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ОД СУ ШЕ

Сажетак: Уго вор о оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше за сни ва се на 
ри зи ку од ма ње ко ли чи не па да ви на у од но су на ра ни ји ме ро дав ни пе ри од. 
Ау то ри су са прав ног и еко ном ског аспек та ана ли зи ра ли спе ци фич ност 
пред ме та ри зи ка су ше, али и дру ге од ред бе ко је су ка рак те ри стич не за овај 
уго вор ни од нос. Ана ли зи ра се и по ло жај уго вор них стра на у овом уго вор ном 
од но су, ко ји јед ним де лом про из ла зи из мо но пол ског по ло жа ја оси гу ра ва ју-
ће ор га ни за ци је. У том де лу је ана ли зи ра на и сло бо да уго ва ра ња, ко ја је 
угро же на услед не јед на ког по ло жа ја уго вор них стра на. По себ на па жња 
по све ће на је из во ри ма пра ва и то на ро чи то оп штим и по себ ним усло ви ма 
оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја, јер су они основ ни из вор пра ва, у не до стат ку 
за кон ске ре гу ла ти ве у овој обла сти. Ана ли зи ра ни су раз ло зи за не раз ви је-
но сти ове вр сте оси гу ра ња код нас и по сле ди це та квог ста ња на си гур ну 
по љо при вред ну про из вод њу. Ана ли зи ра на је и уло га за ко но дав ца у по гле ду 
регулисањa по је ди них еле мен та та овог уго вор ног од но са, али и по пи та њу 
др жав них под сти ца ја ко ји би до при не ли ве ћем про цен ту оси гу ра них по-
љо при вред них по вр ши на. Ти ме би се сма њи ла не из ве сност и ште та ко ју 
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по љо при вред ни ци тр пе услед све ве ћих вре мен ских ко ле ба ња. Има ју ћи у 
ви ду не а де кват ну прав ну и еко ном ску тра ди ци ју едукацијa у овој обла сти 
би пред ста вља ла зна ча јан до при нос за раз вој ове вр сте оси гу ра ња. Иа ко је 
за си гур ност по љо при вред не про из вод ње и из ве сност на док на да услед сма-
ње ња при но са због су ше прет по став ка за си гур ност по љо при вред ни ка, због 
ни за раз ло га ин те рес оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја и по љо при вред ни ка је 
не до во љан. Ау то ри ана ли зи ра ју прав не и еко ном ске раз ло ге та квог ста ња. 
Ау то ри ана ли зи ра ју раз ли ку из ме ђу уго во ра о оси гу ра њу пло до ва и усе ва од 
ри зи ка су ше и вре мен ски ог де ри ва тив ног уго во ра, ко ји ма се мо же тр го ва-
ти на бер зи. 

Кључнеречи:оси гу ра ње, су ша, уго вор, прав ни, еко ном ски

1. УВОД

Све до ци смо уче ста ле про ме не вре ме на и че стих су шних го ди на, ко ја 
не ми нов но про у зру ку ју ште ту на по љо при вред ним про из во ди ма. По ред 
агро тех нич ких ме ра, у ова квим усло ви ма, оси гу ра ње по љо при вред не про-
из вод ње од су ше, као ње на еко ном ска за шти та, по ста је ну жност. 

На осно ву ис тра жи ва ња про це њу је се да је чак 80% свет ске при вре де 
за ви сно од ко ле ба ња вре мен ског фак то ра.1 То се по себ но од но си на по љо при-
вред ну про из вод њу јер је она мно го ви ше из ло же на вре мен ским вре мен ским 
не по го да ма, укљу чу ју ћи и су шу. На ратарскoj про из вод њи, ко ја је ма ње-ви ше 
не за шти ће на, по ве ћа ва се ри зик на сту па ња не ког штет ног до га ђа ја (град, 
мраз, олу ја, по жар, по пла ва, су ша и тсл.) , че сто са ка та стро фал ним по сле-
ди ца ма.2 Пре ма про це на ма струч ња ка биљ на про из вод ња у Ср би ји због 
су ше је пре по ло вље на, а ште та се про це њу је на 2,1 ми ли јар ди до ла ра.3 

Успех по љо при вред не про из вод ње за Ср би ју је ве о ма ва жан то ва жно 
јер пре ма оби му и струк ту ри рас по ло жи вих по љо при вред них по вр ши на 
Ре пу бли ка Ср би ја спа да у ред европ ских зе ма ља са по вољ ним зе мљи шним 
ре сур си ма бу ду ћи да рас по ла же са 0,7 хек та ра по љо при вред ног, од но сно 
0,46 хек та ра ора нич ног зе мљи шта по ста нов ни ку.4 Ако се освр не мо на 
рим ску тра ди ци ји Ро мул је сва кој по ро ди ци (con sor ti um или fa mi lia) до де лио 

1 Ј. Au er: We at her De ri va ta ti ves He a ding for Sunnz Ti mes, in: Frank furt Vo i ce, De utsche 
Bank Re se arch, frank furt am Main, 2003, p. 1.

2 Т. Мар ко вић, Вре мен ски де ри ва ти и упра вља ње ри зи ком у по љо при вре ди, мо но-
гра фи ја, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, По љо при вред ни фа кул тет, 2013, стр.1.

3 http://www.no vi ma ga zin.rs /eko no mi ja/ste ta-zbog-su se-21-mi li ja de-do la ra, пре у зе то 
03.07.2016.

4 Д. По пов, За шти та, уре ђе ње и ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта у Ре пу бли ци 
Сри би ји, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3. 2014, Но ви Сад, стр. 68. 
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по 2 ју ге ра (по ла хек та ра) зе мље3 тзв. he re di um.5 Срп ске по ро ди це има ју 
мно го ви ше, про ме нио се на чин об ра де зе мље, али зна чај по љо при вред не 
про из вод ње ни је сма њен. По ста вља се пи та ње да ли иде мо у ко рак са вре-
ме ном или си гур ност по љо при вред не про и зовд ње пре пу шта мо слу ча ју. 

У од но су на раз ви је не зе мље Евро пе и Се вер не Аме ри ке, где је си стем 
оси гу ра ња ви со ко раз ви јен, код нас је за шти та про из вод ње на по љо при вред-
ним га здин стви ма већ ду же вре ме на ве о ма ни ском ни воу.6 

Оси гу ра ње усе ва и пло до ва мо же би ти ре а ли зо ва но као по се бан уго вор 
о оси гу ра њу, али по сто ји мо гућ ност да оно бу де укљу че но у ком би но ва но 
оси гу ра ње од ве ћег бро ја ри зи ка или да бу де део оси гу ра ња усе ва и пло до ва 
од свих вр ста ри зи ка (al lrisk crop in su ran ce). По сто ји мо гућ ност да оси гу ра-
ње усе ва и пло до ва од су ше бу де укљу че но у оси гу ра ње вред но сти про из-
вод ње (re ve nue in su ran ce) или оси гу ра ње при но са це ло куп ног га здин ства 
(in co me in su ran ce). Оси гу ра ње од су ше, ко је да нас по љо при вред ни ци ма за-
да је до ста по те шко ћа, нај че шће ни је укљу че но у ком би но ва но оси гу ра ње.7 
Ова оце на се од но си на европ ске мо де ле оси гу ра ња, док се за Ср би ју мо же 
ре ћи да оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше ни је укљу че но ни у је дан мо дел 
ком би но ва ног, ни ти оси гу ра ња усе ва и пло до ва од свих вр ста ри зи ка. Па ке том 
оси гу ра ња од ви ше ри зи ка по сти жу се по зи тив ни ефек ти за шти те по љо при-
вред ни ка.8 Код нас се оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше ре а ли зу је кроз 
уго вор о оси гу ра њу од јед не вр сте ри зи ка. 

Оси гу ра ње од су ше је про из вод но ви јег да ту ма и код нас га ре а ли зу је 
са мо јед на оди гу ра ва ју ћа ор га ни за ци ја9 и то са мо са мо за по је ди не ра тар ске 
кул ту ре. Су ша пред ста вља је дан од нај ве ћих по љо при вред них ри зи ка ко ји 
мо же ума њи ти при но се и пре ко 50%. 

Под су шом се под ра зу ме ва ума ње ње па да ви на у од но су на ме ро дав не 
ви ше го ди шње ко ли чи не па да ва и не у пе ри о ди ма у ко јим је по тре ба усе ва за 
во дом нај ве ћа10 и ко је ре зул ту је ума ње њем при но са оси гу ра ног усе ва. 

5 М. Сич, Ка та стри, зе мљи шни ре ги стри и ис пра ве о ку по про да ји у Ста ром Ри му – 
Еле мен ти мо дер них зе мљи шних књи га, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 
2. 2013., стр. 280. 

6 Ј. Ми ло ра до вић: Еко ном ски ефек ти оси гу ра ња у по љо при вре ди и пре храм бе ној 
ин ду стри ји АП Вој во ди не. Док тор ска ди сер та ци ја, По љо при вред ни фа кул тет, Но ви Сад, 
2004, стр. 9.

7 Т. Мар ко вић: Оси гу ра ње усе ва и пло до ва – по сто је ћи европ ски мо де ли, у : Агро е-
ко но ми ка, 41-42, Но ви Сад, 2009, стр. 39-40. 

8 E. Berg: Er trag sa us fal lver sic he run gen – ein ge e in ge ne tes In stru ment zur Er los sic he rung? 
In: Ta gung sband des De utschen Ba u u ern ver bands und der An dre as Her mes Aka de mie “We i te-
rent wic klung der EU-Agrar po li tik – zwischen Welt markt und Ver bra uc her schutz”, Bonn – Rot tgen, 
2001, S. 5. 

9 Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi je
10 за ку ку руз и ше ћер ну ре пу – то ком ма ја, ју на, ју ла и вгу ста, за со ју то ком ју на, ју ла 

и ав гу ста
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Уго вор о оси гу ра њу усе ва и пло до ва мо же да се ана ли зи ра са еко ном ског 
и прав ног аспек та, ма да је за са гле да ва ње свих од но са ко ји на ста ју за кљу-
чи ва њем уго во ра по треб но има ти у ви ду и зна ња из обла сти ра тар ства, 
ме те о ро ло ги је,ста ти сти ке и дру гих на у ка ко је сво јим ис тра жи ва њи ма мо гу 
до при не ти што це ло ви ти јем са гле да ва њу овог уго вор ног од но са. У овом 
уго вор ном од но су на јед ној стра ни је оси гу ра вач, ко ји је оси гу ра ва ју ћа ор-
га ни за ци ја, а на дру гој уго ва рач (оси гу ра ник), ко ји мо же би ти фи зич ко или 
прав но ли це. 

У Ср би ји се оси гу ра ње пр ви пут по ми ње у Срп ском гра ђан ском за ко ни-
ку из 1884. го ди не, у чла но ви ма 798. и 799. Та ко се у чла ну 798. На во ди: „Што 
се ти че оси гу ра ња ште те на слу чај не из ве сни за на пла ту, као оси гу ра ње 
еспапa на во ди и на су ву; ку ћа и миљ ко ва про тив ва тре и во де, то ће се по осно-
ва ма на ве де ним, и осо би тим про пи си ма за ра зна ова оси гу ра ња су ди ти”.11 
Иа ко је по љо при вре да и кроз исто ри ју а и да нас јед на од кључ них при вред-
них гра на, за шти та по љо при вред ни ка од при род них не по го да нај че шће ни је 
би ла др жав ни при о ри тет. И док су још то ком 19 ве ка у све ту уста но вље ни 
не ки об ли ци за шти те про из во ђа ча у биљ ној про из вод њи кроз при ку пља ње 
сред ста ва у на ту ри, као из ра за ор га ни зо ва не со ли дар но сти про из во ђа ча у 
одноcу на опа сно сти ко је пре те усе ви ма и пло до ви ма, за то вре ме у по је ди-
ним кра је ви ма Ср би је до до ле су при зи ва ле ки шу.12 

У нор ма тив ном по гле ду по сто ји не ко ли ко фа за у раз во ју за ко но дав ства 
из обла сти оси гу ра ња код нас. По чет ком 20. ве ка, 1905. го ди не, по сле ви ше 
при пре мље них пред ло га, до нет је За кон о фон ду за на кна ду ште та по стра да-
ли ма од гра да. У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји по ло ви ном 1923. го ди не до нет је 
За кон о обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да. По ме ну ти за кон ста вљен је 
ван сна ге, ка да је кра јем 1929. го ди не до нет За кон о уна пре ђе њу по љо при вре-
де. На кон што су 1930. го ди не фор ми ра не ба но ви не, по чет ком сле де ће го ди-
не до нет је но ви За кон о оба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да. 
Још пре за вр шет ка Дру гог свет ског ра та до не та је од лу ка о кон фи ска ци ји 
не при ја тељ ске имо ви не, сход но то ме по чет ком 1945. го ди не, до не та је Од-
лу ка о спа ја њу у Др жав ни за вод за оси гу ра ње и ре о си гу ра ње оси гу ра ва ју ћих 
пред у зе ћа ко је пре ла зе у др жав ну сво ји ну. Бу ду ћи да је по чет ком пе де се тих 
го ди на до шло до про ме на у дру штве но-по ли тич ком си сте му у зе мљи што 
се огле да у уво ђе њу рад нич ког упра вља ња и де цен тра ли за ци је др жав не 
упра ве, по ло ви ном 1961. го ди не, до нет је За кон о оси гу ра ва ју ћим за во ди ма 
и за јед ни ца ма оси гу ра ња. Пе ри од са мо у пра вља ња у овој обла сти окон чан 

11 Гра ђан ски за ко ник за Кра ље ви ну Ср би ју (1884), Из да вач ко и књи жар ско пред у зе ће 
„Ге ца Кон”, Бе о град 1937, стр. 267.

12 До до ла или Пер пе ру на је би ће сло вен ске ми то ло ги је ко је пред ста вља бо ги њу ки ше, 
и ве зу је се за вр хов ног ста ро сло вен ског бо га гро ма Пе ру на. До дол ски ри ту а ли су па ган ске 
ри ту ал не игре и пе сме чи ји ма гич ни еле мен ти су има ли за циљ да иза зо ву ки шу.
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је до но ше њем За ко на о обли га ци о ним од но си ма, и но вих Пра ви ла оси гу ра-
ња и та ри фе пре ми ја. На кон рас па да СРФЈ по ло ви ном 1996. го ди не сту па на 
сна гу За кон о оси гу ра њу имо ви не и ли ца, а 2004. го ди не до но си се ду го 
оче ки ва ни За кон о оси гу ра њу, ко јим је обез бе ђе но зна чај ни је при бли жа ва ње 
ове обла сти за кон ским про пи си ма Европ ске уни је. По след њи За кон о оси-
гу ра њу до нет је 2014. го ди не. 

2. СВР ХА ОСИ ГУ РА ЊА УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

„Оси гу ра њем имо ви не обез бе ђу је се на кна да за ште ту ко ја би се де си-
ла у имо ви ни оси гу ра ни ка због на сту па ња оси гу ра ног слу ча ја”.13 Ако би 
ову де фи ни ци ју при ме ни ли на оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше мо гли би 
смо ре ћи да се оси гу ра њем усе ва и пло до ва од су ше обез бе ђу је на кна да за 
ште ту ко ја би се де си ла у по љо при вред ној про из вод њи, на усе ви ма и пло-
до ви ма оси гу ра ни ка, због на сту па ња су ше. Оис гу ра ње, за пра во, омо гу ћа ва 
да се бр зо об но ве еко ном ска до бра ко ја би у слу ча ју на сту па ња од ре ђе них 
до га ђа ја би ла уни ште на или оште ће на.14 

По је ди ни ау то ри15 на бра ја ју нај зна чај ни је функ ци је од но сно дру штве-
но – еко ном ске ко ри сти од оси гу ра ња. Ме ђу њи ма су на кна да ште те, сма-
ње ње за бри ну то сти и стра ха, из вор ин ве сти ци о них сред ста ва, пре вен ци ја 
гу бит ка и по ве ћа ње кре дит ног по тен ци ја ла. У на шој ли те ра ту ри на во ди се, 
као при мар на функ ци ја оси гу ра ња, за шти та имо ви не и ли ца, а као се кун дар-
не функ ци је: нов ча но-мо би ли за тор ска и со ци јал на функ ци ја. 16 Основ ни 
за да так оси гу ра ва ју ће де лат но сти је за шти та про из вод ног про це са у биљ ној 
про из вод њи, на ко ју се на до ве зу ју се кун дар не функ ци је: аку му ла циј ска, где 
се део пре ми је оси гу ра ња пла си ра у фи нан сиј ски сек тор, од но сно со ци јал на, 
где се по љо при вред ни ци ма по ма же у са вла да ва њу про бле ма ко ји на ста ју 
услед уни ште ња њи хо вих основ них из во ра при хо да.17

Во ља уго вор них стра на из ра жа ва се кроз ја сно из ра же ну на ме ру оси-
гу ра ни ка да пла ти пре ми ју ка ко би оси гу рао пло до ве од ри зи ка су ше, док 
оси гу ра вач ис ка зу је на ме ру да, уз на кна ду, пре у зме ри зик на се бе. На овај 
на чин из ра жа ва се ka u za, као услов по сто ја ња уго во ра. Она у од ре ђе ном 
сми слу мо же би ти до ве де на у пи та ње ако аnimus или на ме ра ни је би ла до 

13 ЗОО, чл. 925.
14 Ј. Ве се ли но вић, При вред но пра во, По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад, 2011., стр. 209.
15 E.G. Rej da: Prin ci ples of Risk Ma na ge ment and In su ran ce, 2005, p . 30. 
16 Ј. Ми ло ра до вић: Еко ном ски ефек ти оси гу ра ња у по љо при вре ди и пре храм бе ној 

ин ду стри ји АП Вој во ди не. Док то р ска ди сер та ци ја, По љо при вред ни фа кул тет, Но ви Сад, 
2004, стр. 43.

17 исто
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кра ја из ра же на и уко ли ко је оси гу ра вач ka u zu ре ла ти ви зо вао кроз сво је по-
себ не усло ве, ко ји ни су би ли на пра ви на чин пре зен то ва ни оси гу ра ни ку.

Код оси гу ра ња усе ва и пло до ва и оста лих про из во да зе мље из нос ште-
те утвр ђу је се с об зи ром на вред ност ко ју би има ли у вре ме са би ра ња, ако 
ни је дру га чи је уго во ре но.18

3. РИ ЗИК СУ ШЕ КАО ОСНОВ ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА

Усе ви и пло до ви под ло жни су на сту па њу су ше, ко ји их мо гу оште ти ти 
или уни шти ти и та ко по љо при вред ним про из во ђа чи ма на не ти ве ли ке гу-
бит ке. Та из ве сност да сва ки по је ди нац мо же пре тр пе ти ште ту, али да се са 
си гур но шћу не мо же ре ћи хо ће ли је пре тр пе ти, на зи ва се ри зик.19 

За кон ска де фи ни ци ја по ла зи од то га да до га ђај с об зи ром на ко ји се 
за кљу чу је оси гу ра ње (оси гу ра ни слу чај) „мо ра би ти бу ду ћи, не из ве стан и 
не за ви сан од ис кљу чи ве во ље уго ва ра ча.”20 Ри зик се мо же де фи ни са ти и 
као ста ње у ко ме по сто ји мо гућ ност не га тив ног од сту па ња од по жељ ног 
ис хо да ко ји оче ку је мо или ко ме се на да мо.21 По је ди ни ау то ри ри зик де фи-
ни шу као не из ве сност у по гле ду оства ри ва ња не ког бу ду ћег до га ђа ја. 22

Оси гу ра ни слу чај су ша је бу ду ћи , по што се уго вор о оси гу ра њу за кљу-
чу је пре ње го вог на сту па ња, по пра ви лу до кра ја се тве.

Су ша ис пу ња ва и за кон ску од ред бу да је „не из ве сна” јер уго ва ра чи, 
ка ко оси гу ра ва ју ћа ор га ни за ци ја, та ко ни по љо при вред ни про из во ђач не 
мо гу да зна ју да ли ће она на сту пи ти. Исти на, у том по гле ду по сто је ме те о ро-
ло шка пред ви ђа ња, али су то ипак са мо пред ви ђа ња и ни ко не мо же га ран-
то ва ти ре а ли за ци ју прог но зе, по го то во не на ми кро ни воу, оси гу ра не по љо-
при вред не по вр ши не. У од но су на не ке дру ге ри зи ке од ко јих се оси гу ра ва 
имо ви на (као што су по жар, кра ђа, са о бра ћај на не зго да) мо гућ ност пред ви-
ђа ња су ве ћа али се не мо же оспо ри ти чи ње ни ца да је и по ред то га су ша не-
из ве сан до га ђај. Мо жда би смо мо гли до пу ни ти де фи ни ци ју као: „не из ве стан 
до га ђај за ко ји се не мо же са ве ли ком ве ро ват но ћом по твр ди ти да ли ће се 
до го ди ти” Она је „не за ви сна од ис кљу чи ве во ље уго ва ра ча” јер уко ли ко је 
по љо при вред ни про из во ђач при ме нио уо би ча је не агро тех нич ке ме ре, укљу-
чу ју ћи и на вод ња ва ње, уко ли ко је оно мо гу ће и уко ли ко је до та да на вод ња-

18 ЗОО, чл. 925. ст. 3. 
19 T. Мар ко вић, M. Јо ва но вић, Раз вој оси гу ра ња усе ва и пло до ва у Ср би ји, Агро е ко-

но ми ка, 207, бр. 36, стр. 104. 

20 За кон о обли га ци о ним од од но си ма, Сл.лист СРФЈ 29/78, са из ме на ма (ЗОО), чл 898, 
ст. 1.

21 E. Vag han, T. Va ug nan:Осно ве оси гу ра ња и упра вља ња ри зи ци ма, 1995, стр. 5
22 Је ле на Ко чи вић, П. Шу ле јић:Оси гу ра ње, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 58.
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ва ње про во дио, ко ли чи на па да ви на не мо же да за ви си ни ти од во ље оси гу-
ра ва ју ће ор га ни за ци је, ни ти од по љо при вред ног про из во ђа ча. 

Иа ко је ри зик су ше по стао ре а лан , оси гу ра ње од овог ри зи ка, па ти ме 
и за кљу чи ва ње уго во ра о оси гу ра њу од су ше, још увек ни је зна чај но. Пре ма 
не ким про це на ма у Ср би ји се оси гу ра ва укуп но око 10% по љо при вред не 
про из вод ње, а у том скр ом ном про цен ту удео оси гу ра ња од су ше је нај ма њи. 
Ка да су су о че ни са ри зи ком, до но си о ци од лу ка раз ли чи то се по на ша ју у 
за ви сно сти од ста ва пре ма ри зи ку. Они мо гу да по се ду ју скло ност, од бој ност 
и не у трал ност пре ма ри зи ку. Ге не рал но нај ви ше се го во ри о авер зи ји (од-
бој но сти) пре ма ри зи ку, ко ја под ра зу ме ва не га тив но по и ма ње слу чај них 
ко ле ба ња ре зул та та да тог по ступ ка, па је по треб но до дат но „жр тво ва ње” за 
њи хо во од стра њи ва ње, осно сно сма њи ва ње.23 

4. ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА  
И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

Уго вор не стра не код уго во ра о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше, су 
са јед не стра не оси гу ра ва ју ћа ор га ни за ци ја, а са дру ге стра не сва ко ли це 
ко је има ин те рес да се не до го ди оси гу ра ни слу чај, по што би ина че пре тр пео 
не ки ма те ри јал ни гу би так. То зна чи да оси гу ра ник мо же би ти и по љо при-
вред ни про из во ђач ко ји је вла сник зе мљи шта, али и по љо при вред ник ко ји 
на ту ђој зе мљи, по осно ву за ку па или дру гог прав но ва ља ног по сла, ре а ли-
зу је по љо при вред ну про из вод њу. 

Уго вор о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше за кљу чу је се у пи са ној 
фор ми. Пре ци зи ни је, уго вор о оси гу ра њу је за кљу чен ка да уго ва ра чи пот-
пи шу по ли су оси гу ра ња или лист по кри ћа.24 Пре ма по себ ним усло ви ма25 „оси-
гу ра вач за др жа ва пра во да ње го ве струч не слу жбе из вр ше ре ви зи ју ри зи ка, 
тј. пре глед усе ва ко ји мо гу би ти пред мет оси гу ра ња у ци љу про ве ре ста ња 
усе ва и пло до ва и при ме не од го ва ра ју ћих агр о тех нич ких ме ра и да сход но 
то ме до не су од лу ку о при хва та њу или не при ва та њу за кљу че ња уго во ра о 
оси гу ра њу кон крет ног усе ва:” Ово је прав ни нон сенс јер овај став сле ди 
на кон ста ва да је уго вор о оси гу ра њу за кљу чен „кад уго ва ра чи пот пи шу 
по ли су или лист по кри ћа”. Ако је уго вор за кљу чен , на кнад на „ре ви зи ја ри-
зи ка” до во ди у пи та ње прав ни ка рак тер за кљу че ног уго во ра, јер чи ње ни ца 

23 E. Berg: As ses sing the farm le vel im pacts of yield and re ve nue in su ran ce> and ex pec ted 
va lue-va ri an ce ap pro ach, in: Pro ce e dings of the Xth Con gress of the Eu ro pean As so ci a tion of 
Agri cul tu ral Eco no mists (EA AE), yara goya, 2002, p. 111. 

24 ЗОО чл. 901.ст. 1.
25 По себ ни усло ви Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja (ПУ Ge ne ra li) , пре у зе то са зва нич ног 

сај та 05.05.2016., члан 6. став 2.
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да на осно ву ре ви зи је „сход но то ме до не се од лу ку о при хва та њу или не при-
хва та њу за кљу че ња уго во ра о оси гу ра њу кон крет ног усе ва” ова ре ви зи ја 
фак тич ки тек ства ра услов за пу но ва жност за кљу че ног уго во ра. Ако би овај 
став тре бао да зна чи да оси гу ра вач има пра во да пре гле да усев пре за кљу че-
ња уго во ра он да не ма ме ста ре чи „ре ви зи ја”. Оси гу ра вач је , у сва ком слу ча ју, 
у по себ не усло ве унео од ред бу ко ја мо же ши ро ко да се ту ма чи, а по ста вље-
на је та ко да мо же би ти ту ма че на пр вен стве но у ко рист оси гу ра ва ча. Ако 
ана ли зи ра мо од ред бе За ко на о обли га ци о ним од но си ма, мо гло би се ре ћи 
да у ове од ред бе по себ них усло ва у су прот но сти са за кон ским нор ма ма. 
На и ме пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма „пи сме на по ну да учи ње на 
оси гу ра ва чу за за кљу че ње уго во ра о оси гу ра њу ве зу је по ну ди о ца, ако он ни је 
од ре дио кра ћи рок, за вре ме од осам да на ода да на ка да је по ну да при спе ла 
оси гу ра ва чу, а ако је по тре бан ле кар ски пре глед, он да за вре ме од три де сет 
да на. Ако оси гу ра вач у том ро ку не од би је по ну ду ко ја не од сту па од усло ва 
под ко ји ма он вр ши пред ло же но оси гу ра ње, сма тра ће се да је при хва тио по-
ну ду и да је уго вор за кљу чен.”26 У том слу ча ју уго вор се сма тра за кљу че ним 
ка да је по ну да при спе ла оси гу ра ва чу. Ка ко се у по ме ну тим по себ ним усло-
ви ма не по ми ње рок од осам да на мо гу ће је да уго ва рач „ре ви зи ју ри зи ка” 
вр ши и на кон тог ро ка чи ме се про би ја за кон ски рок, а на тај на чин оси гу-
ра ник мо же би ти оште ћен. Уко ли ко би се ди рект но при ме ни ле за кон ске 
од ред бе оси гу ра ник ко ји је дао пи сме ну по ну ду за оси гу ра ње сво јих усе ва 
и пло до ва од ри зи ка су ше био би оси гу ран уко ли ко у ро ку од осам да на оси-
гу ра вач ни је од био по ну ду. У том слу ча ју сма тра ло би се да је уго вор за кљу-
чен ка да је по ну да при спе ла оси гу ра ва чу. 

 Оси гу ра ње усе ва и пло до ва спа да у област до бро вољ ног оси гу ра ња. У 
пред рат ној Кра ље ви ни Ју го сла ви ји оси гу ра ње усе ва и пло до ва од по је ди них 
ри зи ка би ло је оба ве зно. Пре ма За ко ну о оба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло-
до ва од гра да /Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је”, бр 43/1931) у чл. 1 
се на во ди: „Овла шћу је се Ми ни стар по љо при вре де, да по пред ло гу ба но ва 
а за по је ди не ба но ви не, уред бом про пи ше оба ве зно обез бе ђе ње усе ва и пло-
до ва од гра да и раз ре зи ва ње тро шко ва око оба ве зног обез бе ђе ња на сва ког 
вла сни ка и по сед ни ка (при те жи о ца), и то у ви ду па у шал ног уло га (оси гу ра-
ни не) по је ди ни ци об ра ђе не по вр ши не.”27

У на шим про пи си ма не по сто је од ред бе ко ји би евен ту ал но усло вља-
ва ле да ва ње др жав них суб вен ци ја оба ве зом оси гу ра ња усе ва и пло до ва од 

26 ЗОО, чл 901.ст. 2. и 3.
27 За кон о оба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да, Уред ба о обе ве зном обез-

бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да у Ду нав ској ба но ви ни са из ме ном од 18.вгу ста 1938. го ди-
не, број М.П.V 56364/38 г. И Пра вил ник за из вр ше ње Уред бе о ба ве зном обез бе ђе њу усе ва 
и пло до ва од гра да у Ду нав ској ба но ви ни, Штам па ри ја Ду нав ске ба но ви не, Но ви Сад 1979.-
38, стр. 3. 
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су ше. Исто је и са дру гим ри зи ци ма, ко ји до во де до уме ње ња при но са. Са 
дру ге стра не, пре ма За ко ну о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру ра лом раз-
во ју 28 пред ви ђе ни су „ ре гре си за пре ми ју оси гу ра ња за усе ве, пло до ве, ви-
ше го ди шње за са де, ра сад ни ке и жи во ти ње” ко ји је од ре ђен „у ми ни мал ном 
укуп ном из но су од 40% пла ће не пре ми је оси гу ра ња за при ја вље не по вр ши-
не под од го ва ра ју ћом кул ту ром до нај ви ше 20 ha”. До из ме на овог За ко на 
овај ре грес мо гао се оства ри ти за оси гу ра не по вр ши не на ве ћој по вр ши ни, 
до 100 ha. Пра вил ник, ко ји је до нет на осно ву овог За ко на, пред ви ђе но је да 
се пра во на ре гре се оства ру је за оси гу ра ње „усе ва и пло до ве од ри зи ка ума-
ње ња при но са и ра сад ни ка и мла дих ви ше го ди шњих за са да пре сту па ња на 
род од ри зи ка ко ји су про пи са ни усло ви ма оси гу ра ва ју ћих дру шта ва”29. Иа ко 
За ко ном ни су по себ но на бро ја ни ри зи ци због ко јих би мо гло до ћи до ума-
ње ња при но са ја сно је да је и су ша је дан од ри зи ка због ко јих мо же до ћи до 
ума ње ња при но са на усе ви ма и пло до ви ма. Пре ма Оп штим усло ви ма30 по-
је ди них оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја , су ша се де фи ни ше као ума ње ње 
па да ви на у од но су на ме ро дав не ви ше го ди шње ко ли чи не па да ви на у пе рио-
ди ма у ко јим је по тре ба усе ва за во дом нај ве ћа. Ти пе ри о ди де фи ни шу се за 
сва ку ра тар ску кул ту ру по себ но. 

Осим што је сма ње на по вр ши на за ко је се да је ре грес, ни во под сти ца ја 
од 40% је да ле ко ма њи од оно га ко ји се при ме њу је у зе мља ма раз ви је ног све-
та (од 60 – 80% без огра ни че ња по вр ши не).31 По ли тич ке ме ре, ка ко по је ди ни 
ау то ри на зи ва ју ди рект на пла ћа ња, ин тер вент не це не, си стем кво та и крат-
ко роч не по мо ћи за слу чај ка та стро фал них до га ђа ја, ко је пред ста вља ју за ме ну 
за оси гу ра ње, гу бе по ла ко вре ме ном на зна ча ју.32 

У За ко ном о оси гу ра њу, као основ ном за ко ну за ову област, оси гу ра ње 
од су ше раз вр ста но је у „ оста ла оси гу ра ња имо ви не, ко ја по кри ва ју ште те 
на имо ви ни на ста ле због ло ма ма ши на, про вал не кра ђе, ло ма ста кла, гра да, 
мра за или дру гих опа сно сти...”33. Ри зик гра да се по себ но не по ми ње већ је 
он у гру пи „дру гих опа сно сти”. Сма тра мо да је услед гло бал ног за гре ва ња, 
и све ве ћих по сле ди ца од су ше екс пли цит но на во ђе ње су ше у за ко ну ну жно. 

28 За кон о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, „Слу жбе ни гла сник РС ,ˮ 
бр. 10/13), чл. 35.

29 Пра вил ник о усло ви ма, на чи ну и обра сцу зах те ва за оства ри ва ње пра ва на ре грес 
за пре ми ју оси гу ра ња усе ва, пло до ва, ви ше го ди шњих за са да, ра сад ни ка и жи во ти ња, Сл. 
гла сник РС”, бр. 48/16, 48/13

30 Оп шти усло ви за оси гу ра ње усе ва и пло до ва, Ge ne ra li osi gu ra nje Srbijа (ОУ Ge ne ra li), 
пре у зе то са зва нич ног сај та 05.05.2016 – По себ не од ред бе, чл. 13.

31 Н. Бе љан ски, „Др жа ва да де лу је пре вен тив но, не да на док на ђу је гу бит ке”, http://
www.eka pi ja.com /web si te/sr/pla in Pa ge.php ?id=1170168&tb=p, пре у зе то 03.07.2016.

32 G. Bre u stedt: Sub ven ti o nen fur land wirtscha ftlic he Ein kom men sver sic he run gen – Nut-
zlich und not we nin dig? In: Ta gung sband 43. Ja hre sta gung der GE WI SO LA, Stut tgart, 2003, S. 19 

33 За кон о оси гу ра њу, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, број 139/14, чл 9.
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Сам уго вор о оси гу ра њу уре ђен је За ко ном о обли га ци о ним од но си ма.34 У 
овом за ко ну у одељ ку „оси гу ра ње имо ви не” по ми ње се „оси гу ра ње усе ва и 
пло до ва и оста лих про из во да зе мље”.35 Иа ко по сто је два за ко на ко ји ре гу-
ли шу област оси гу ра ња, је дан ве ћим де лом у ста ту сном, а дру ги у ди на мич-
ком де лу, ипак нај зна чај ни ји из вор пра ва за уго вор о оси гу ра њу усе ва и 
пло до ва од ри зи ка су ше су оп шти и по себ ни усло ви за оси гу ра ње усе ва и 
пло до ва оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја . Ка ко код нас са мо јед на оси гу ра ва-
ју ћа ор га ни за ци ја има у по ну ди оси гу ра ње усе ва и пло до ва од ри зи ка су ше, 
са мим тим њи хо ви оп шти и по себ ни усло ви по ста ли су зна ча јан из вор пра ва 
у овој обла сти. 

5. ПРЕД МЕТ УГО ВО РА

Пред мет уго во ра о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше те о рет ски мо гу 
би ти сви усе ви и пло до ви. Бит но је да су ис пу ње ни основ ни усло ви за оси-
гу ра ни слу чај „да је до га ђај с об зи ром на ко ји се за кљу чу је бу ду ћи, не из ве-
стан и на за ви сан од ис кљу чи ве во ље уго ва ра ча оси гу ра ња, оси гу ра ни ка или 
ли ца ко је има имо вин ски ин те рес над пред ме том оси гу ра ња”. Ме ђу тим, у 
прак си су пред мет оси гу ра ња са мо они усе ви и пло до ви ко је оси гу ра ва ју ће 
ку ће има ју у сво јој по ну ди оси гу ра ња, од но сно они ко је они же ле да оси гу-
ра ју од овог ри зи ка. 

Оси гу ра на опа сност је су ша под ко јој се под ра зу ме ва „ума ње ње ме ро-
дав не ко ли чи не па да ви на у од но су на ме ро дав ну ви ше го ди шњу ко ли чи ну 
па да ви на”36 Су ша се пре ма по себ ним усло ви ма оси гу ра ва ју ћих ор га ни за-
ци ја ме ри пре ма од сту па њу ме ро дав них ко ли чи на па да ви на у оси гу ра ном 
пе ри о ду у од но су на ме ро дав не ви ше го ди шње па да ви не. Ти ме се по себ ним 
усло ви ма, као ау то ном ним из во ри ма пра ва, да је ре ле вант на ква ли фи ка ци ја 
су ше. Та ко ка да је пред мет оси гу ра ња мер кан тил ни или се мен ски ку ку руз, 
мер кан тил на или се мен ска со ја или ме р кан тил на ше ћер на ре па, ри зик су ше 
је на сту пио: „ка да је на од ре ђе ној зо ни ри зи ка су ше за бе ле же на ме ро дав на 
ко ли чи на па да ви на ни жа од ме ро дав не ви ше го ди шње ко ли чи не па да ви на за 
ви ше од 30% и ка да је услед ума ње ња ме ро дав не ко ли чи не па да ви не у од но су 
на ме ро дав ну ви ше го ди шњу ко ли чи ну па да ви на те зо не ри зи ка су ше до шло 
до ума ње ња уго во ре ног при но са по је ди ни ци по вр ши не за ви ше од 10%.”37 

Да кле за ис пу ња ва ње усло ва за на ста нак штет ног до га ђа ја нео п ход но 
је да је ко ли чи на па да ви на у од но су на ме ро дав ни ви ше го ди шњи про сек 

34 ЗОО, чл. 897-965.
35 ЗОО, чл. 925. ст. 3.
36 ПУ Ge ne ra li,чл. 3. 
37 Чл. 4, став 3.
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ма ња за 30%, као и да је ума ње ње при но са ма ње за нај ма ње 10%. Не ко ли ко 
еле ме на та, ко ји се ти чу оси гу ра ног слу ча ја за вре ђу је ана ли зу. Пр во је пи та ње 
не из ве сно сти, а по ла зе ћи од чи ње ни це да „оси гу ра ни слу чај мо ра би ти бу-
ду ћи, не из ве стан и не за ви сан од ис кљу чи ве во ље уго ва ра ча оси гу ра ња, оси-
гу ра ни ка или ли ца ко је има имо вин ски ин те рес на пред ме том оси гу ра ња”. 
Не из ве сност, као услов је зна чај но ма ња не го у дру гим обла сти ма оси гу ра-
ња, где је мо гућ ност пред ви ђа ња знат но ума ње на или оне мо гу ће на. Дру га 
ди ле ма мо же се ти ца ти пра вич но сти од ред бе о нео п ход но сти ку му ла тив не 
ис пу ње но сти два усло ва: ма ња ко ли чи ни па да ви на од нај ма ње 30% и про-
це нат ума ње ња уго во ре ног при но са по је ди ни ци по вр ши не за ви ше од 10%. 
То мо же мо по сма тра ти на два на чи на: прет по ста вље ни до дат ни тро шко ви 
ко је је оси гу ра них имао у на вод ња ва њу услед ма ње ко ли чи не па да ви на, чи ме 
је ума њио ште ту од на сту па ју ће су ше. Ти ме је сма њио ште ту али је ко рист од 
то га при па ла оси гу ра ва ју ћој ор га ни за ци ји јер је ума ње ње при но са оси гу ра-
ник свео нпр. ипод 10%. Дру ги слу чај, мо гао би се ти ца ти ште те ко ја је ве ћа 
од 10% иа ко је раз ли ка у ме ро дав ним ко ли чи на ма па да ви на би ла ис под 30%. 
Тај слу чај мо гао би да се де си уко ли ко су вре ли да ни или сув ве тар ану ли-
ра ли по зи тив не ефек те па да ви на. 

По љо при вред ни ци при ли ком за кљу че ња уго во ра мо ра ју да има ју у ви ду 
да пре ма по себ ним усло ви ма оси гу ра ња усе ва и пло до ва од су ше, ко је до-
но се оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је, пред мет уго во ра ни су ште те ко је на ста ју 
услед деј ства ви со ких тем пе ра ту ра и не у јед на че ног рас по ре да па да ви на 
то ком ве ге та ци о ног пе ри о да, као и услед не до стат ка ду бин ске вла ге, не до ста-
ју ће вла жно сти ва зду ха, и би ло ког дру гог ат мос фер ског и дру гог ути ца ја 
ко ји ни је ри зик су ше у скла ду са де фи ни ци јом да том у по себ ним усло ви ма 
оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је.38 На овај на чин ре ла ти ви зу је се по јам су ше, 
ко ја се пре ма по себ ним усло ви ма сво ди на уско зна че ње пој ма „ума ње не 
ко ли чи не па да ви на у од но су на прет ход ни ре фе рент ни пе ри од”, као и ште-
ту на ста лу на осно ву то га. По себ но прав но пи та ње је утвр ђи ва ње ви си не 
ште те ко ја је про у зро ко ва на ума ње ним ко ли чи на ма па да ви на, ко је су пред-
мет оси гу ра ња у од но су на ефек те нпр. ви со ких тем пе ра ту ра или не у јед на-
че ног рас по ре да па да ви на. 

Пре ма са да шњим усло ви ма код нас од ри зи ка су ше мо гу да се оси гу ра ју: 
мар кан тил ни и се мен ски ку ку руз, мер кан тил на и се мен ска со ја и мер кан-
тил на ше ћер на ре па. Не сма тра ју се пред ме том оси гу ра ња усе ви и пло до ви: 
ко ју су за се ја ни (за са ђе ни) на пар це ла ма ко је не ма ју сво ју иден ти фи ка ци о ну 
озна ку, ко ји су за се ја ни (за са ђе ни) на пар це ла ма ко је се пре ма зо на ма ри зи-
ка ге о граф ски не на ла зе уну тар ад ми ни стра тив них оп шти на. Оси гу ра њем 
ни су по кри ве не ште те ни ти ума ње ња при но са ко ји су на ста ли услед: би ло 

38 ПУ Ge ne ra li , чл. 5. ст 4. 
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ка квог раз ло га ко ји ни је оси гу ра ни слу чај; деј ства бо ле сти, ште то чи на или 
ло шег ни ца ња; не при др жа ва ња про пи са про из вод не тех но ло ги је, тј. при ме-
не оп ти мал них агро тех нич ких ме ра за да ти ре јон и да ту кул ту ру (ро ко ви 
се тве, ду би на се тве, ђу бре ње, итд.) или њи хо вог не пра вил ног спро во ђе ња; 
деј ства ви со ких тем пе ра ту ра, не у јед на че ног рас по ре да па да ви на то ком ве-
ге та ци о ног пе ри о да, не до стат ка ду бин ске вла ге, нео д го ва ра ју ће вла жно сти 
ва зду ха и би ло ког ат мос фер ског и дру гог ути ца ја ко ји ни је ри зик су ше. 

6. БИТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ УГО ВО РА

Пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма уго вор о оси гу ра њу, од но сно 
по ли са, тре ба да са др жи сле де ће еле мен те: уго вор не стра не, оси гу ра ну ствар, 
од но сно оси гу ра но ли це, ри зик об у хва ћен оси гу ра њем, тра ја ње оси гу ра ња 
и пе ри од по кри ћа, сво та оси гу ра ња или да је оси гу ра ва ње нео гра ни че но, 
пре ми ја или до при нос, да тум из да ва ња по ли се и пот пи си уго во ре них стра-
на.39 Уго вор о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од ри зи ка су ше тре ба да са др жи 
и еле мен те спе ци фич не за овај уго вор. Нео п ход но је да су њи ме уре ђе на 
пи та ња ко ја се ти чу: ме ро дав ног мер ног ме ста, пе ри о да ме ре ња, ме ро дав не 
мак си мал не ко ли чи не па да ви на у пе ри о ду ме ре ња, ме ро дав не ко ли чи не па-
да ви на у пе ри о ду ме ре ња и ал тер на тив не по дат ке о днев ној ко ли чи ни па да-
ви на, ме ро дав ној ко ли чи ни па да ви на, зо ни ри зи ка су ше и ме ро дав ној ви ше-
го ди шњој ко ли чи ни па да ви на. Ова пи та ња у ана ли зи ра ном слу ча ју да та су 
у по себ ним усло ви ма за оси гу ра ње усе ва и пло до ва од ри зи ка су ше40, а ти ме 
по ста ју са став ни део за кљу че них уго во ра. 

Да би се на аде ква тан на чин утвр ди ла ме ро дав на ко ли чи на па да ви на у 
пе ри о ду ме ре ња нео п ход но је утвр ди ти ко ја су ме ро дав на мер на ме ста за 
сва ки по је ди ни уго вор о оси гу ра њу. Ме ро дав на мер на ме ста су ме ро дав не 
кли ма то ло шке ста ни це Ре пу блич ког хи дро ме те ро ло шког за во да Ср би је 
(РХМЗ), са сво јим ме ђу на род ним озна ка ма и ло ка ци ја ма, од ре ђе не за сва ку 
зо ну ри зи ка су ше по себ но у скла ду са од го ва ра ју ћим та ри фа ма пре ми ја оси-
гу ра ва ча, или од го ва ра ју ће Прог но зно – из ве штај не слу жбе за шти те би ља 
АП Вој во ди не (ПИС). 

Пе ри о ди ме ре ња под ра зу ме ва ју низ од 10 или 11 уза стоп них да на то ком 
ка лен дар ског ме се ца. Пе ри од ме ре ња се од ре ђу је на на чин да сва ки ка лен дар-
ски ме сец са др жи три пе ри о да ме ре ња. 

Ме ро дав на ко ли чи на па да ви на у пе ри о ду ме ре ња под ра зу ме ва зва нич-
ни по да так РХМЗ или ПИС о зби ру ко ли чи на па да ви на за бе ле же них на 

39 ЗОО, чл. 902.
40 ПУ Ge ne ra li 
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ме ро дав ним мер ним ме сти ма то ком пе ри о да ме ре ња За сва ко ме ро дав но 
мер но ме сто нео п ход но је уго во ри ти ал тер на тив но мер но ме сто. 

Уго во ром о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од ри зи ка су ше нео п ход но је 
утвр ди ти ме ро дав ну мак си мал ну ко ли чи ну па да ви на то ком пе ри о да ме ре ња 
(ку му ла тив но за пе ри од ме ре ња). Ова од ред ба до не кле шти ти оси гу ра ни ка 
ка ко се екс трем ни пљу ско ви, про ва ле обла ка и сл.не би не га тив но од ра зи ле 
на укуп не ме ро дав не ко ли чи не па да ви на. Уко ли ко се то ком јед ног пе ри о да 
ме ре ња за бе ле же ве ће ко ли чи не па да ви на од на ве де ног у уго во ру као го р ња 
гра ни ца, на ве де на мак си мал на ко ли чи на па да ви на се узи ма као ре фе рент на. 

Ре фе рент ни вре мен ски пе ри од под ра зу ме ва вре мен ски пе ри од то ком 
го ди не ка да се утвр ђу ју па ра ме три ве за ни за ри зик су ше. Ње гов по че так и 
крај за ви си од вр сте усе ва и пло до ва на осно ву агро е ко ном ских ка рак те ри-
сти ка од ре ђе не вр сте усе ва и пло до ва. 

Ме ро дав на ко ли чи на па да ви на пред ста вља збир свих ме ро дав них ко-
ли чи на па да ви на у пе ри о ду ме ре ња то ком ре фе рент ног вре мен ског пе ри о да 
из ме ре них на ме ро дав ној кли ма то ло шкој ста ни ци

Зо на ри зи ка су ше под ра зу ме ва ју се те ри то ри је ад ми ни стра тив них оп-
шти на Ре пу бли ке Ср би је раз вр ста них у скла ду са ме ро дав ним мер ним ме сти-
ма. За сва ку по је ди ну зо ну ри зи ка су ше од ре ђу је се јед но ме ро дав но ме сто 
– кли ма то ло шка ста ни ца РХМЗ, а у окви ру ко је мо же по сто ја ти јед на или 
ви ше ау то мат ских ме те о ро ло шких ста ни ца ПИС-а, у скла ду са од го ва ра ју ћим 
та ри фа ма пре ми ја оси гу ра ва ча и уго во ра се на сва ком по је ди ном уго во ру о 
оси гу ра њу – по ли си или ње ним при ло зи ма. 

Као основ за од ре ђи ва ње раз ли ке у ко ли чи ни па да ви на у од но су на 
го ди ну оси гу ра ња од ре ђу је се ме ро дав на ви ше го ди шња ко ли чи на па да ви на. 
Ме ро дав на ви ше го ди шња ко ли чи на па да ви на за сва ку по је ди ну зо ну ри зи-
ка и сва ки по је ди ни ре фе рент ни пе ри од утвр ђу је се на осно ву ви ше го ди шњих 
днев них ко ли чи на па да ви на за бе ле же них од стра не РХМЗ-а, као зва нич них 
по да та ка. Под ме ро дав ном ви ше го ди шњом ко ли чи ном па да ви на под ра зу ме ва 
се про из вод ко е фи ци јен та 1,45 и сред ње вред но сти 10 нај ни жих ко ли чи на 
па да ви на из ме ре них то ком ре фе рент ног пвре мен ског пе ри о да, по сма тра ја ћи 
сва ку по је ди ну го ди ну за ви ше го ди шњи пе ри од од 1961. до 2012.го ди не, на 
осно ву до ступ них по да та ка РХМЗ-а и за о кру же них на јед но де ци мал но ме сто. 

7. ПРЕ МИ ЈА ОСИ ГУ РА ЊА

Пре ми ја оси гу ра ња је нов ча ни из нос ко ји оси гу ра ник пла ћа оси гу ра-
ва чу, као услу гу за пре нос ри зи ка. Она се мо же пред ста ви ти и као це на ри-
зи ка, јер је ри зик нај зна чај ни ји еле мент ко ји одр ре ђу је ви си ну пре ми је. Пре-
ми ја оси гу ра ња мо ра од го ва ра ти ри зи ку у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, 
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од но сно тре ба да је сра змер на ду жи ни пе ри о да у ко ме се ри зик по кри ва.41 
За оси гу ра ни ка пре ми ја оси гу ра ња је је дин стве на и из ра жа ва се у укуп ном 
из но су док је за оси гу ра ва ча она са ста вље на из ви ше де ло ва са раз ли чи том 
на ме ном. 42 Ви си на пре ми је оси гу ра ња усе ва и пло до ва од су ше за ви си од 
биљ не вр сте, али и од уго во ре не ви си не по кри ћа, ло ка ци је на ко јој се усе ви 
и пло до ви оси гу ра ва ју, пла ни ра ног при но са и уго во ре не про из во ђач ке це не 
усе ва или про до ва.. 

Оп штим усло ви ма је де фи ни са но да је уго ва рач оси гу ра ња ду жан да 
пла ти пре ми ју оси гу ра ња, али је оси гу ра вач ду жан да при ми упла ту пре ми-
је од сва ког ли ца ко је има прав ни ин те рес да она бу де пла ће на.43 Ако се уго-
во ри пла ћа ње пре ми је у ра та ма, мо же да се за ра чу на уго вор на ка ма та, а ако 
се до спе ла ра та не пла ти у уго во ре ном ро ку, мо же се ра чу на ти за те зна ка-
ма та. Оси гу ра вач има мо гућ ност да ума њи из нос на кна де из оси гу ра ња за 
ис пла ту за из нос до спе ле а не на пла ће не пре ми је оси гу ра ња. У овом де лу ана-
ли зи ра ни оп шти и по себ ни усло ви су од ре ђе ној ко ли зи ји јер се у по себ ним 
усло ви ма се на во ди да „оба ве за оси гу ра ва ча да пла ти на кна ду из оси гу ра ња 
по чи ње 24 ча са од да на ко ји је у по ли си оси гу ра ња озна чен као по че так оси-
гу ра ња, под усло вом да је до та да пла ће на пре ми ја оси гу ра ња.”44 Из ове од-
ред бе про из ла зи за кљу чак да се на кна да ис пла ћу је са мо уко ли ко је „до та да 
пла ће на пре ми ја оси гу ра ња”, па та ко не ма про сто ра да се из „на кна де из 
оси гу ра ња ума њи из нос не пла ће не пре ми је”, ка ко пи ше у оп штим усло ви ма. 
Има ју ћи у ви ду да по оп ште при хва ће ној прав ној те о ри ји при о ри тет у при-
ме ни има ју по себ ни усло ви у од но су на оп ште мо гли би смо да за кљу чи мо 
да по ред од ред би у оп штим усло ви ма оси гу ра ник не ма пра во на ис пла ту 
на кна де из оси гу ра ња уко ли ко ни је пла тио до спе лу пре ми ју оси гу ра ња. 

По ста вља се пи та ње да ли оси гу ра ник има оба ве зу да пла ти пре ми ју 
ако из би ло ког раз ло га усев уоп ште ни је за се јан или за са ђен. Пре ма од ред-
ба ма ко је смо ана ли зи ра ли у оп штим усло ви ма оси гу ра ник се у овом слу-
ча ју мо же осло бо ди ти пла ћа ња пре ми је, а оба ве за је на оси гу ра ни ку да се 
пи сме ним пу тем обра ти оси гу ра ва чу и тра жи осло ба ђа ње пла ћа ња пре ми је 
по овом осно ву, али нај ка сни је до оп ти мал ног ро ка за же тву од но сно бер бу 
за оси гу ра ни усев или плод. 

Пре ми ја оси гу ра ња од ре ђу је се пре ма та ри фи оси гу ра ва ча и по пра ви-
лу ва жи за је дан пе ри од оси гу ра ња, од но сно за вре ме од за кљу че ња уго во ра 
о оси гу ра њу до уби ра ња усе ва или пло до ва. Та ри фе обич но укљу чу ју и мо-
гу ће по пу сте. 

41 Б. Ма ро вић: Оси гу ра ње и шпе ди ци ја, 2001, стр. 40.
42 Ј. Ко чо вић, П. Шу ле јић: Оси гу ра ње, 2006, стр. 116.
43 ОУ Ge ne ra li, чл. 6. 
44 ПУ Ge ne ra li, чл. 7. ст 3. 
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8. ТРА ЈА ЊЕ ОСИ ГУ РА ЊА

Пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма уго вор је за кљу чен кад уго-
ва ра чи пот пи шу по ли су оси гу ра ња или ли сту по кри ћа. Уко ли ко оси гу ра вач 
не од би је по ну ду ко ју је до био од оси гу ра ни ка, у за кон ском ро ку од осам 
да на или кра ћем ро ку ко ји је од ре дио оси гу ра ник, у том слу ча ју уго вор се 
сма тра за кљу че ним да ном ка да је по ну да при спе ла оси гу ра ва чу.45 На при-
мер, ако је по ну да при спе ла нпр. 20. мар та, а оси гу ра вач у ро ку од осам 
да на или не ком кра ћем ро ку, ко ји је од ре дио оси гу ра ник, ни је од би јо по ну ду 
сма тра се да је уго вор за кљу чен 20. мар та. Ове за кон ске од ред бе до пу ње не 
су кроз по себ не усло ве оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја. Јед на од тих од ред би 
је да оси гу ра ње усе ва и пло до ва „по чи ње ис те ком 24 ча са да на на зна че ног 
на по ли си као по че так оси гу ра ња и тра је до ис те ка 24 ча са да на на зна че ног 
на по сли си као ис тек оси гу ра ња, под усло вом да је пла ћа на пре ми ја оси гу-
ра ња”46 Де фи ни са ни су и ро ко ви до ко јих мо гу да се за кљу че уго во ри о 
оси гу ра њу усе ва и по ло до ва од су ше. До 30. апри ла те ку ће го ди не мо гу ће је 
за кљу чи ти уго вор о оси гу ра њу од ри зи ка су ше за мер кан тил ну ше ћер ну ре пу, 
а до 10. ма ја те ку ће го ди не за мер кан тил ни и се мен ски ку ку руз. 

Оба ве за оси гу ра ча да пла ти на кна ду из оси гу ра ња по чи ње у 24,00 ча са 
од да на ко ји је у по ли си оси гу ра ња озна чен као по че так оси гу ра ња, под усло-
вом да је до та да пла ће на пре ми ја оси гу ра ња.47 Ако се дру га чи је не уго во ри, 
оба ве за оси гу ра ва ча за на кна ду из оси гу ра ња пре ста је ис те ком 24,00 ча са 
да на ко ји је у по ли си на зна чен као ис тек оси гу ра ња. 

9. ПРО ЦЕ НА ШТЕ ТЕ И УТВР ЂИ ВА ЊЕ НА КНА ДЕ  
ПО ОСНО ВУ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ

Под на кна дом из оси гу ра ња под ра зу ме ва ју се сва из два ја ња из фон да 
за оси гу ра ње, ка да на сту пе пред ви ђе ни не по вољ ни слу ач је ви, од но сно ка да 
се де се еко ном ски штет ни до га ђа ји.48

По при је му при ја ве о на ста лом оси гу ра ном слу ча ју од стра не оси гу ра-
ни ка, оси гу ра вач је ду жан да при сту пи утвр ђи ва њу и про це ни ште те. Утвр-
ђи ва ње и про це ну ште те вр ши по љо при вред ни струч њак оси гу ра ва ча. Про-
це ни ште те мо же при су ство ва ти оси гу ра ник или ње гов пред став ник у ци љу 
пру жа ња по треб них по да та ка за утвр ђи ва ње осно ва и ви си не ште те. Про це-
ном ште те се утвр ђу је про цен ту ал но ума ње ње при но са пред ме та оси гу ра ња 

45 ЗОО, чл. 901.
46 ПУ Ge ne ra li, чл 7.ст. 1.
47 ПУ Ge ne ra li , чл. 7. ст. 3.
48 Ј. Ко чо вић, П. Шу ле јић: Оси гу ра ње, 2006, стр. 137. 
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у осно су на уго во ре ни при нос на по ли си оси гу ра ња због ума ње ња ме ро дав не 
ко ли чи не па да ви на у од но су на ме ро дав ну ви ше го ди шњу ко ли чи ну па да ви-
на за ту зо ну ри зи ка од ре ђе ну по ли сом оси гу ра ња. 

Оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је де фи ни шу и „мак си мал не про цен те ума-
ње ња при но са” ко ји се мо гу при ме ни ти у скла ду са уго во ром о оси гу ра њу 
усе ва и пло до ва од су ше. За то се да ју и по себ не та бе ле ума ње ња. На осно ву 
тих мак си ма ли зо ва них оба ве за оси гу ра ва ча њи хо ва оба ве за за на док на дом 
из оси гу ра ња по сва ком по је ди ном оси гу ра ном усе ву „ни у ком слу ча ју не 
мо же би ти ве ћа од 30% (или 40% ако је по себ но уго во ре но)”49. Та ко ако је 
за бе ле же но ума ње ње ме ро дав не ко ли чи не па да ви на у од но су на ме ро дав ну 
ви ше го ди шњу ко ли чи ну па дав ни на пре ко 50%, па чак и ако је ште та на усе-
ви ма и пло до ви ма ве ћа од тог про цен та оба ве за оси гу ра ва ча огра ни че на је 
на 30%, од но сно 40% у од но су на уго во ре ни при нос са по ли се. 

Про це на ште те од ри зи ка су ше вр ши се у скла ду са оп штим усло ви ма 
по сло ва ња оси гу ра ва ча, у ко јим су да те од ред бе о на чи ну утвр ђи ва ња оби-
ма ште те. Про це на ште те се вр ши по при је му при ја ве о на ста лом оси гу ра ном 
слу ча ју. Утвр ђи ва ње и про це ну ште те вр ше по љо при вред ни стуч ња ци оси-
гу ра ва ча, а про це ни мо же при су ство ва ти оси гу ра ник или ње гов пред став ник 
„ра ди пру жа ња по треб них по да та ка за утвр ђи ва ње осно ва и ви си не ште те”.50 
Про це на мо же би ти прет ход на (прет про це на) и ко нач на. Ка да је про це на 
прет ход на, не утвр ђу је се ко нач на ви си на ште те, већ се са мо утвр ђу је ста ње 
усе ва и пло до ва, при ро да оште ће ња и дру ги еле мен ти ко ји су од ва жно сти 
за ко нач но утвр ђи ва ње, од но сно про це ну ште те. Ко нач ном про це ном утвр-
ђу ју се сви по треб ни еле мен ти нео п ход ни за утвр ђи ва ње ви си не на кна де из 
оси гу ра ња.51 Ка да су усе ви и пло до ви оште ће ни и деј ством не ке дру ге опа-
сно сти ко ја оси гу ра њем ни је об у хва ће на, утвр ђу је се ко ли ки је про це нат 
оште ће ња од те опа сно сти и за ви си ну тог про цен та сма њу је се ви си на при-
но са ко ји би се до био да оште ће ња од тих ри зи ка уоп ште ни је би ло. Ка да се 
оште ће ни усев или плод мо ра по жње ти или обра ти а про це на ште те још 
ни је из вр ше на, оси гу ра ник је ду жан да оста ви кон трол не узор ке. 

По сто ји мо гућ ност да се оси гу ра ник не сло жи са про це ном про це ни те ља, 
ко га је ан га жо ва ла оси гу ра ва ју ћа ор га ни за ци ја. У том слу ча ју ре а ли зу је се 
су пер ве шта че ње, ко је је по себ но уре ђе но оп штим усло ви ма оси гу ра ва ју ће 
ор га ни за ци је.

Пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма52 „у слу ча ју кад је уго вор 
за кљу чен пре ма уна пред од штам па ном са др жа ју, или кад је уго вор био на 

49 ПУ Ge ne ra li , чл. 9. ст. 5.
50 OУ Ge ne ra li, чл. 23.
51 Ј. Ми ло ра дић: Еко ном ски ефек ти оси гу ра ња у по љо при вре ди и пре храм бе ној ин-

ду стри ји АП Вој во ди ни, 2004, стр. 108
52 ЗОО, чл 100.
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дру ги на чин при пре мљен и пред ло жен од јед не уго вор не стра не, не ја сне 
од ред бе ту ма чи ће се у ко рист дру ге стра не”. Сва ка ко је оси гу ра ник ка да је 
у пи та њу уго вор о оси гу ра њу пло до ва и усе ва од су ше уго вор на стра на ко ја 
„при сту па” већ уна пред при пре мље ном уго во ру и по том осно ву за кон јој 
обез бе ђу је за шти ту, али је до мет ове за шти те огра ни чен јер су од ред бе по-
себ них усло ва нај че шће ја сне али иду на ште ту оси гу ра ни ка. У том по гле ду 
тре ба ло би ана ли зи ра ти по тре бу за кон ских из ме на ко је би до дат но огра ни-
чи ле мо гућ ност да се кроз по себ не усло ве у бит но ме угро зи по зи ци ја јед не 
уго вор не стра не. По ред ве ће тран спа рент но сти по себ них усло ва би ло би 
ну жно да оси гу ра ник сво јим пот пи сом ове ри све од ред бе ко је ре ла ти ви зу ју 
ње го ва пра ва, а екс тен зи ви ра ју ње го ве оба ве зе. Тре ба има ти у ви ду да је у 
овом слу ча ју на јед ној стра ни струч на и про фе си о нал на ор га ни за ци ја, а на 
дру гој стра ни по љо при вред ни про из во ђач, ко је му област оси гу ра ња ни је 
про фе си ја. 

10. РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ  
ОД ВРЕ МЕН СКОГ ДЕ РИ ВА ТИВ НОГ УГО ВО РА

` По ред уго во ра о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше у све ту све ве ћи 
зна чај има вре мен ски де ри ва тив ни уго вор ко јим се ко ри сник оси гу ра ва од 
не до вољ не ко ли чи не па да ви на. Ови уго во ри по год ни су и за њи хо ву тр го-
ви ну на бер зи. У Ср би ји се они тек из у ча ва ју, али је ва жно на пра ви ти раз-
ли ку у од но су на кла сич не уго во ре о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше. 

Основ на раз ли ка из ме ђу уго во ра о оси гу ра њу пло до ва и усе ва од су ше 
и вре мен ског де ри ва тив ног уго во ра о ку по ви ни „вре мен ске бу дућ но сти” 
ко ји у осно ви има ју пред у пре ђе ње ри зи ка од не до вољ не ко ли чи не па да ви на 
(су ша) огле да се у чи ње ни ци да код вре мен ског уго во ра ни је бит на ве ли чи-
на ште те од су ше већ ко ли чи на па да ви на ко ја је ма ња од ви ше го ди шњег 
ре фе рент ног пе ри о да. За раз ли ку од вре мен ског уго во ра, код уго во ра о оси-
гу ра њу, чи ње ни ца да је ме ро дав на ко ли чи на па да ви на ни жа од ме ро дав не 
ви ше го ди шње ко ли чи не па да ви на је са мо услов да се при сту пи про це ни 
ште те и тек уко ли ко се утвр ди да је у зо ни оси гу ра ној од ри зи ка су ше до шло 
до ума ње ња уго во ре ног при но са (и то нај че шће ви ше од 10%) ис пла ћу је се 
на кна да те ште те. 

Са дру ге стра не, пре ма За ко ну о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и дру-
гих фи нан сиј ских ин стру ме на та, чл. 3. у фи нан сиј ске ин стру мен те се не 
убра ја ју по ли се оси гу ра ња и ре о си гу ра ња и дру ги про из во ди оси гу ра ња 
дру шта ва за оси гу ра ње. Уго вор о оси гу ра њу иа ко sui ge ne ris, свр ста ва се у 
уго во ре роб ног про ме та. Са ма за кон ска де фи ни ци ја уго во ра о оси гу ра њу 
пра ви ја сну раз ли ку у од но су на оста ле слич не по сло ве. „Уго во ром о оси-
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гу ра њу оба ве зу је се уго ва рач оси гу ра ња да, на на че ли ма уза јам но сти и со-
ли дар но сти удру жу је од ре ђе ни из нос у за јед ни ци оси гу ра ња, од но сно за-
јед ни ци ри зи ка (оси гу ра вач), а за јед ни ца се оба ве зу је да, ако се де си до га ђај 
ко ји пред ста вља оси гу ра ни слу чај, ис пла ти оси гу ра ни ку или не ком тре ћем 
ли цу на кна ду, од но сно уго во ре ну сво ту или учи ни не што дру го.”53 

Из ве сно је да се мо ра кон ста то ва ти чи ње ни ца да вре мен ски де ри ва ти, 
ко ји ма се оси гу ра ва ју усе ви од не до вољ не ко ли чи не па да ви на или дру гих 
вре мен ских не при ли ка, има ју мно го еле ме на та уго во ра о оси гу ра њу. То ова 
два прав на по сла чи ни слич ним али је бит но на гла си ти и оно што ова прав-
на по сла чи ни раз ли чи тим. Гле да ју ћи са еко ном ске стра не раз ли ку из ме ђу 
вре мен ских уго во ра и уго во ра о оси гу ра њу „вре мен ски де ри ва ти ма се по кри-
ва ју до га ђа ји ни воа ри зи ка, али ви со ке ве ро ват но ће на сту па ња, док се оси-
гу ра њем по кри ва ју штет ни до га ђа ји ви со ког ри зи ка, али ма ле ве ро ват но ће 
на ста ја ња.”54 На осно ву то га, вре мен ски де ри ва ти, за раз ли ку од оси гу ра ња, 
по ла зе од чи ње ни це да од сту па ња од све га не ко ли ко сте пе ни тем пе ра ту ре 
или не ко ли ко мм па да ви на мо гу да угр о зе при хо де. 

53 ЗOO, чл. 897.
54 Т. Мар ко вић, Вре мен ски де ри ва ти и упра вља ње ри зи ком у по љо при вре ди, мо но гра-

фи ја, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, По љо при вред ни фа кул тет, 2013, стр. 112.
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Le gal and Eco no mic Aspects of Con tracts of In su ran ce   
of Crops and Yields aga inst Dro ught

Abstract: The con tract of in su ran ce of crops and yields aga inst dro ught is 
ba sed on the risk of dec re a se of pre ci pi ta tion in com pa ri son with an ear li er re le-
vant pe riod. The aut hors analysed the spe ci fi ci ti es of the ca se of dra ught risk, but 
al so ot her re gu la ti ons cha rac te ri stic of this con trac tual re la ti on ship, both from 
the eco no mic and the le gal po int of vi ew. The pa per al so tre ats the po si tion of 
con trac tual par ti es in this con trac tual re la ti on ship, pa rtly ari sing from the mo-
no po li sing po si tion of the in su ring or ga ni sa tion. That part al so analyses the con-
tract fre e dom that is en dan ge red due to une qu al po si ti ons of con trac tual par ti es. 
Spe cial at ten tion is paid to le gal so ur ces, espe ci ally the ge ne ral and spe cial con-
di ti ons of in su ran ce or ga ni sa ti ons, se e ing as they are the main so ur ce of law, as 
the re is a lack of le gal re gu la tion of this fi eld. The num ber of Ser bian in su ran ce 
or ga ni sa ti ons that of fer this type of in su ran ce is ex tre mely low, as well as the 
per cen ta ge of in su ran ce aga inst this risk. 

The aut hors analyse the re a sons for which this type of in su ran ce is un der-
de ve lo ped in Ser bia, as well as the con se qu en ces of such a sta te to a sa fe agri-
cul tu ral pro duc tion. The pa per al so co vers the to pic of the ro le of le gi sla tors and 
the sta te in ge ne ral, in te rms of re gu la tion of ce r tain ele ments of this con trac tual 
re la tion, but al so in terms of sta te in cen ti ves that wo uld con tri bu te to a hig her 
per cen ta ge of in su red agri cul tu ral are as. This wo uld re du ce the un cer ta inty and 
the da ma ge suf fe red by agri cul tu ral pro du cers due to in cre a sing we at her fluc tu a-
ti ons. Ta king in to ac co unt the ina de qu a te le gal and eco no mic tra di tion, edu ca tion 
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in this fi eld wo uld re pre sent a sig ni fi cant con tri bu tion to the de ve lop ment of this 
kind of in su ran ce. 

The aut hors analyse the dif fe ren ce bet we en the con tracts of in su ran ce of 
crops and yields aga inst dro ught and the we at her de ri va ti ve con tracts, which can 
be tra ded on the stock mar ket. 

Keywords:in su ran ce, dro ught, con tract, le gal, eco no mic
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