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ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
 
Предмеу на псигуруваое пп пвие Услпви се следниуе пбјекуи вп мпнуажа: 

- меуални кпнсурукции сп мащинска и елекурп ппрема или без неа; 
- мащиниуе, мащинскауа и елекурп ппремауа, инсуалацииуе и апарауиуе какп и ппсуплјауа и 

уемелиуе, акп нивнауа вреднпсу е спдржана вп вреднпсуа на пбјекупу вп мпнуажа; 
- мпнуажнауа ппрема и ппмпщниуе пбјекуи, кпи се ппфауени вп пресмеукпвнауа вреднпсу на 

пбјекуиуе вп мпнуажа и служау за мпнуажа (скелиоа, ппмпщни згради, брани, дрвени или 
тидани складищуа, рабпуилници, мензи), псвен предмеуиуе кпи преусуавуваау пснпвни и 
пбруни средсува на изведувашпу на рабпуиуе пднпснп псигуреникпу; 

- градежнипу дел кпј се гради исклушивп за ппуребиуе на пбјекуиуе вп мпнуажа, а негпвауа 
вреднпсу е вп целпсу ппфауена вп пресмеукпвнауа сума на пбјекупу вп мпнуажа. 

Акп ппсебнп се дпгпвпри и акп се пресмеуа ппсебна пре- мија, сп псигуруваоеуп мпже да се ппфауау и: 
- веќе ппсупешки пбјекуи (видпу на уие пбјекуи е наведен вп упшка 1) и 2) пд суав (1) на пвпј шлен) 

на кпи се пбавуваау мпнуажи, ппправки, ремпнуи, санации и сл.; 
- ппмпщен мауеријал и алау вп уппуреба за изведуваое на мпнуажа; 
- мпнуажна ппрема и ппмпщни пбјекуи кпи служау за мпнуажа и кпи впппщуп не се, или не се вп 

целпсу ппфауени вп пресмеукпвнауа вреднпсу на пбјекупу вп мпнуажа; 
- суаципнирани (усидрени) плпвни впзила, кајшиоа, сплавпви, ппнупни на впда, предмеуи на нив 

за време на мпнуажауа на впда или псуанауп; 
- предмеуи на рабпунициуе; 
- делпвнп - уехнишка дпкуменуација, вклушувајќи ја и кни- гауа за мпнуажа (псигуруваое на 

„уаксирана вреднпсу”); 
- ппсуплја и уемели дп кплку не се спдржани вп вреднпсуа на пбјекупу вп мпнуажа (суав (1), упшка 

2) пд пвпј шлен). 
Пп пвие Услпви не се предмеу на псигуруваое: 

- несуаципнирани (неусидрени) плпвни впзила (кајшиоа, сплавпви, ппнупни, влекаши) и 
предмеуи на нив, мпупрни впзила и прикплки на сувп, самппдни мащини, впздущни леуала; 

- предмеуи вп превпз впн месупуп на мпнуажа; 
- пари и вреднпсни харуии; 
- пснпвни и пбруни средсува на изведувашпу на рабпуиуе кпи не служау за сампуп изведуваое на 

мпнуажауа, ппупа инвенуар вп канцеларииуе, рабпунишкиуе мензи и рабпунишкиуе суанпви, алау 
и ппурпщен мауеријал на рабпунишкиуе мензи и суанпви, какп и други предмеуи кпи не служау 
за неппсредна мпнуажа или рабпуа на псигуренипу пбјеку вп мпнуажа. 

Не мпжау да се псигураау пбјекуи вп мпнуажа на кпи не е врабпуен ппуребен брпј на квалификувана 
сурушна рабпуна сила и сп шија мпнуажа и рабпуиуе не ракпвпдау и не ги надгледуваау сурушоаци сп 
ппуребни сурушни квалификации. 
Псигуруваоеуп не ги ппкрива щуеуиуе акп се пријавуваау на крајпу на мпнуажауа какп списпк на 
недпсуаупци и щуеуиуе без мпжнпсу да се ууврди нивнауа пришина и времеуп на нивнпуп насуануваое. 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (РИЗИЦИ) 
Член 2 
 
Псигурувашпу е дплжен да исплауи надпмесу вп слушај на щуеуа предизвикана сп унищууваое, 
пщуеууваое или исшезнуваое на псигурениуе предмеуи ппради следниве пснпвни ппаснпсуи: 

- ппжар и удар пд грпм, експлпзија, луоа, град, манифесуација и демпнсурација, излеваое на 
впда, мраз, лед и снег, снежна лавина, пдрпнуваое на земјищуе, слегнуваое на улп, лизгаое на 
улп; 

- мпнуажна незгпда; 
- неспреунпсу, невнимание или лпща намера на рабпуникпу или некпе другп лице; 
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Акп ппсебнп се дпгпвпри и пресмеуа дппплниуелна премија, псигурувашпу е дплжен да исплауи 
надпмесу на щуеуа ппради една или ппвеќе дппплниуелни ппаснпсуи, сппред упа какп ќе се дпгпвпри, 
и упа: 

- ппплава и ппрпј, виспка впда и ппдземна впда; 
- пдгпвпрнпсу пд дејнпсу на изведувашпу на мпнуажниуе рабпуи; 
- псигуруваое на мпнуажни рабпуи вп гарануен рпк; 
- прпвална кражба. 

Псигурени се самп пние ппаснпсуи кпи се наведени вп пплисауа и за кпи е пресмеуана дппплниуелна 
премија. 
Псигурувашпу не е дплжен да исплауи надпмесу на дирекуна или индирекуна щуеуа кпја е 
предизвикана сп нуклеарна реакција, нуклеарна радијација или радипакуивна кпнуаминација. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ППЖАР И УДАР ПД ГРПМ 
Член 3 
 
Ппд ппжар, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа пган насуанау впн пдреденп лежищуе, или пган кпј пва 
месуп гп напущуил и е сппспбен и науаму да се развива сп сппсувена сила. 
Сп псигуруваоеуп пд ппжар ппфауен е и ризикпу сампзапалуваое на залихи, дпкплку 
ускладищууваоеуп е изврщенп сппред прпписиуе. 
Не се смеуа дека насуапил ппжар и псигурувашпу не е дплжен да исплауи надпмесу, дп кплку 
псигуренипу предмеу е унищуен или пщуеуен: 

- ппради излагаое на кприсен пган или упплина заради пбрабпука или вп други цели (на пример: 
вп прерабпука, при сущеое, пржеое, пешеое и сл.), или ппради падаое или фрлаое вп пгнищуе 
(пешка и сл.); 

- ппради псмадуваое, ппрлуваое или прегпруваое пд цигара, апарауи за псвеулуваое, искри и 
сл.; 

- ппради вриеое или загреваое, вареое, димеое и сл. 
Сп псигуруваоеуп пд ппаснпсу пд ппжар на се ппфауени 
щуеуиуе на пчациуе кпи насуанале вп врска сп нивнауа функција. 
Псигуруваоеуп пд удар пд грпм вп смисла на пвие Услпви, ги ппкрива щуеуиуе кпи на псигурениуе 
предмеуи ги предизвикал грпм сп делуваое на сила или упплина, какп и 
щуеуиуе пд удар на предмеуи спбпрени пд грпмпу. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ЕКСПЛПЗИЈА 
Член 4 
 
Ппд експлпзија, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа ненадејнп манифесуираое на сила заснпвана на 
уежнение на пареа или гаспви да се прпщирау. 
Експлпзија на садпви ппд приуиспк (кпули, цевки и сл.), ппсупи самп кпга тидпвиуе на садпу се вп 
уплкава мерка  издупшени щуп насуанува мпменуалнп изеднашуваое на внаурещнипу и надвпрещнипу 
приуиспк. 
Акп вп внаурещнпсуа на садпу насуанала експлпзија ппради хемискп преувпраое, щуеуауа кпја пд упа 
ќе насуане на садпу е ппкриена сп псигуруваое и упгащ кпга тидпвиуе на садпу не се издупшени. 
Сп псигуруваоеуп не се ппфауени: 

- щуеуи на предмеуиуе на псигуреникпу предизвикани сп минираоа кпи се пбавуваау вп рамкиуе 
на негпвауа дејнпсу или вп рамкиуе на дпзвпленауа дејнпсу на уреуи лица; 

- щуеуи на мащиниуе предизвикани сп експлпзија вп прпсупрпу за внаурещнп спгпруваое 
(цилиндер на мпупр); 

- щуеуи пд експлпзија кпи се нпрмална ппјава вп прпцеспу на прпизвпдсувпуп; 
- щуеуи пд експлпзивнп издувуваое пд пешкиуе и слишни апарауи; 
- щуеуи пд експлпзија пд биплпщки каракуер; 
- щуеуи ппради прпбиваое на звушен тид; 
- щуеуи пд експлпзија на садпви ппд приуиспк пд суав (1) алинеја 2 пд пвпј шлен ппради 

дпураенпсу, исурпщенпсу или прекумерни наслаги на рда, бигпр, уалпг, уиоа на псигуренипу 
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предмеу, нп не се надпмесууваау щуеуиуе на псуанауиуе пред- меуи вп врска сп насуанауауа 
експлпзија. 

 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ЛУОА 
Член 5 
 
Ппд луоа, вп смисла на пвие Услпви се смеуа веуер сп брзина пд 17,2 м/сек., пднпснп 62 км. на шас 
(силина пд 8 суепени сппред Бпфпрпвауа скала) или ппвеќе. 
Ќе се смеуа дека дувал веуер сп пваа брзина вп пределпу каде се напда псигуренипу предмеу, акп 
веуерпу крщел гранки и суебла или пщуеуил редпвнп пдржувани пбјекуи. Вп слушај на спмневаое 
псигуреникпу мпра да ја дпкаже брзинауа на веуерпу сп извещуај пд Републишки хидрпмеуепрплпщки 
завпд. 
Шуеуиуе пд луоа се ппфауени сп псигуруваое акп се предизвикани механишки пщуеууваоа на 
псигуренипу предмеу: 

- сп неппсреднп делуваое на луоауа; 
- сп дирекуен удар на предмеуи спбпрени или нпсени пд луоауа. 

Сп псигуруваое пд луоа не се ппфауени щуеуи: 
1) пд прпдираое на дпжд, град, снег или други нанпси низ пувпрен прпзпр или други пувпри кпи 
ппсупјау на зградауа, псвен акп пувприуе насуанале пд луоауа, какп и щуеуи пд дпжд и други врнежи на 
предмеуиуе смесуени на слпбпден прпсупр. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ГРАД 
Член 6 
 
Сп псигуруваое се ппфауени щуеуи пд унищууваое, пднпснп пщуеууваое на псигурениуе предмеуи кпи 
ги предизвикал градпу сп свпјпу удар. Ппфауени се и щуеуи пд прпдираое на град и дпжд низ пувпри 
насуанауи пд падаое на град. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД МАНИФЕСТАЦИЈА И ДЕМПНСТРАЦИЈА 
Член 7 
 
Манифесуација и демпнсурација вп смисла на пвие Услпви се смеуа прганизиранп или сппнуанп јавнп 
ппкажуваое на не распплпжение на група градани. 
Се смеуа дека насуанал псигурен слушај, манифесуација или демпнсурација, акп псигуренипу предмеу е 
унищуен или пщуеуен пд билп кпј нашин на делуваое на манифесуануиуе пднпснп демпнсурануиуе 
(уриваое, демплираое, крщеое, палеое и др.). 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ИЗЛЕВАОЕ НА ВПДА 
Член 8 
 
Излеваое на впда вп смисла на пвие Услпви се смеуа: 

- излеваое на впда пд впдпвпдни цевки и уреди за грееое на зградиуе сп уппла впда и уреди за 
парнп грееое и други уреди и апарауи ппради пщуеууваое (крщеое, прскаое или дефеку на 
уредиуе за управуваое и сигурнпсу) на уие цевки, уреди и апарауи; 

- излеваое на впда пд аумпсферска и фекална инсуалација (канализации) ппради силен ппрпен 
дпжд пд над 15 лиу. (или 15 мм.) впден уалпг на 1 м2 за еден шас. Кплишинауа на дпжд мпра да 
се дпкаже сп извещуај пд Републишкипу хидрпмеуепрплпщки завпд; 

- избиваое на пареа пд цевки и уреди за уппла впда и парнп грееое ппради пщуеууваое 
(крщеое, прскаое или дефеку на уредиуе за управуваое и сигурнпсу) на уие цевки и уреди. 

Сп псигуруваое не се ппфауени щуеуи: 
- пд излеваое на впда пд пувпрени славини, плуци и плушни цевки; 
- ппради прскаое или крщеое на цевкиуе и уредиуе ппд дејсувп на мраз, кпј делувал вп смиспл 

на суав (2), шлен 9 пд пвие Услпви. Кај пвпј слушај сп псигуруваое не е ппкриена щуеуауа на 
самиуе цевки и уреди; 

- ппради дпураенпсу, исурпщенпсу и кпрпзија; 
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- губиупк на впда и изгубена дпбивка; 
- ппради лпщп пдржуваое на впдпвпдниуе и пдвпдни (канализаципни) цевки и уреди за грееое 

сп уппла впда, уреди и апарауи вп пбјекупу кпј ги изведува псигуреникпу, какп и немарна или 
недпвплна защуиуа пд смрзнуваое, заунуваое и слишни пришини насуанауи на сппменауауа 
инсуалација и уреди на пвие пбјекуи. 

 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД МРАЗ 
Член 9 
 
Сп псигуруваое пд мраз вп смисла на пвие Услпви ппфауени се щуеуиуе пришинеуи на псигурениуе 
предмеуи сп ненадејнп делуваое на мраз, какп и щуеуи кпи би насуанале на рабпуиуе шувсувиуелни на 
мраз, дпкплку се преземени сппдвеуни мерки на защуиуа за рабпуа вп зимски услпви. 
Псигуруваое пд ппаснпсу пд мраз не ги ппкрива щуеуиуе кпи би насуанале кај рабпуиуе шувсувиуелни 
на мраз, кпи се изведуваау неппсреднп пред и вп време кпга сппред уериупријауа и временскиуе 
прилики мпра да се пшекува смрзнуваое, пднпснп дпкплку не се преземени сппдвеуни мерки за 
защуиуа при изведуваое на рабпуиуе вп зимски услпви. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ЛЕД И СНЕГ 
Член 10 
 
Псигуруваоеуп пд лед и снег ппфаќа щуеуи кпи би биле предизвикани на псигурениуе предмеуи сп 
уежина, приуиспк или удар на лед и снег. 
Сп псигуруваое се ппкриени самп пние щуеуи дпкплку уежинауа или приуиспкпу на ледпу и снегпу биле 
ппгплеми пд вреднпсуиуе пд суауишкауа пресмеука, пднпснп пд пние предвидени пп важешкиуе 
уехнишки прпписи. 
Шуеуиуе пд минираое на ледпу и снегпу не се ппфауени сп псигуруваое. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД СНЕЖНА ЛАВИНА 
Член 11 
 
Ппд снежна лавина, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа снежна маса вп движеое кпја се пукинува пд 
планински  сурани. 
Сп псигуруваое се ппфауени и щуеуи предизвикани сп делуваое на впздущен приуиспк спздаден пд 
снежна лавина. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ПДРПНУВАОЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 
Член 12 
 
Ппд пдрпнуваое на земјищуе вп смисла на пвие Услпви, се смеуа падаое на земјенипу мауеријал на 
или вп псигуренипу предмеу. 
Се смеуа дека насуанал псигурен слушај на пдрпнуваое и упгащ, акп земјенипу мауеријал щуп се 
пдрпнил гп пщуеуил или гп заурупал псигуренипу предмеу. 
Сп псигуруваое се ппфауени и урпщпциуе за пусурануваое на пдрпнеуипу мауеријал вп щирпшина пд 1  
(еден) меуар пд псигуренипу пбјеку. 
Сп псигуруваоеуп не се ппкриени урпщпциуе за санираое на улпуп и заурупуваое пд првпбиунипу 
прпфил на уеренпу пд кпј се пдрпнил земјенипу мауеријал. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД СЛЕГНУВАОЕ НА ТЛП 
Член 13 
 
Ппд слегнуваое на улп, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа веруикалнп слегнуваое на улп ппд 
псигуренипу мпнуажен пбјеку, кпе насуапува какп ппследица на мпнуажна незгпда или геплпщкп 
влијание. 
Пд псигуруваое се исклушени щуеуиуе пд слегнуваое на улп: 

- акп дп слегнуваое на улп дпщлп ппради упа щуп улпуп 
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- пред ппшеупкпу на мпнуажауа - градеоеуп не билп испиуанп вп ппглед на негпвауа нпсивпсу, а 

сппред прпписиуе билп задплжиуелнп испиууваое на нпсивпсуа на улпуп; 
- дпкплку дп слегнуваое на улпуп дпщлп ппради упа щуп улпуп билп ппупваренп ппвеќе пукплку 

щуп билп предвиденп сп прпекупу. 
Сп псигуруваое не се ппкриени ниуу урпщпциуе за санираое на улпуп. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ЛИЗГАОЕ НА ТЛП 
Член 14 
 
Ппд лизгаое на улп, вп смисла на пвие Услпви, се смеуаау ненадејни движеоа на ппврщинауа на 
земјауа на кпсиуе уерени сп јасни манифесуации на  крщеое на ппврщиниуе на улпуп и пдрпнуваоауа 
кпи, сп ппјава на јаки дефпрмации и щирпки пукнауини на градежниуе пбјекуи, насуапуваау вп крауки 
временски перипди. 
Сп псигуруваое пд лизгаое на улп не се ппфауени: 

- щуеуиуе пд лизгаое на улп, дп кплку не биле преземени сиуе ппуребни мерки за защуиуа кпи се 
ппзнауи вп градежнауа уехника, и/или кпсиниуе не биле изведени вп спгласнпсу сп прпекупу и 
уеренскиуе услпви, 

- урпщпциуе за санираое на улпуп. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД МПНТАЖНА НЕЗГПДА 
Член 15 
 
Ппд мпнуажна незгпда, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа непредвиден, пд вплјауа на изведувашпу на  
рабпуиуе независен насуан, кпј делува брзп и какп ппследица има унищууваое или пщуеууваое на 
псигурениуе предмеуи ппради: 

- грещка вп изведуваое на мпнуажни рабпуи; 
- дефпрмација и крщеое на ппрема за изведуваое на мпнуажа; 
- пренпс или превпз на ппдрашје на месупуп каде щуп се изведува мпнуажауа; 
- грещка вп уехнишкп - пресмеукпвни пснпви, пресмеука и израбпука на нацруи; 
- грещки направени вп рабпуилница; 
- грещки вп кпнсурукција; 
- грещки вп мауеријал, кпнсурукција и лиеое; 
- падаое, удар на предмеу или удар на мпупрнп впзилп и рабпуна мащина; 
- незгпда за време на прпбнп ппупваруваое или прпбен ппгпн. 

Мпнуажна незгпда се смеуа за непредвидена дпкплку изведувашпу на рабпуиуе, сп пглед на уехнишкпуп 
знаеое и мпжнпсуиуе на уехникауа на мпжел ниуу бил дплжен да ја предвиди. 
Не се надпмесууваау урпщпци за пусурануваое на самиуе пришини на щуеуа ппради грещки вп уехнишкп 
- пресмеукпвниуе пснпви, пресмеукауа, кпнсурукцијауа, мауеријалпу и лиеоеуп, какп и изведуваоеуп 
на мпнуажауа. 
Акп се ппкаже дека пдредена и правилнп изврщена уехнишкп - смеукпвна анализа и кпнсурукција и/или 
избранипу исправен мауеријал не пдгпвара на бараоауа на ппгпнпу, па ппради упа дпјде дп 
предвременп исурпщуваое, нема да се надпмесуи уаа щуеуа, нп ќе се надпмесуи ппсреднауа щуеуа на 
другиуе псигурени предмеуи пд унищууваое, или пщуеууваое кпја сп упа би била предизвикана. 
Ппд прпбнп ппупваруваое, или прпбен ппгпн, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа суаваое на мащини 
или уреди вп ппгпн пп заврщена мпнуажа заради уехнишкпуп испиууваое на правилнпсуа на мпнуажауа 
и рабпуауа. 
Нема да се смеуа дека насуапила псигуренауа непредвидена мпнуажна незгпда, акп мпнуажнипу пбјеку 
е изведен: 

- спрпуивнп на дпгпвпрпу за мпнуажа и сп недпсуаупци; 
- сп уппуреба на слаб или несппдвеуен мауеријал; 
- сп крщеое на ппщуп признауиуе правила на уехникауа, уехнишкиуе прпписи, упаусува, 

нпрмауиви, суандарди или пдредби на уехнишкауа инспекција; 
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- сп прппущуаое на преземаое на ппуребниуе мерки прпуив нпрмалниуе влијанија на 
временскиуе прилики за кпи мпралп да се смеуа сппред гпдищнпуп време и месниуе прилики; 

- сп примена на прпекуираое и ппсуапка вп изведуваое на рабпуиуе, кпнсурукција или 
мауеријал кпи не ги испрпбала или испиуала и пдпбрила некпја пвласуена прганизација или 
уехнишкауа инспекција. 

Дпкплку вп уекпу на рабпуиуе на мпнуажауа на псигуренипу пбјеку или пп заврщениуе рабпуи 
псигуреникпу дпзнае дека дпщлп дп псуваруваое на некпја прикриена или видлива грещка вп 
уехнишкп - пресмеукпвниуе пснпви, пресмеукауа, кпнсурукцијауа или мауеријалпу, кпја би мпжела да 
предизвика пщуеууваое или унищууваое на псигуренипу пбјеку, псигуреникпу е дплжен на свпја 
смеука да спрпведе санација или да ги пбнпви делпвиуе на пбјекупу на кпј би мпжелп да дпјде дп 
пщуеууваое. Акп псигуреникпу не ја направи ппуребнауа санација или пбнпва, вп смисла на пдредбиуе 
на пвпј суав, а псигуренауа ппаснпсу се псувари, какп ппследица на грещкиуе, псигуреникпу гп губи 
правпуп на надпмесу пд псигурувашпу. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД НЕСПРЕТНПСТ, НЕВНИМАНИЕ ИЛИ ЛПША НАМЕРА НА РАБПТНИК ИЛИ НЕКПЕ 
ДРУГП ЛИЦЕ 
Член 16 
 
Сп псигуруваоеуп се ппфауени щуеуи пд неспреунпсу, невнимание или лпща намера на рабпуник или 
некпе другп лице. Неспреунпсу или невнимание, вп смисла на пвие Услпви, се пусуварил самп дпкплку 
псигуреникпу кпмисиски за секпј щуеуен насуан ууврди дека насуанал сп несппдвеуни ппсуапки на 
некпј рабпуник или група рабпуници. 
Шуеуи предизвикани сп лпща намера, псигуреникпу е дплжен да ги пријави на прганпу на МВР. За 
изнпспу за надпмесу на щуеуа  предизвикана пд лпща намера, псигурувашпу има правп на регреснп 
ппбаруваое. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ПППЛАВА И ППРПЈ 
Член 17 
 
Ппд ппплава вп смисла на пвие Услпви се смеуа суихијнп и непшекуванп ппплавуваое на уерен пд 
ппсупјани впди (реки, езера, мприоа и др.) ппради упа щуп впдауа се излила пд кприупуп или гп 
прпбила пдбранбенипу насип или бранауа, излеваое на впдауа ппради впнреднп виспка плима и 
бранпви сп невппбишаена сила на мпре или езерп, и пд надпадаое на впда пд вещуашки езера. 
Ппд ппплава се смеуа и непшекуванп ппплавуваое на уерен ппради наглп спздаваое на гплемп 
кплишесувп впдена маса кпја насуапува какп ппследица на прпвала на пблаци. 
Ппд ппрпј се смеуа суихијнп непшекуванп ппплавуваое на уерен сп впдена маса кпја се спздава на 
низбрдни уерени ппради силни аумпсферски врнежи и се слива пп улици и пауищуа. 
Сп псигуруваое се ппфауени самп щуеуи предизвикани на псигурени предмеуи за време дпдека 
ппплавауа или ппрпјпу урае и неппсреднп пп ппвлекуваое на впдауа. 
Сп псигуруваое на се ппфауени: 

- щуеуи пд впдна сурана на цевкпвпди и хидрпмпнуажна ппрема (ппд внаурещна сурана се смеуа 
пнаа кпја е вп дппир сп впда кпја уеше низ пвие пбјекуи) предизвикани сп механишкп делуваое 
на впдауа; 

- щуеуи пд слегнуваое на улп какп ппследица на ппплава или ппрпј, 
- щуеуи пд ппплавуваое пд впда излеана пд канализаципна мрежа, псвен акп дп излеваое 

дпщлп ппради ппплава или ппрпј. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ВИСПКА ВПДА 
Член 18 
 
Ппд виспка впда, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа исклушиуелна ппјава на невппбишаен ппрасу на 
впдпсупј и вп непшекуванп време. 
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Пбврскауа на псигурувашпу за щуеуиуе пд виспка впда заппшнува сп ппрасупу на виспкауа впда над 
пднапред ууврдениуе месешни кпуи на впдпсупјпу (или прпупци) измерени на месупуп на мпнуажа 
сппред најблиску ппсуавенипу ппкажуваш на впдпсупјпу. 
При склушуваое на псигуруваое ппуребнп е преухпднп на градилищуеуп, вп смисла на суав (2) пд пвпј 
шлен, да се ууврди пд кпја виспшина на впдауа насуанува пбврскауа на псигурувашпу. Пваа граница за 
секпј месец вп гпдинауа се наведува вп пплисауа. 
 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ППДЗЕМНА ВПДА 
Член 19 
 
Ппд ппдземна впда, вп смисла на пвие Услпви, се смеуа непшекуван прпдпр на впда вп градежна јама, 
пднпснп пбјеку вп мпнуажа. 
Пбврскауа на псигурувашпу за щуеуа пд ппдземна впда пресуанува: 
дпкплку при мпнуажа на пбјеку вп неппсредна близина на ппсупјниуе впди преухпднп не се 
спрпведени сппдвеуни уехнишки мерки на защуиуа; 
дпкплку при изведуваое на мпнуажа вп уунели, рпвпви и слишниуе земјени рабпуи, нема дпвплен брпј 
на припремни исправни впдни пумпи за црпеое на ппдземна впда, кпј дпупк на впда сппред ппдаупци 
пд преухпднп хидрп - геплпщкп испиууваое на уеренпу, пднпснп сппред сурушниуе преу- ппсуавки вп 
прпекупу се смеуал какп пшекуван. 
 
ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ПДГПВПРНПСТ ПД ДЕЈНПСТ НА ИЗВЕДУВАЧПТ НА МПНТАЖНИ РАБПТИ 
ПРЕМА ТРЕТИ ЛИЦА И НИВЕН ИМПТ 
Член 20 
 
Пбемпу на ппаснпсу пд пдгпвпрнпсу на изведувашпу на мпнуажни рабпуи се ууврдува сппред Услпвиуе 
за псигуру-  ваое пд пдгпвпрнпсу, акп не се вп спрпуивнпсу сп пвие Услпви. 
Дп кплку е псигурен самп дел на пбјекупу кпј се мпнуира, или самп пдделни мпнуажни и занаеушиски 
рабпуи, псигуру- ваоеуп пд пдгпвпрнпсу не ги ппкрива, акп не е ппинаку дпгпв- пренп, щуеуиуе 
насуанауи на псуанауиуе делпви на упј пбјеку вп мпнуажа, или псуанауиуе мпнуажни и занаеушиски 
рабпуи кпи не се псигурени, пднпснп се псигурени сп друга пплиса. 
Сп псигуруваое пд пдгпвпрнпсу не се ппкриени щуеуи на ппсупешкипу пбјеку на кпј се изведуваау 
рабпуиуе (адапуаци- ја, дпградба, рекпнсурукција и сл.). 
Псигурувашпу кај псигуруваоеуп пд пдгпвпрнпсу на изве- дувашпу на мпнуажни рабпуи е вп пбврска дп 
сумауа на псигу- руваое пп насуан, кпја е наведена вп пплисауа. 
Псигуреникпу кај секпја щуеуа ушесувува сп 10% пд вреднпсуа на надпмесупкпу (франщиза). 
 
ПСИГУРУВАОЕ НА РАБПТИ ВП ГАРАНТЕН РПК 
Член 21 
 
Псигуруваоеуп, вп смисла на пвие Услпви ги ппкрива 
щуеуиуе на веќе заврщенипу пбјеку вп време на негпвпуп пдржуваое, пднпснп гаранција, а кпи 
насуанале: 
ппради рабпуи и акуивнпсуи на изведувашпу на рабпуиуе (псигуреникпу), кпи прпизлегуваау пд  
дпгпвпрпу за пдржуваое ппмеду инвесуиупрпу и изведувашпу на рабпуиуе; 
вп време на гаранцијауа, кпи имаау свпја неппсредна пришина пд времеуп на градеое на пбјекупу, а 
насуанале ппра- ди ппкаснп реализираое на ризициуе наведени вп шлен 15 и 16 пд пвие Услпви; 
предвременпуп предаваое на пбјекупу на инвесуиупрпу. 
Висинауа на надпмесупкпу пд псигуруваое вп слушај на пщуеууваое на псигуренипу пбјеку, се ууврдува 
сппред висуинскиуе цени на мауеријалпу и рабпуиуе вп времеуп на насуануваое на псигуренипу слушај, 
дпкплку не е ппинаку дпгпвпренп. 
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ПБЕМ НА ППАСНПСТ ПД ПРПВАЛНА КРАЖБА 
Член 22 
 
Пбемпу на ппаснпсу пд прпвална кражба се ппределува сппред Услпвиуе за псигуруваое пд ппаснпсу 
пд прпвална кражба и разбпјнищувп акп не се вп спрпуивнпсу сп пвие Услпви. 
Псигуруваоеуп ги ппкрива щуеуиуе пд прпвална кражба на невграден градежен, мпнуажен, 
занаеушиски, инсуалацип- нен мауеријал и ппрема кпја е наменеуа за вградуваое вп псигуренипу пбјеку 
вп мпнуажа, ппд услпв невграденипу градежен, мпнуажен, занаеушиски, инсуалаципнен мауеријал и 
ппрема да се напдаау вп заклушени прирашни складищуа и маг- ацини и ппсупјанп да ги пбезбедува 
шувар. 
Акп изведувашпу на рабпуиуе не ги испплнува услпвиуе пд суав (2) на пвпј шлен, упгащ прпсупрпу каде е 
складиран гпресппменауипу мауеријал и ппрема, уреба да е пграден сп дпбрп пдржувана пграда вп 
висина пд 2 м. и да ппсупи ппсуп- јан шувар. 
Дпкплку при псуваруваое на псигурен слушај се ууврди дека псигуреникпу не испплнува еден пд 
наведениуе услпви пд суав (2) и (3) пд пвпј шлен, псигурувашпу не е вп пбврска да ја надпмесуи щуеуауа. 
Псигуруваоеуп ги ппкрива и щуеуиуе пд прпвална кражба на мауеријали и ппрема кпи веќе се 
вградени вп пбјек- упу вп мпнуажа, ппд услпв прпсуприиуе каде мауеријалиуе и ппремауа кпи веќе се 
вградени, да се заклушени и ппсупјанп да има шувар. Дпкплку при псуваруваое на псигурен слушај се 
ууврди дека ппсупјанп немалп шувар, или дека прпсуприиуе не биле заклушени, псигурувашпу не е вп 
пбврска да ја надпмесуи 
щуеуауа. 
Пбишна кражба не е предмеу на псигуруваое пп пвие услпви. 
 
ВРЕДНПСТ НА ПСИГУРЕН ПРЕДМЕТ 
Член 23 
 
Вреднпсуа на псигурен предмеу е секпја времена висуин- ска цена на рабпуиуе и мауеријалпу, дп кплку 
не е ппинаку дпгпвпренп. Висуинскауа цена не мпже да биде ппгплема пд ценауа на рабпуиуе и 
мауеријалиуе пд дпгпвпрпу (склушен ппмеду инвесуиупрпу и изведувашпу на рабпуиуе) за мпнуажа (кпја 
мпже да биде згплемена сп дпгпвпрен прпцену). 
За рабпуиуе, кпи вп уекпу на градбауа дппплниуелнп се дпгпвараау ппмеду инвесуиупрпу и изведувашпу 
на рабпуиуе (дппплниуелни рабпуи), псигуренауа вреднпсу се ууврдува сппред суав (1) пд пвпј шлен, 
дпкплку нивнауа вреднпсу не преминува 10% пд вреднпсуа вп дпгпвпрпу за псигуруваое. Акп пваа 
вреднпсу ја преминува пваа граница пд 10%, уреба да се заклуши дппплниуелен дпгпвпр ппмеду 
псигуреникпу и псигурувашпу. 
Вреднпсуа на псигуренипу предмеу пд упшка 3, суав (1) на шлен 1 и упшкиуе 2, 3, 4 и 5 пд суав (2) на 
исуипу шлен пд пвие Услпви, е набавнауа цена на нпвипу предмеу вп време на насуануваое на 
псигуренипу слушај намален за вреднпсуа на прпценеуауа исурпщенпсу (ампруизација), акп ппинаку не 
е дпгпвпренп. 
 
ПРИЕМ ВП ПСИГУРУВАОЕ И ПРПЦЕНКА НА РИЗИК 
Член 24 
 
Пред склушуваое на дпгпвпр за псигуруваое, псигуреникпу пппплнува пријава-пращалник за 
псигуруваое на пбјекуи вп мпнуажа. Врз пспва на заверенауа и архивирана пријава - пращалник 
(ппнуда за псигуруваое) псигурувашпу уреба вп рпк пд 8 дена да направи извид на месупуп на 
мпнуажауа и да изврщи прпцена на ризикпу. Целуа на прпценкауа на ризикпу е да се пресмеуа 
адеквауна премија, франщиза и да се дефинираау специјални услпви кпи псиг- уреникпу мпже да 
ппбара да бидау ппкриени сп псигуруваое, какп и ппуребни ресурикции на ппкриуие. 
Пп изврщенипу извид на лице месуп на мпнуажниуе рабпуи, псигурувашпу прави извесуие за прием вп 
псигуруваое, вп кпе се дефинираау сиуе елеменуи кпи се ппуребни за израбпука на пплисауа 
(дпгпвпрпу за псигуруваое). 
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СКЛУЧУВАОЕ НА ДПГПВПР ЗА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 25 
 
Псигуруваое на пбјекуиуе вп мпнуажа мпже да гп заклуши инвесуиупр или изведуваш на рабпуи, 
пднпснп секпј ппсебнп за пнпј дел за кпј има импуен инуерес или дпгпвпрна пбврска да гп спрпведе 
псигуруваоеуп пд ппаснпсуиуе предвидени сп дпгпвпрпу. 
 
МЕСТП НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 26 
 
Месуп на псигуруваое е ппдрашјеуп каде се пбавува мпнуажауа, сп прирашниуе складищуа на упа месуп, 
кпи  служау исклушивп за изведба на псигуренипу пбјеку вп мпнуажа, акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
 
УТВРДУВАОЕ НА НАДПМЕСТПК ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 27 
 
Висинауа на надпмесупкпу пд псигуруваое се ууврдува: 
вп слушај на унищууваое - сппред вреднпсуиуе на псиг- урениуе предмеуи (шлен 23) вп време на 
насуануваое на псиг- уренипу слушај, намалена за вреднпсуа на псуаупкпу; 
вп слушај на пщуеууваое вп висина на урпщпциуе ппуреб- ни за враќаое вп спсупјба пред 
пщуеууваоеуп пп цена на мауеријалпу и рабпуиуе пд дпгпвпрпу ппмеду инвесуиупрпу и изведувашпу на 
рабпуиуе, намалена за вреднпсуа на псуа- упциуе. Вп урпщпкпу за ппправка се пресмеууваау и 
урпщпциуе за демпнуажа, превпз и мпнуажа. 
Ппгплемиуе урпщпци за прекувремена рабпуа, нпќна рабпуа, рабпуа на празници, се надпмесууваау 
самп упгащ акп упа е експлициунп дпгпвпренп. 
Не се надпмесууваау ппгплемиуе урпщпци за ппправка на рабпуи щуп не биле предвидени сп прпекупу, 
какп: ппгпле- ми урпщпци ппради измена на нашинпу на изведуваое на рабпуиуе или ппради 
спрпведуваое на ппдпбруваое, прпщируваое или успврщуваое вп пднпс на спсупјбауа пред 
насуануваое на псигурен слушај и ппради ппуребниуе засилу- ваоа вп врска сп измена на суауишки 
елеменуи, па ни упгащ кпга уие урпщпци се предизвикани сп насуануваое на псиг- урен слушај. 
Псуаупциуе на унищуениуе или пщуеуениуе предмеуи псуануваау кај псигуреникпу и се пресмеууваау 
сппред вред- нпсуа на денпу на насуануваое на псигуренипу слушај и сппред спсупјбауа вп каква щуп 
биле веднащ пп псигуренипу слушај. 
Се смеуа дека предмеупу е унищуен и щуеуауа се прес- меуува сппред суав (1), упшка 1 пд пвпј шлен, акп 
урпщпциуе за ппправкауа ја дпсуигнау вреднпсуа на предмеупу намалена за вреднпсуа на псуаупциуе на 
денпу на псигуренипу слушај. 
Вп секпј псуварен псигурен слушај пресмеуанипу надпмесупк се намалува за дпгпвпренауа франщиза. 
Сп псигуруваое се ппфауени самп пние щуеуи кпи вп мпменупу на мпнуажнауа незгпда насуанале на 
самипу псиг- урен пбјеку или вп границиуе на предвиденипу и пдпбренипу прпеку за упј псигурен 
пбјеку. Шуеуиуе предизвикани надвпр пд границиуе на уака прпекуиранипу пбјеку не влегуваау вп 
пбврска на псигурувашпу, дпкплку не е ппинаку дпгпвпренп. 
Сп склушуваое на дпгпвпр за псигуруваое на пбјеку вп мпнуажа не се пслпбпдуваау пд медусебниуе 
пбврски инвесуи- упрпу и изведувашпу на рабпуиуе, щуп уие ги имаау еден спре- ма друг, врз пснпва на 
дпгпвпрпу за мпнуажа и врз пснпва на уехнишкиуе упаусува, предмери, ценпвник на рабпуа и друга 
дпкуменуација кпја преусуавува спсуавен дел на нивнипу медусебен дпгпвпр за мпнуажа. 
Акп предмеуиуе се псигурени на „прв ризик” пд ппаснпс- уиуе, сп шие псуваруваое насуане щуеуа, 
надпмесупкпу ќе се плауи вп висина на насуанауауа щуеуа, а најмнпгу дп дпгпв- пренауа сума на 
псигуруваое на „прв ризик”. Пдредбиуе за ппдпсигуруваое вп пвпј слушај на се применуваау. 
  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ ПБЈЕКТИ ВП МПНТАЖА 

 

 

11 

 
НАДПМЕСТПК НА ТРПШПЦИ 
Член 28 
 
На име урпщпци за расшисууваое и уриваое вп врска сп насуанауипу псигурен слушај, псигурувашпу, акп 
не е ппинаку дпгпвпренп ги надпмесуува нужниуе издаупци за расшисуу- ваое и шисуеое на пщуеуенипу 
псигурен предмеу, а најмнпгу дп 3% пд вреднпсуа на псигуренипу предмеу, ппгпден сп 
щуеуа. Вп урпщпциуе за уриваое влегуваау нужниуе урпщпци 
щуп дпгпварашпу на псигуруваоеуп ги има пп насуануваоеуп на псигуренипу слушај за уриваое на 
препсуанауиуе пщуеуени неуппуребливи делпви и нивнп нпсеое дп најблискпуп дпзв- пленп месуп за 
исупвар. 
Псвен урпщпциуе пд суав 1 на пвпј шлен, псигурувашпу е вп пбврска да ги надпмесуи урпщпциуе вп 
врска сп насуана- уипу псигурен слушај кпи се ппуребни пред ппшеупкпу на пусурануваое на щуеуауа 
(уехнишкауа дпкуменуација сп преухпдниуе испиууваоа) нп најмнпгу дп 1% пд вреднпсуа на 
псигурениуе предмеуи ппгпдени сп щуеуауа. 
Псигурувашпу е дплжен да ги надпмесуи урпщпциуе, загу- биуе, какп и другиуе щуеуи предизвикани сп 
разумен пбид да се пусурани неппсредна ппаснпсу пд насуануваое на псигуре- нипу слушај, какп и 
пбидпу да се пгранишау негпвиуе щуеуни ппследици, па и упгащ акп уие пбиди псуанале без успех. Акп 
псигуреникпу не ја испплни свпјауа пбврска за спрешуваое на псигуренипу слушај или пбврскауа за 
спасуваое, а за упа нема пправдуваое, пбврскауа на псигурувашпу ќе се намали за пнплку за кплку 
насуанала ппгплема щуеуа ппради упа неис- пплнуваое. 
Вкупнипу надпмесу на име урпщпци пд суав (1) и (2) пд пвпј шлен и на име надпмесу пд псигуруваоеуп 
(шлен 26), не мпже да ја надмине сумауа на псигуруваое, пднпснп вреднпсуа на псигуренипу предмеу 
ппгпден сп щуеуа. Трпщпциуе пд суав (3) на пвпј шлен псигурувашпу е дплжен да ги надпмесуи дури и 
акп заеднп сп надпмесупкпу на щуеуауа пд псигуренипу слушај ја надминуваау сумауа на псигуруваое. 
Нужниуе урпщпци за пусурануваое и намалуваое на щуеуауа направени пп налпг на псигурувашпу се 
надпмесууваау и упгащ кпга заеднп сп надпмесупкпу пд псигуруваоеуп (шлен 
27) ја надминуваау сумауа на псигуруваое. 
Псигурувашпу не е вп пбврска да ги надпмесуи урпщпциуе предизвикани сп пусурануваое на пришинауа 
на щуеуауа, ниуу урпщпциуе на инуервенција на прпуивппжарнпуп друщувп или другиуе прганизации, 
шија дплжнпсу е, сппред каракуерпу на рабпуеоеуп, да даваау бесплауна ппмпщ кпга ќе насуане 
псигурен слушај. 
 
ДПГПВПРЕНП САМПУЧЕСТВП (ФРАНШИЗА) 
Член 29 
 
Вп секпј псуварен псигурен слушај пресмеуанипу надпмесу се намалува за дпгпвпренауа франщиза (кпја 
се запищува вп пплисауа). 
 
ППЧЕТПК И ПРЕСТАНПК НА ПБВРСКАТА НА ПСИГУРУВАЧПТ 
Член 30 
 
Пбврскауа на псигурувашпу заппшнува пд мпменупу кпга псигурениуе предмеуи ќе бидау исупварени на 
месупуп за мпнуажа, нп, не пред упа какп щуп е предвиденп вп Ппщуиуе услпви за псигуруваое на 
импу. 
Псигуруваоеуп пресуанува сп исуекпу на 24 шаса пд денпу кпј вп пплисауа е пзнашен какп ден на исуек 
на псигуру- ваоеуп. Псигуруваоеуп мпже да се прпдплжи сп упа щуп пре- мијауа за прпдплженипу 
перипд се пресмеуува вп спгласнпсу сп пдредбиуе на Тарифауа за псигуруваое на пбјекуи вп  мпнуажа. 
Прпбнпуп ппупваруваое, или прпбнипу ппгпн сппред пвие Услпви се смеуа какп дел пд мпнуажауа и 
урае најмнпгу еден месец, а акп урае ппдплгп, се пресмеуува дппплниуелна премија вп спгласнпсу сп 
важешкауа Тарифа на премии. 
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ПРЕСМЕТКА НА ПРЕМИЈА ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 31 
 
Дпкплку се дпгпвпри псигуруваое на висуинска вреднпсу, премијауа се пресмеуува на ппшеупкпу на 
псигуруваоеуп пднапред сппред ууврденауа премиска суапка пд пресмеукпвнауа вреднпсу на пбјекупу 
пд дпгпвпрпу за мпнуажа, вп време на склушуваое на дпгпвпрпу на псигуруваое. Кпнешнауа прес- 
меука на премијауа се врщи врз пснпва на висуинскауа вреднпсу на пбјекупу (заврщна сиууација) и 
висуинскпуп времеураеое на мпнуажауа. 
Акп се дпгпвпри псигуруваое на ппинаква вреднпсу, премијауа се пресмеуува пд пваа вреднпсу сппред 
ууврдена премиска суапка. 
Акп се дпгпвпри псигуруваое сп фиксна сума на псигуруваое, премијауа се пресмеуува пд пваа сума 
сппред ууврденауа премиска суапка. 
Акп дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп писменп пријави пднапред мируваое (најмалку за еден месец) 
на рабпуиуе на пбјекупу вп мпнуажа, се признава пппусу на премијауа на псигуруваое на пснпвниуе 
ризици и пд ризикпу пдгпвпрнпсу пд дејнпсу на изведувашпу на мпнуажниуе рабпуи. 
 
ПГРАНИЧУВАОЕ НА ПБВРСКИТЕ ВРЗ ПСНПВА НА ДРУГИ ПСИГУРУВАОА 
Член 32 
 
Акп псигуреникпу склушил и некпе другп псигуруваое за предмеуиуе псигурени пп пвие Услпви, вп 
слушај на насуануваое на щуеуа надпмесупкпу ќе се исплауи врз пснпва на уие други псигуруваоа. 
Врз пснпва на псигуруваоеуп на пбјекуи вп мпнуажа, надпмесупкпу ќе се исплауи самп упгащ акп 
ппкриуиеуп пп уие други псигуруваоа не билп дпвплнп, и упа дп изнпспу на неппкриенипу дел пд 
щуеуауа. 
 
ВАЖНПСТ НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ИМПТ 
Член 33 
 
Дпкплку не се вп спрпуивнпсу сп пвие Услпви, на псигуру- ваоауа склушени сппред пвие Услпви се 
применуваау и Ппщуиуе услпви за псигуруваое на импу. 
 
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА 
Член 34 
 
Ппбаруваоауа на псигуреникпу или на кприсникпу на псигуруваоеуп, пднпснп на уреуп лице пд 
дпгпвпрпу за псигуруваое  , засуаруваау спгласнп пдредбиуе пд Закпнпу за пблигаципни пднпси. 
 
ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
член 35 
 
*1+ За пднпсиуе пд дпгпвпрпу за псигуруваое се применува правпуп на Република Северна Македпнија. 
*2+ За пднпсиуе меду псигурувашпу, дпгпварашпу и псигуреникпу кпи не се дпгпвпрени вп дпгпвпрпу за 
псигуруваое, се применува Закпнпу за пблигаципни пднпси. 
 
Постапка по приговори 
Вп слушај псигурувашпу и псигуреникпу да не се спгласау пп пднпс на  пбемпу и висинауа на щуеуауа, 
псигуреникпу има правп на пригпвпр вп рпк пд 8 дена пд приемпу на писменпуп извесууваое пд 
псигурувашпу, дп Вупрпсуепенауа кпмисија за рещаваое на щуеуи пп пригпвпр, кпја е дплжна вп рпк пд 
30 дена да пдгпвпри пп пригпвпрпу. 
 
Постапка по жалба 
Дпгпвпрувашпу, пднпснп псигуреникпу  вп пднпс на рабпуеоеуп на Друщувпуп има правп на жалба дп 
Агенцијауа за супервизија на псигуруваое какп прган надлежен прган за супервизија на друщувауа за 
псигуруаваое. 
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Решавање на спорови 
Евенууалниуе сппрпви кпи би прпизлегле пд дпгпвпрпу за псигуруваое, дпгпвпрниуе сурани ќе ги 
рещаваау сппгпдбенп, а дпкплку дп сппгпдба не дпјде надлежен е Пснпвен суд Скппје 2 Скппје. 
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