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УСЛОВИ  

ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ АДВОКАТА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

(1)  Ови услови за осигурање од одговорности 

адвоката (у даљем тексту: Услови) саставни су део уговора о 

осигурању од одговорности адвоката, које уговарач 

осигурања закључи са ''GRAWE ОСИГУРАЊЕ'' А.Д. (у даљем 

тексту: осигуравач). Овим осигурањем обезбеђује се 

испуњење законске обавезе накнаде штете коју је осигураник 

проузроковао странци професионалном грешком насталом 

обављањем регистроване делатности, а да га при том законска 

обавеза накнаде штете материјално не угрози и не ремети 

његово редовно пословање. 

(2)  Поједини изрази у овим Условима значе: 

 - "осигуравач"  - друштво за осигурање са којом је 

закључен уговор о осигурању; 

 - "уговарач" - лице које у име и за рачун 

осигураника са осигуравачем закључи уговор о осигурању од 

одговорности адвоката; 

 - "осигураник" - адвокат чије је професионална 

одговорност покривена осигурањем; 

 -  "адвокат" - лице које је уписано у именик 

адвоката, положило је адвокатску заклетву и бави се 

адвокатуром; 

 - "адвокатура" – независна и самостална служба 

пружања правне помоћи физичким и правним лицима; 

 - "странка"  - физичко или правно лице које се 

адвокату обратило за пружање правне помоћи и лице које 

адвокат заступа или брани; 
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 - "корисник осигурања, оштећени" – странка која 

истовремено није: 

 уговорна страна – уговарач осигурања, 

осигураник; 

 лица капиталом повезана са адвокатском 

канцеларијом или ортачким адвокатским 

друштвом; 

 запослени код осигураника или друго лице које 

по ма ком основу обавља рад или пружа услуге 

или се оспособљава за рад код адвоката или у 

адвокатској канцеларији, као и органи 

управљања осигураника; 

 брачни друг, родитељи и деца адвоката, као и 

друге особе које с поменутим лицима живе у 

заједничком домаћинству и које су дужни 

издржавати; 

 лица којима проузрокована штета произилази 

из вануговорне одговорности осигураника; 

- "заступање" – заступање или одбрана, односно 

предузимање правних радњи у име физичког или правног 

лица; 

- "чисто имовинска штета" - штета која представља 

економски губитак који није настао нити повредом лица нити 

оштећењем или уништењем ствари; 

 - "полиса осигурања"- исправа о закљученом 

уговору о осигурању; 

  - "професионална грешка" –грешка или пропуст 

осигураика која настаје обављањем професионалног позива; 

 - "премија осигурања" - износ који је уговарач 

дужан да плати осигуравачу по уговору о осигурању. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

  

Члан 2. 

 

 Предмет осигурања по овим условима је 

професионална одговорност адвоката за проузроковану чисто 

имовинску штету странци за коју одговара законом, 

пружањем правне помоћи и то: 

- давањем усмених и писмених правних савета и 

мишљења; 

- састављањем тужби, захтева, предлога, молби, 

правних лекова, представки и других поднесака; 

- састављањем уговора, завештања, поравнања, 

изјава, општих и поједничних аката; 

- заступањем и одбраном физичких и правних лица; 

- посредовањем у циљу закључења правног посла 

или мирног решавања спорова и спорних односа; 

- обављањем других послова правне помоћи у име и 

за рачун домаћег или страног физичког или 

правног лица, на основу којих се остварују права 

или штите слободе и други интереси. 

Осигурањем је покривена и професионална 

одговорност запослених адвоката и адвоката сарадника, 

адвокатских приправника и другог особља адвокатске 

кацеларије, односно ортачког друштва адвоката. Осигурањем 

је обухваћена одговорност особа из претходних ставова овог 

члана за штету која настане на подручју Босне и Херцеговине, 

уколико се другачије не уговори. 

Осигурањем по овим условима нису обухваћене штете 

од одговорности за пропусте или грешке у оабвљању 

делатности, које су биле познате у време склапања уговора о 

осигурању, или нису могле остати непознате. Пропуст и 

грешке се сматрају познатим када их осигураник сам утврди 

или за њих дозна, а да још није поднет одштетни захтев, нити 

је најављен одштетни захтев странке. 
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ОСИГУРАНИ  РИЗИК 
 

Члан 3. 

 

  Под осигураним ризиком подразумева се 

професионална грешка осигураника пружањем правне 

помоћи, која је за последицу проузроковала чисту имовинску 

штету странци и за коју осигураник одговара по основу 

Закона. 

 

 

ОСИГУРАНИ  СЛУЧАЈ 
 

Члан 4. 
 

(1) Осигурани случај је будућа, неизвесна и независна 

од воље осигураника професионална грешка настала 

пружањем правне помоћи, којом је странци проузрокована 

штета за коју осигураник одговара Законом. 

(2) Сматра се да је осигурани случај настао оног 

момента када је штетни догађај на основу кога би могао 

настати захтев за накнаду из осигурања започео са дејством. 

(3) Осигуравач има обавезу исплате накнаде из 

осигурања уколико је до осигураног случаја дошло у време 

трајања осигурања, при чему професионална грешка из које 

произилази одштетни захтев, није настала пре почетка 

трајања осигурања. 

(4) Ако постоји сумња када је дошло до 

професионалне грешке, сматра се да је до професионалне 

грешке дошло задњи дан када је требало доћи до поступања 

како не би дошло до штете. 

(5) Ако из једне професионалне грешке осигураника 

проистекне више одштетних захтева, сматра се да је настао 

један осигурани случај без обзира на број оштећеика односно 

одштетних захтева.  

(6) Под једним осигураним случајем подразумева се и 

више штетних догађаја насталих као последица једне или 
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више истоврсних, временски повезаних, професионалних 

грешака – серијска штета. 

(7) Под тренутком настанка серијске штете 

подразумева се тренутак када је настала прва штета и у 

односу на овај тренутак одређује се обим уговореног 

осигуравајућег покрића за целокупну штету у низу. Уколико 

је прва штета у низу настала пре почетка уговореног периода 

осигурања и за исту осигураник или уговарач осигурања није 

знао нити могао знати, као прва штета у низу сматра се прва 

штета која се догодила након почетка уговореног периода 

осигурања. Уколико је прва штета у низу настала за време 

прекида уговореног периода осигурања и за исту осигураник 

није знао нити је могао знати, као прва штета у низу сматра се 

штета која се догодила након наставка уговореног периода 

осигурања. 

 

 
ИСКЉУЧЕЊА ИЗ ОСИГУРАЊА 

 

Члан 5. 

 
 Осигуравач нема обавезу и не врши накнаду штете: 

 1. услед намере, кривичних радњи, преваре и других 

радњи осигураника или странке које су санкционисане 

кривичним прописима; 

 2. услед довођења осигураника у правну заблуду од 

стране странке; 

 3. за штете прекорачењем овлашћења по пономоћју и 

за штете настале по истеку рока од 30 дана од дана отказа 

пуномоћја које је адвокат дао странци, а не ради се о 

ускраћивању правне помоћи предвиђене закоом; 

 4. услед ускраћивања правне помоћи осигураника из 

разлога прописаних Законом о адвокатури Републике Српске, 

члан 37.; 

 5. која према уговору или према посебном договору 

прелази обим обавеза, које произилазе из правних прописа о 
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одговорности и дефиниције пружања правне помоћи 

прописане законом; 

 6. која има за последицу смрт или повреду тела и 

здравља људи, оштећење, уништење или нестанак ствари 

укључујући и крађу ствари странака и ствари трећих лица; 

 7. услед нематеријалне штете; 

 8. због одговорности осигураника у располагању 

примљеним новцем као и услед губљења новца, чекова или 

хартија од вредности или лошег располагања, које је странка 

поверила осигуранику; 

 9. услед штета насталих из делатности у другим 

државама; саветовања и ангажовања у вези са правом ван 

Босне и Херцеговине; заступања пред судовима изван Босне и 

Херцеговине; 

 10. због неиспуњења дугова, неизвршења и кршења 

пословних обавеза осигураника које нису у вези са предметом 

осигурања; 

 11. уколико је штета настала као последица давања 

погрешне информације од стране осигураника странци, 

усменим путем; 

 12. за штете које настају услед кршења постављених 

рокова од стране странке или других неиспуњења обавеза 

странке; 

 13. које је настала као последица злоупотребе 

поверљивих информација од стране осигураника или код њега 

запослених лица; 

 14. за штету коју је проузроковало треће лице, коме је 

адвокат омогућио да обавља делатност на бази своје дозволе 

за обављање делатности (предаја печата трећем лицу и сл.); 

 15. која је настала у време, када осигураник или особе 

које за њега обављају послове, нису имале одговарајућу 

регистрацију, односно дозволу за обављање делатности; 

 16. услед губитка података или докумената, списа и 

исправа (у писаном, штампаном или електронском облику), 

који су били дати на чување осигуранику; 
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 17. услед престанка уговора о пружању правне помоћи 

због могућности неиспуњења уговорних обавеза за које нису 

одговорне уговорне стране; 

 18. услед било ког другог разлога које не представља 

осигурани случај; 

 19. услед ризика и штета које се покривају другим 

уговорима о осигурању које је странка закључила или морала 

закључити; 

 20. услед новчаних казни, пенала и других казнених 

новчаних санкција које су уговарач осигурања, осигураник 

или странка дужни да плате; 

 21. због одговорности осигураника као приватног 

лица; 

 22. због трошкова контроле, ислеђивања и 

дисциплинских и казнених поступака који се воде према 

осигуранику због повреде правила професионалног 

понашања; 

 23. која произилази из прекорачења важеће адвокатске 

тарифе или затезних камата; 

 24. која настаје поред разумно предвиђених штета у 

оквиру извршене услуге (посредне штете); 

 25. која је настала као последица ванредих догађаја, 

као нпр. елементарних непогода, нуклеарне радијације или 

нуклеарне контаминације и других загађивања; 

 26. у вези са тероризмом, политичким или другим 

сукобима или ратом, без обзира да ли је рат објављен или не; 

 27. услед повреде обавезе чувања адвокатске тајне и 

злоупотребе поверљивих информација од стране осигураника 

или код њега запослених лица; 

 28. услед заступања под дејством алкохола или 

наркотика. 
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СУМА ОСИГУРАЊА 

 

Члан 6. 
  

 Сума осигурања уговара се у фиксном новчаном 

износу у конвертибилим маркама и представља укупну 

обавезу по једном штетном догађају за уговорени период 

осигурања, која истовремено представља и максималну 

обавезу осигуравача по једном осигураном случају, без обзира 

на број оштећених странака и број лица чија је одговорност 

покривена осигурањем. 

 Укупна сума осигурања по једној полиси, за 

уговорени период осигурања једнака је износу две уговорене 

суме осигурања по једном штетном догађају, као за 

индивидуално тако и за колективно осигурање, уколико се 

другачије не уговори. 

 Уговорена сума осигурања се исцрпљује исплатом 

сваке појединачне накнаде из осигурања, а највише до 

уговорене суме осигурања. Осигурање престаје да важи ако 

дође до исцрпљења укупне суме осигурања. Осигураник / 

Уговарач осигурања има право да након исцрпљења укупне 

суме осигурања обнови уговорену суму осигурања до истека 

периода осигурања, доплатом премије осигурања за 

преостали период трајања осигурања, по принципу про рата 

темпорис. Осигуравач задржава право да у оваквим 

случајевима не изврши обнову уговорене суме осигурања 

(обнову осигурања). 

 Ако је износ накнаде за једно или више оштећених 

лица по једном осигураном случају виши од уговорене суме 

осигурања или њеног преосталог дела, лимит покрића у том 

случају је уговорена сума осигурања или њен преостали део. 

 Ако по једном осигураном случају право на накнаду 

из осигурања има више корисника осигурања, а укупна 

висина накнаде прелази наведени лимит покрића, накнада за 

сваког појединачног корисника осигурања се умањује у 

проценту према односу лимита покрића и укупне накнаде. 
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

 

Члан 7. 

   

 Уговор о осигурању се закључује на основу усмене 

или писмене понуде, а сматра се да је закључен када уговорне 

стране потпишу уговор о осигурању. Усмена понуда дата 

осигуравачу за закључење уговора о осигурању не обавезује 

понудиоца нити осигуравача. Писмена понуда учињена 

осигуравачу за закључење уговора о осигурању везује 

поудиоца, за време од осам дана од дана када је понуда 

приспела осигуравачу. Ако осигуравач у том року не одбије 

понуду која не одступа од услова по којим он врши 

предложено осигурање, сматраће се да је прихватио понуду и 

да је уговор закључен. У том случају уговор се сматра 

закљученим када је понуда приспела осигуравачу. 

 Ако осигуравач поводом примљене понуде затражи 

било какву допуну или измену, као дан пријема понуде 

сматраће се дан када осигуравач прими тражену допуну или 

измену, односно када буде писмено обавештен о прихватању 

његових услова. 

 Уговор о осигурању може се закључити као 

индивидуално и/или колективно осигурање. 

 Осигуравач је дужан да уговарачу осигурања при 

закључењу уговора о осигурању уручи ове услове који чине 

саставни део уговора о осигурању. 

 

 

НИШТАВОСТ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

 

Члан 8. 

 

 Ако се према околностима у тренутку закључења 

уговора, сагласно одредбама ових Услова, осигурање није 

могло закључити – уговор о осигурању је ништаван. 

 Ако је ризик, од кога је закључено осигурање односно 

ако је осигурни случај у часу закључења уговора о осигурању 
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већ наступио, или је био у наступању, или је било извесно да 

ће наступити, а то је Осигураник/Уговарач осигурања знао 

или морао знати – уговор о осигурању је у целини или 

одговарајућем делу ништаван. 

 

 

ПОЧЕТАК И ПРЕСТАНАК ОСИГУРАВАЈУЋЕГ 

ПОКРИЋА 

 

Члан 9. 

 
 Обавеза осигуравача из уговора о осигурању, који се 

први пут закључују почиње истеком 24 часа дана који је у 

уговору о осигурању означен као почетак осигурања. Уговор 

о осигурању престаје истеком 24 часа дана на полиси 

означеног као истек трајања осигурања. 

 Осигурање осигураника престаје пре уговореног рока 

и у следећим случајевима: 

 (1) Даном престанка права на бављење адвокатуром у 

складу са Законом о адвокатури; 

 (2) Исрпљивањем уговорене суме осигурања; 

 (3) Уколико осигуравач утврди да осигураник није 

пријавио околности које су значајне за оцену ризика, а 

располагао је са знањима о истим или је по природи посла 

морао да зна за исте; 

 (4) Уколико осигуравач утврди да се Осигураник/ 

Уговарач осигурања приликом закључења уговора о 

осигурању послужио преваром; 

 (5) Уколико се премија доспела после закључења 

уговора не плати до доспелости, уговор о осигурању престаје 

по самом закону по истеку рока од тридесет дана од дана када 

је осигуранику уручено препоручено писмо осигуравача са 

обавештењем о доспелости премије, али с тим да тај рок не 

може истећи пре него што протекне тридесет дана од дана 

њене доспелости; 

 (6) Уколико осигураник/уговарач осигурања у року од 

15 дана од дана настанка било какве статусне промене не 
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обавести осигуравача о променама, осигуравач стиче право да 

једнострано раскине уговор о осигурању без отказног рока, 

одмах по сазнању за насталу промену. 

  

 
ОБАВЕЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА 

 

     Члан 10.  

 

 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 11. 
 

(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 
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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 

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 НАСТАНКА 

ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 12. 

 

 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 захтева за накнаду штете (Правна 

заштита - члан 13.); 

2. удовољити основаним захтевима за накнаду штете 

(Накнада штете - члан 14.); 

 3. у границама суме осигурања накнадити трошкове 

спора, као и друге оправдане трошкове ради утврђивања 

осигураникове одговорности (Накнада трошкова поступка - 

члан 15.) 

 

 



13 

ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

Члан 13. 
 

 

(1) Обавеза осигуравача на пружању правне заштите 

обухвата: 

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 14. 
 

(1) Осигуравач исплаћује износ накнаде за штету на 

темељу: 

1. признања које је дао или одобрио; 

2. нагодбе коју је закључио или одобрио; 
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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. 

 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА 
 

Члан 15. 
 

 (1) Осигуравач надокнађује све 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. 

  

 

ПРАВО ОСИГУРАВАЧА НАКОН НАСТАНКА 

ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 16. 
 

 Након настанка осигураног случаја, Осигуравач има 

права да: 
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1. умањи износ накнаде за онолико за колико је 

настала већа штета, губитак или трошак због неблаговремене 

пријаве настанка осигураног случаја: 

 2. не плати вишак одштете, камате и трошкове који су 

настали зато што је осигураник онемогућио осигуравачу да 

реши одштетне захтеве уз поравнање; 

 3. по исплаћеној накнади из осигурања, ступи у права 

осигураника односно корисника осигурања према трећем 

одговорном лицу (када ово постоји) или у права оштећеног 

лица према осигуранику (када осигураник није испоштовао 

закон, ове услове и уговорене обавезе).  

 

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОСИГУРАЊА НАКОН 

НАСТАНКА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 17. 
 

 Након настанка осигураног случаја корисник 

осигурања је у обавези да: 

 1. пријаву осигураног случаја и захтев за накнаду 

штете осигуравачу изврши у року прописаном Законом о 

облигационим односима; 

 2. приликом подношења одштетног захтева 

осигуравачу достави:  

 захтев за накнаду штете; 

 судску пресуду или одлуку државног органа 

или институције, судско или вансудско 

поравнање; 

 уговор о пружању правне помоћи; 

 пуномоћје; 

 све оригиналне рачуне који су у вези са 

осигураним случајем; 

 писану изјаву о околностима под којима је 

настала штета и висини настале штете; 

 друге документе и доказе које затражи 

осигуравач ради утврђивања оправданости 
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захтева за накнаду штете и обима своје 

обавезе: 

 писану изјаву да нема даљих потраживања од 

осигураника. 

 3. на захтев осигуравача предузме и све друге разумне 

мере за прибављање докумената који су у поседу других лица, 

а односе се на основаност и висину накнаде из осигурања или 

су у вези са њима. 

 

 

ПРАВО РЕГРЕСА 
 

Члан 18. 
 

Ако је осигураник причинио штету трећем лицу 

намерно, осигуравач који је штету већ надокнадио има право 

регреса према осигуранику. Сматра се да је осигураник 

учинио штету намерно, ако је обављајући своју делатност, 

штетну радњу учинио са вољом и знањем. Знање и воља се 

морају подједнако односити на узрок и последицу штетне 

радње. 

 

 

ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 19. 
 

 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. 
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НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА 
 

Члан 20. 
 

 У случају да стране не успеју решити спор произашао 

из примене Услова за осигурање од одговорности адвоката на 

начин описан у претходном члану, надлежан је суд у Бања 

Луци. 


