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УСЛОВИ  

ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ РЕВИЗОРА И 

РАЧУНОВОЂА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

(1)  Ови услови за осигурање од одговорности 

ревизора и рачуновођа (у даљем тексту: Услови) саставни су 

део уговора о осигурању од одговорности ревизора, које 

уговарач осигурања закључи са GRAWE ОСИГУРАЊЕ А.Д. 

(у даљем тексту: осигуравач). 

(2)  Поједини изрази у овим Условима значе: 

 - "осигуравач"  - друштво за осигурање са којом је 

закључен уговор о осигурању; 

 - "уговарач" - физичко или правно лице које са 

осигуравачем закључи уговор о осигурању од одговорности 

ревизора; 

 - "осигураник" - привредно друштво за ревизију 

односно рачуноводство основано према одредбама Закона о 

привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству 

и ревизији, а која поседују лиценцу издату од надлежног 

Министарства; 

 - - "треће лице"  -  оштећено лице које није странка 

уговора о осигурању.  

 - "полиса осигурања" - исправа о закљученом 

осигурању; 

  - "осигурана сума" - највиши износ обавезе 

осигуравача за сваки осигурани случај; 

   - "агрегатни лимит"- представља горњу границу 

обавезе осигуравача за све осигуране случајеве остварене 

унутар једне године осигурања; 
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       - "чисто имовинска штета" - штета која представља 

економски губитак који није настао нити повредом лица нити 

оштећењем или уништењем ствари; 

 - "премија осигурања" - износ који је уговарач 

дужан да плати осигуравачу по уговору о осигурању. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

  

Члан 2. 

 

 Предмет осигурања по овим условима је законска 

одговорност осигураника за штете које проузрокује трећим 

лицима при обављању услуга ревизије односно 

рачуноводства. 

 

  
ОСИГУРАНИ  СЛУЧАЈ 

 

Члан 3. 
 

(1) Осигураним случајем у смислу ових услова сматра 

се пропуст или погрешка осигураника, који има за последицу 

настајање штете, чију би накнаду могла захтевати трећа 

особа. Сматра се да је осигурани случај настао, када је 

осигураник својом кривицом повредио неку од својих обавеза 

предвиђених Законом о рачуноводству и ревизији. 

(2) Осигурање се односи искључиво на одговорност за 

чисту имовинску штету, тј. за штету која није настала ни 

повредом тела или здравља неке особе, ни оштећењем,  

губитком, односно уништењем ствари. 

(3) Једним осигураним случајем сматра се и више 

штета чији настанак је последица једног, временски и узрочно 

повезаног догађаја, без обзира на број оштећених особа. 

(4) У случају сумње, претпоставља се, да је пропуст 

или грешка у обављању послова делатности осигураника 

настао оног дана када је одређена радња требала бити 
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предузета или непредузета, како би се спречио настанак 

штете. 

(5) Осигурањем по овим условима нису обухваћене 

штете од одговорности за пропусте или грешке, које су биле 

познате у време склапања уговора о осигурању или нису 

могле остати непознате. 

(6) Пропуст или грешка се сматрају познатим кад их 

осигураник сам утврди или за њих сазна, а да још није 

пријављен одштетни захтев од стране оштећене особе. 

 

 
ИСКЉУЧЕЊА ИЗ ОСИГУРАЊА 

 

Члан 3. 

 
 Осигурањем нису обухваћени одштетни захтеви за 

штете: 

 1. које су последица штете на особама или стварима; 

 2. које су проузроковане намерно или грубом 

непажњом осигураника или због штета насталих као 

последица свесног поступања супротно прописима по којима 

се обавља осигураникова делатност; 

 3. које настану уговарачу осигурања, осигуравачу, 

осигуранику, радницима осигураника, брачним друговима, 

родитељима или деци осигураника, као и другим особaма које 

са њим живе у заједничком домаћинству и које је дужан 

издржавати. Код правних лица искључени су одштетни 

захтеви сувласника уговарача или осигураника, лица у 

власништву или сувласништву уговарача или осигураника; 

 4. које су последица несолвентности или 

неликвидности осигураника, односно престанка обављања 

делатности; 

 5. због пропуста или грешака осигураника насталих 

пре склапања уговора о осигурању од одговорности из 

обављања делатности ревизије и рачуноводства; 

 6. због уговорног проширења одговорности 

осигураника и на случајеве када по закону не одговара; 
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 7. због неодржавања уговорених и законских рокова 

уколико је за то одговоран предузетник односно његова 

овлашћена особа; 

 8. због необављене ревизије и послова рачуноводства; 

 9. због преваре, присиле, претње или других 

кажњивих дела; 

 10. проузроковане посредно или непосредно ратним 

или политичким ризицима без обзира да ли је рат објављен 

или не; 

 11. због последичних штета као што су забрана увоза 

или извоза, губитак тржишта, пад цена и сл.; 

 12. за штете које проузрокује осигураник коме је за 

време трајања осигурања одузета дозвола за обављање услуга 

ревизије односно рачуноводства. 

 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОКРИЋЕ 

 

Члан 4. 
 

  

 Осигурањем су обухваћени осигурани случајеви 

настали на територији Босне и Херцеговине, уколико се 

другачије не уговори. 

 

 

 

 

 
СУМА ОСИГУРАЊА И АГРЕГАТНИ ЛИМИТ 

 

Члан 5. 

 

 (1) Уговорена сума осигурања је највиши износ 

обавезе осигуравача по једном осигураном случају. 
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 (2) Агрегатни лимит представља горњу границу 

обавезе осигуравача за све осигуране случајеве остварене 

унутар једне године осигурања. 

 (3) Уколико агрегатни лимит није посебно наведен у 

полиси осигурања, сматра се да је агрегатни лимит једнак 

износу осигурања.  

 

 

ПОЧЕТАК, ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ 

ОСИГУРАВАЧА 

 

Члан 6. 

 

 Обавеза осигуравача из уговора о осигурању почиње 

по истеку 24 часа дана који је у исправи о осигурању наведен 

као почетак осигурања, ако је до тог датума плаћена премија 

односно након истека 24 часа дана када је премија плаћена, 

ако другачије није уговорено. Обавеза осигуравача у сваком 

случају престаје истеком застарних рокова из Закона о 

облигационим односима. 

 

 

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ 

НЕПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 

 

 Основица за обрачун премије одређује се на темељу 

индивидуалне процене ризика. 

(1) Премија осигурања се плаћа у тренутку склапања 

уговора о осигурању, уколико није другачије уговорено. 

(2) Ако премија не буде плаћена у уговореном року 

осигуравач има право на доспелу премију обрачунати затезне 

камате. 
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ОБАВЕЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА 
 

     Члан 8.  

 

 Уговарач осигурања обавезан је: 

 1. при закључењу уговора о осигурању пријавити све 

околности које је знао или које је морао знати, а важне су за 

оцену ризика; 

 2. при закључењу уговора о осигурању платити 

премију на уговорен начин; 

 3. током трајања уговора о осигурању обавестити 

осигуравача о свакој промени околности која може бити 

важна за промену ризика, независно да ли је ризик промењен 

његовом вољом или поступком или без његовог утицаја. 

 

 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАНИКА НАКОН НАСТАНКА 

ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 9. 
 

(1) Осигураник је дужан без одлагања у писаном 

облику обавестити осигуравача у случају сазнања о било ком 

догађају или околности који би могли довести до 

испостављања одштетног захтева према њему или 

осигуравачу, а у смислу утврђивања његове одговорности. 

(2) Посебно је дужан обавестити осигуравача одмах 

по сазнању, о покренутом судском поступку који се против 

њега води, као и у случају провођења поступка за осигурање 

доказа. Ако оштећени поднесе тужбу за накнаду штете против 

осигураника, осигураник је дужан доставити осигуравачу 

судски позив односно тужбу и све списе у вези са штетним 

догађајем и захтевом за накнаду штете, као и изјаву да вођење 

спора препушта осигуравачу. 

(3) Осигураник није овлаштен да се без претходне 

сагласности осигуравача изјашњава о одштетном захтеву, а 

нарочито да га призна потпуно или делимично или да се 

нагоди, као ни да изврши исплату. Уколико се осигураник 
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противи предлогу осигуравача да се одштетни захтев реши 

нагодбом, осигуравач није дужан платити вишак накнаде, 

камате и трошкове који су услед тога настали. 

(4) Уколико се осигураник не придржава обавеза из 

овог члана сносиће штетне последице које услед тога настану, 

осим ако су оне настале и да се придржавао обавеза.  

(5) У случају да се оштећени са захтевом за накнаду 

штете непосредно обрати осигуравачу, осигураник је дужан 

осигуравачу пружити све доказе и податке којима располаже, 

а који су неопходни за утврђивање одговорности за 

причињену штету и за оцену основаности захтева, обима и 

висине штете. 

  

 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА НАКОН ЗАХТЕВА 

ОШТЕЋЕНЕ ОСОБЕ 
 

Члан 10. 

 
 У вези са поднесеним захтевом за накнаду штете од 

стране оштећене особе, осигуравач је у обавези: 

1. заједно са осигураником предузети одбрану од 

неоснованих и претераних захтеа за накнаду штете (Правна 

заштита - члан 12.); 

2. удовољити основаним захтевима за накнаду штете 

(Накнада штете - члан 13.); 

3. у границама суме осигурања накнадити трошкове 

спора, као и друге оправдане трошкове ради утврђивања 

осигураникове одговорности (Накнада трошкова поступка - 

члан 14.). 

    

ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

Члан 11. 
 

 

(1) Обавеза осигуравача на пружању правне заштите 

обухвата: 
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1. испитивање одговорности осигураника за насталу 

штету; 

2. вођење спора у име осигураника ако оштећени 

остварује право на накнаду штете у парничном поступку; 

3. давање у име осигураника свих изјава које сматра 

корисним за задовољење или одбрану од неоснованог или 

претераног захтева за накнаду штете. 

(2) Уз сагласност и упутства осигуравача, вођење 

спора се може поверити осигуранику који се је у таквом 

случају дужан придржавати упутстава и налога осигуравача у 

погледу вођења поступка у парничном поступку. 

(3) Осигуравач може преузети вођење парнице или 

ступити на место осигураника или суделовати у својству 

умешача. 

(4) Осигуравач је овлашћен да одбије вођење спора 

или да препусти вођење спора осигуранику ако оцени да нема 

места за пружање правне заштите с обзиром на однос висине 

захтева за накнаду штете и висине суме осигурања. 

(5) У случају да осигуравач, на име накнаде штете, 

исплати суму осигурања пре покретања спора, престаје и 

његова обавеза на правну заштиту. 

 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 12. 
 

(1) Осигуравач исплаћује износ накнаде за штету на 

темељу: 

1. признања које је дао или одобрио; 

2. нагодбе коју је закључио или одобрио; 

3. судске одлуке, али највише до износа висине 

обавезе из Уговора о осигурању. 

(2) Када је осигураник у обавези положити депозит 

ради осигурања накнаде штете на основу законских прописа 

или судске одлуке, осигуравач учествује у депоновању 

највише до висине његове обавезе за накнаду штете. 
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НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА 
 

Члан 13. 
 

 (1) Осигуравач надокнађује се трошкове парничног 

поступка ако сам води спор, или је дао сагласност 

осигуранику за вођење спора, па и онда када захтев за 

накнаду штете није био основан. 

 (2) Ако је парница вођена без знања и сагласности 

осигуравача, осигурањем су покривени примерени и потребни 

трошкови спора ако заједно са накнадом штете на премашују 

износ осигурања. 

 (3) Осигуравач плаћа трошкове браниоцу у кривичном 

поступку покренутом против осигураника због догађаја који 

би могао имати за последицу постављање захтева за накнаду 

штете на основу одговорности покривене осигурањем, и то 

само изузетно ако је обавештен о избору браниоца и ако је 

прихватио плаћање тих трошкова. Трошкове кривичног 

поступка и трошкове заступања оштећеног осигуравач не 

надокнађује. 

  

 

НЕПОСРЕДНИ ЗАХТЕВ ОШТЕЋЕНЕ ОСОБЕ 
 

Члан 14. 
 

(1) Ако оштећена особа захтев ли тужбу за накнаду 

штете поднесе само према осигуравачу, осигуравач ће о томе 

обавестити осигураника и позвати га да му пружи све 

потребне податке и поступи у смислу члана 10. став 1. ових 

Услова, те да сам осигураник предузме мере ради заштите 

својих интереса.  

 (2) Уколико се у случају из претходног става 

осигуравач одлучи исплатити осигурану суму оштећеном у 

потпуности или делимично, дужан је о томе обавестити 

осигураника. 
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 (3) Оштећена трећа особа може захтевати непосредно 

од осигуравача накнаду штете за коју одговара осигураник, 

али највише до износа обавезе осигуравача. 

 

 

ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 15. 
 

 Све особе које свој правни интерес црпе из уговора о 

осигурању закљученом према овим Условима, првенствено ће 

све своје евентуалне спорове са осигуравачем, који 

произилазе или су у вези са предметним уговором о 

осигурању, настојати решити споразумно, у складу са 

правилима поступка осигуравача о вансудском решавању 

спорова. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА 
 

Члан 16. 
 

 У случају да стране не успеју решити спор произашао 

из примене Услова за осигурање од одговорности ревизора на 

начин описан у претходном члану, надлежан је суд у 

Бaњалуци. 

 

 

Бања Лука, 22.12.2020.                Предсједник Управног одбора 

                                                                          Марко Микић 

 

 


