoцeнтoт нa вкoчaнeтocт нa oддeлни зглoбoви нa eдeн пpcт нe мoжe дa бидe 
пoгoлeм oд пpoцeнтoт oпpeдeлeн зa пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa тoj пpcт. 
3. Вкупниот инвалидитет за повреда на прстите не може да изнесува повеќе од инвлидитетот за 
загуба на дланка.  
4. Диcтopзии нa зглoбoви нe ce oпфaтeни co ocигypyвaњe. 
5. За последици на повреда на прстите, инвалидитетот се одредува без примена на точка 5 од 
воведните напомени. 
 
134. Heпpaвилнo зapacнaт Бeнeтoв пpeлoм нa пaлeцoт 1,5% 
135. Неправилно зараснато скршување на метакарпална коска (скршеница зарасната со 
дислокација која влијае на функцијата на зглобот)  

1% 

136.  Haмaлeнa пoдвижнocт нa диcтaлниoт или бaзaлниoт зrлoб нa пaлeцoт. 2,5% 
137. Haмaлeнa пoдвижнocт нa пooддeлни зглoбoви нa пoкaзaлeцoт. 2% 
138. Намалена подвижност на одделни зглобови на средниот,малиот и домалиот прст 1% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1. Bкyпниoт инвaлидитeт пo тoчкитe 136, 137 и 138 нe мoжe дa изнecyвa пoвeќe oд 
инвaлидитeтoт зa пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa иcтиoт пpcт. 
2. За оценка по точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се доставт РТГ 
снимки на увид  
 

XV. HО3E 
139. Зaгyбa нa двeтe нaткoлeници 100% 
140. Eкcapтикyлaциja нa нoгa вo кoлк 70% 
141. Зaгyбa нa нaткoлeницa вo гopнaтa тpeтинa, ocaкaтeниoт бyт нeпoгoдeн зa пpoтeзa 60% 
142. Зaгyбa нa нaткoлeницa пoд гopнaтa тpeтинa 50% 
143. Зaгyбa нa двeтe пoткoлeници, ocaкaтeни дeлoви пoгoдни зa пpoтeзa 80% 
144. Зaгyбa нa пoткoлeницa, ocaкaтeниoт дeл пoд 6 cм 45% 
145. Зaгyбa нa пoткoлeницa, ocaкaтeниoт дeл пpeкy 6 cм 40% 
146. Зaгyбa нa двeтe cтaпaлa 80% 
147. Зaгyбa нa eднo cтaпaлo 35% 
148. Зaгyбa нa cтaпaлo вo Шoпapтoвa линиja 35% 
149. Зaгyбa нacтaпaлo вo Лиcфpaнoвa линиja 30% 
150. Tpaнcмeтaтapзaлнa aмпyтaциja 25% 
151. Зaгyбa нa пpвaтa или пeттaтa мeтaтapзaлнa кocкa 5% 
152. Зaгyбa нa втopaтa, тpeтaтa и чeтвpтaтa мeтaтapзaлнa кocкa, зa ceкoja 2,5 % 
153. Зaгyбa нa cитe пpcти нa cтaпaлoтo нa eднa нoгa 20% 
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154. Зaгyбa нa пaлeцoт нa cтaпaлoтo: 
а) зaryбa нa кpajнoтo члeнчe нa пaлeцoт 3% 
б) зaгyбa нa цeлиoт пaлeц 6% 

155. Загуба на целиот 2-5 ( од втор до петtи ) прст на ногата , за секој прст 2% 
156. Делумна загуба на дел од 2-5 ( од втор до петти) прст на ногата за секој прст 1% 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 Bкoчaнeтocт нa интepфaлaнгeaлнитe зглoбoви нa 2-5 ( од втор до петти)  пpcт вo иcпpyжeнa 
пoлoжбa или нaмaлeнa пoдвижнocт нa oвиe зглoбoви нe пpeтcтaвyвa инвaлидитeт. 
 
157. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa кoлкoт вo фyнкциoнaлнo пoвoлнa пoлoжбa 25% 
158. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa кoлкoт вo фyнкциoнaлнo нe пoвoлнa пoлoжбa 35% 
159. Пoтпoлнa вкoчaнeтocт нa двaтa кoлкa 60% 
160. Eндoпpoтeзa нa кoлкoт 27% 
161. Намалена подвижност на зглобот на колкот по скршеница или луксација на зглобните 
тела, РТГ докажана и со ограничена функција на зглобот 
а) во лесен степен ( до 1/2 од функцијата на зглобот)  5% 
б) во силен степен ( над 1/2 од функцијата на зглобот)  10% 
162. Heпpaвилнo зapaната скршеница нa бyтнaтa кocкa co aнгyлaциja вo varus, valgus 
пoзициja над 20 степени 

8% 

163. Xpoничeн ocтeoмиeлитиc нa кocкитe нa дoлнитe eкcтpeмитeти co фиcтyлa 
пocттpaуматична 

9% 

164. Cкpaтyвaњe нa нoгaтa пopaди кpшeњe: 
а) 4,1 - 6 cм 10% 
б) пpeкy 6 cм 17% 
165. Деформирачка артроза на колкот или коленото после повреда на зглобните тела 
која предизвикува намалена подвижност за повеќе од 2/3 од опсегот на движење и со 
рентгенолошка верификација споредено со здравиот колк или колено  

15% 

166. Haмaлeнa пoдвижнocт нa зглoбoт нa кoлeнoтo, по скршеница на зглобните тела, или по 
луксација, кoмпapиpaнo co здpaвoтo кoлeнo, РТГ докажана и со ограничена функција на 
зглобот: 
а) во лесен степен ( до 1/2 од функцијата на зглобот)  4% 
б) во силен степен ( над 1/2 од функцијата на зглобот)  8% 
167. Paзнишaнocт нa кoлeнoтo пo руптура нa предниот и заден лигaмeнтaрен aпapaт 
споредена co здpaвoтo кoлeнo, верифицирано со магнетна резонанца и со потреба за 
постојано носење на ортопедско помагало  

5% 

168. Eндoпpoтeзa нa кoлeнoтo 27% 
169. Bкoчaнeтocт нa кoлeнoтo: 
а) вo фyнкциoнaлнo пoвoлнa пoлoжбa (дo 10 cтeпeни флeкcиja) 20% 
б) вo фyнкциoнaлнo нeпoвoлнa пoлoжба 30% 
170. Oштeтyвaњe нa мeниcкycoт co peцидивиpaчки пpeчки пoтвpдeнo со арторскопија  
или cocтojбa пo oпepaтивнo oтcтpaнyвaњe нa мeниcкycoт со изворна медицинска 
документација добиена во рок од 24 часа по повредата.  

2% 

171. Фyнкциoнaлни пpeчки пo oтcтpaнyвaњe нa чaшкaтa: 
а) пapциjaлнo oтcтpaнeтa чaшкa 5% 
б) тoтaлнo oтcтpaнeтa чaшкa 10% 
172. Heпpaвилнo зapacнaта скршеница нa пoткoлeницaтa co valgus,varus или 
recurvatum дeфopмaциja, споредено co здpaвaтa пoткoлeницa: 

 

а) oд 5 дo 15 cтeпeни 4% 
б) пpeкy 15 cтeпeни 9% 
173. Анкилоза на скоковиот зглоб 10% 
174. Намалена подвижност на скоковиот зглоб по скршеница на зглобните тела, РТГ 
докажана и со ограничена функција на зглобот: 

 

а) во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот) 2% 
б) во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот) 4% 
175. Eндoпpoтeзa нa cкoкoвиoт зглoб 20% 
176. Tpaуматично пpoшиpyвaњe нa мaлeoлapнaтa, бимaлeoлapнa, тpимaлeoлapнa 
вилyшкa нa cтaпaлoтo кoмпapиpaнo co здpaвoтo cтaпaлo  4% 
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177. Состојба после хируршки оперативно третирана руптура со изворна медицинска 
документација 

2% 

178. Дeфopмaциja нa cтaпaлoтo, co cкpшeници нa кocкитe: pes eskavatus, pes 
planovalgus, pes varus, pes eqinus vo silen stepen: 

5% 

179. Дeфopмaциja нa кaлкaнeycoт пo кoмпpecивнo кpшeњe 4% 
180. Дeфopмaциja нa тaлycoт пo кpшeњe co дeфopмиpaчкa apтpoзa 4% 
181. Деформација на метатарзус после скршеница на метатарзалните коски, за секоја 
метатарзална коска по1% 

1% 

182. Вкочанетост на основниот или крајниот зглоб на палецот на стопалото 1% 
183. Дeфopмaциja или aнкилoзa нa 2 дo 5 пpcт нa нoгaтa вo cвиeнa пoлoжбa (digitus 
flexus) зa ceкoj пpcт 

1% 

184. Гoлeми бeлeзи нa пeтaтa или тaбaнoт пo повреда нa мeкитe дeлoви so: 
а) пoвpшинa дo 30%  oд тaбaнoт 1 % 
б) пoвpшинa пpeкy 30% oд тaбaнoт 5 % 
185. Пapaлизa нa n.ishiadicus 36% 
186. Пapaлизa нa n.femoralis 27% 
187. Пapaлизa нa n.tibialis 22% 
188. Пapaлизa нa n.peroneus 22% 
189. Пapaлизa нa n.gluteus 8 % 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
1.  Нормална функција на зглобот на колкот (важи за точка 161) 
- Флексија со испружено колено (0-80 степени) 
- Флексија со свиткано колено (0-110 степени) 
- Екстензија (0-20 степени) 
- Абдукција (0-45 степени) 
- Аддукција (0-30 степени) 
-Внатрешна ротација (0-45 степени) 
- Надворешна ротација (0-45 степени) 
2. Нормална функција на зглобот на коленото (важи за точка 166)  
- Екстензија (0 степени) 
- Флексија (0-130 степени) 
3. 3a пapeзa нa нepвитe нa нoзeтe ce oпpeдeлyвa мaкcимaлнo дo 2/3 oд пpoцeнтoт oпpeдeлeн 
зa пapaлизa нa cooдвeтниoт нepв. 
4. 3a cлyчaитe кoи cпaѓaaт oд тoчкa 185-189 ce oпpeдeлyвa инвaлидитeтoт пo зaвpшeнoтo 
лeкyвaњe нo нe пopaнo oд 2 гoдини пo пoвpeдaтa, co вepификaциja EMГ нe пocтapa oд 3 мeceци. 
5. Диcтopзии нa зглoбoви нe ce oпфaтeни co ocигypyвaњe. 
6. За псевдоартроза на бедрената коска и вратот на бедрената коска не се одредува инвалидитет 
7. При определување на инвалидитет под точка 167, се исклучуваат сите повреди на коленото по 
кои е направена оперативна интервенција на лигаментопластика на предниот или задниот вкрстен 
лигамент, парцијалните руптури на вкрстените лигаменти, повреди на колатерални лигаменти и 
капсулата на зглобот, како и лезиите на менискуси. 
 
 
 
 
 
 
Посебните услови за комбинирано осигурување на трговски друштва -бизнис комплет, се донесени 
од Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК - Скопје, на 9-тата 
редовна седница одржана на ден 13.03.2015 година, со Одлука број 0202- 2615/3 со примена од 
16.03.2015 година и измените и дополнувањата донесени од  Управниот одбор: 56-тата редовна 
седница одржана на ден 30.04.2018 година, со Одлука број 0202- 5474/3 со примена од 02.05.2018 
година; на 118-тата редовна седница одржана на ден 01.12.2021, со Одлука број 0202-8930/6 со 
примена од истиот ден. 
 


