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Примена на условите 
Член 1 

(1) Овие Посебни услови за осигурување од одговорност на 
друштвата за ревизија и овластени ревизори - трговци 
поединци (во натамошниот текст: Посебни услови), заедно 
со Општите услови за осигурување од одговорност, се 
составен дел на договорот за осигурување од одговорност 
на друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци 
поединци за штети причинети на трети лица, што 
договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Кроација 
Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување 
Скопје. 

 
Дефиниции 

Член 2 
(1) Одделни изрази во овие Посебни услови го имаат следното 

значење: 
1) осигурувач - КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Друштво за 

неживотно осигурување, Скопје (во понатамошниот 
текст: Кроација Осигурување/Осигурувач); 

2) договарач на осигурување – правно или физичко лице 
кое со осигурувачот склучува договор за осигурување. 
(во понатамошниот текст: Договарач); 

3) осигуреник - друштво за ревизија или овластен 
ревизор - трговец поединец кое е законски обврзано 
согласно со Законот за ревизија да има годишно 
осигурување од одговорност за штета предизвикана на 
трети лица при вршење на професионална дејност - 
работи на ревизија. 

4) трето лице - е корисник на осигурувањето, односно 
правно лице кое ја обавува дејноста со седиште во 
Република Северна Македонија кое не е страна на 
договорот за осигурување и е субјект на ревизија, 
односно е правно лице за кое осигуреникот врз основа 
на договор за ревизија врши услуги на ревизија. Во 
смисла на овие Посебни услови, не се сметаат за трето 
лице и: 
1. вработените, односно секое физичко лице кое е 

во работен однос кај осигуреникотработодавач, 
како и секое друго физичко лице кое по било кој 
основ обавува работа, или се оспособува за работа 
кај осигуреникот, како и членовите на органи на 
управување, органи на надзор и други одговорни 
лица во состав на осигуреникот, и нивните брачни 
другари и блиски роднини; 

2. брачниот другар и останатите членови на 
домаќинството и останатите лица кои 
осигуреникот е должен да ги издржува; 

3. лица поврзани со капитал со осигуреникот 
(акционери, брачни другари и блиски роднини на 
акционерите и други лица со потполно, контролно 
или значително учество во капиталот на 
осигуреникот); 

5) друштво за ревизија - трговско друштво регистрирано 
согласно со Законот за трговски друштва и кое има 
добиено лиценца за работа од Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата на Република 
Северна Македонија и е регистрирано во Регистарот на 
друштва за ревизија согласно Законот за ревизија. 

6) овластен ревизор - трговец поединец - физичко лице 
регистрирано согласно со Законот за трговските 
друштва и кое има добиено лиценца за овластен 
ревизор и лиценца за работа од Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата на Република 
Северна Македонија и е регистрирано во Регистарот на 
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овластени ревизори - трговци поединци согласно 
Законот за ревизија. 

7) ревизија - испитување, постапки, проверки и 
уверувања на годишната сметка и/или финансиските 
извештаи или консолидираната годишна сметка и 
консолидираните финансиски извештаи кои се вршат 
врз основа на закон во согласност со Меѓународните 
стандарди за ревизија на ИФАЦ и други релевантни 
објави на ИФАЦ прифатени и објавени во Република 
Северна Македонија со цел да се изрази мислење, 
заклучок или уверување во врска со нивната 
вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност 
во прифатената рамка на финансиско известување. 

8) годишна сметка - вклучува биланс на состојба и биланс 
на успех и објаснувачки белешки. 

9) финансиски извештај - го опфаќа билансот на 
состојбата и билансот на успех, извештајот за промена 
на главнината, извештај за паричните текови, 
применетите сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки и извештаи кои претставуваат 
составен дел на финансиските извештаи подготвени во 
согласност со домашните и меѓународни стандарди за 
финансиско известување. 

10) извештај на независен ревизор - стручно мислење 
извештај во кој овластениот ревизорот го изразува 
своето мислење за тоа дали годишната сметка и/или 
финансиските извештаи или консолидираната годишна 
сметка и консолидираните финансиски извештаи ја 
претставуваат објективно финансиската состојба на 
субјектот на ревизија, промените како и резултатите од 
работењето и паричните текови за годината што тогаш 
завршува, во согласност со применливата рамка на 
финансиско известување. 

11) финансиска штета - штета на имот која претставува 
економска загуба што не настанала ниту со 
оштетување или уништување на ствари ниту со 
повреда на лица. 

12) субјект на ревизија - правно лице чии финансиски 
извештаи се предмет на ревизија согласно со Законот 
за трговски друштва, при вршење на законска или 
договорна ревизија. 

13) одбитна франшиза - договорен износ за којшто 
Осигурувачот го намалува надоместот на штетата; 

Предмет на осигурување 
Член 3 

(1) Предмет на осигурувањето согласно со овие Посебни 
услови е законската граѓанска одговорност на осигуреникот 
за финансиски штети причинети на трети лица поради 
грешка при вршење на својата професионална дејност - 
услуги на ревизија за одреден субјект на ревизија. 

(2) Со осигурувањето е опфатена одговорноста за оние штети 
за кои барањата за надомест ќе бидат поднесени до 
осигуреникот односно осигурувачот за времетраење на 
полисата и произлегуваат од осигурени случаи што 
настанале во истото време. 

(3) Со надомест на штета поради пропуст или грешка на 
овластените ревизори на Друштвото за ревизија се 
опфаќаат сите субјекти на ревизија со кои е склучен 
договор за вршење на ревизија и кои не го попречувале 
работењето на овластените ревизори при изготвување на 
реално и објективно мислење за донесување на извештајот 
за извршената ревизија. 

 
 
 
 

Осигурен случај 
Член 4 

(1) Осигурен случај во смисла на овие Услови се смета 
законската одговорност поради пропуст или грешка 
направени од професионална грешка: невнимателно 
дејствие или пропуштање на дејствие поради небрежност, 
невнимание на осигуреникот при вршење на ревизијата, 
кое е спротивно на законските прописи и правилата на 
струката, и има за директна последица финансиска штета на 
трето лице, за која третото лице би можело да побара 
надомест. 

(2) Се смета дека грешката или пропустот при вршење на 
работите на ревизија,се направени оној ден кога одредено 
дејствие требало да биде преземено односно непреземено 
како би се спречило настанување на штетата, односно оној 
момент кога штетниот настан започнал со дејство, и тоа: 
1. доколку осигурениот случај произлегува од писмен 

документ од кој било вид, се смета дека почетокот на 
неговото дејство е од моментот кога осигуреникот го 
потпишал тој документ; 

2. доколку осигурениот случај настанал поради пропуст 
или превид, се смета дека започнал со дејство во 
моментот кога најдоцна требало да се преземе 
пропуштеното дејствие со кое би се избегнала штетата; 

3. во сите останати случаи се смета дека осигурениот 
случај започнал со дејство во моментот кога 
осигуреникот дал погрешна инструкција или извршил 
погрешно дејствие. 

(3) Пропустот или грешката се познати кога осигуреникот ќе ги 
утврди или ќе дознае за нив, без да е поднесено отштетно 
барање од страна на оштетено лице. 

(4) За еден осигурен случај се сметаат и повеќе штети кои 
произлегуваат од еден временски и причински поврзан 
настан, без оглед на бројот на оштетени лица. 

(5) Професионалните грешки кои биле познати во време на 
склучување на договорот за осигурување или не можеле да 
останат непознати, не се сметаат за осигурен случај и не се 
предмет на осигурувањето. 

 
Извор на опасност 

Член 5 
(1) Извор на опасност се законските обврски на осигуреникот 

од кои можат да настанат пропусти и грешки при совесно и 
чесно вршење на работите на ревизија согласно со Законот 
за ревизија, која вклучува: 
1. спроведување на процедури кои вклучуваат проценка 

на ризици од постоење на материјално погрешни 
прикажувања во финансиските извештаи и/или 
годишната сметка, било поради измама или грешка; 

2. спроведување на процедури кои ја земаат предвид и 
внатрешната контрола на субјектот за ревзија 
релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи и/или 
годишната сметка; 

3. оценка на соодветноста на применетите 
сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствените проценки направени од страна на 
раководството на субјектот на ревизија; 

4. оценка на севкупната презентација на финансиските 
извештаи и/или годишната сметка. 

(2) Со цел стекнување на ревизорски докази за износите и 
обелоденувањата во финансиските извештаи и/или 
годишната сметка, кој ќе овозможи стекнување на разумно 
уверување дека финансиските извештаи и/или годишната 
сметка не содржат материјално погрешни прикажувања. 
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Сума на осигурурвање 
Член 6 

(1) Сумата на осигурување наведена во полисата преставува 
горна граница на обврските на осигурувачот по еден 
осигурен случај. 

(2) Агрегатниот годишен лимит претставува горна граница на 
обврската на осигурувачот за сите осигурени случаи 
настанати во текот на една осигурителна година. 

(3) Доколку агрегатниот лимит не е посебно наведен во 
полисата за осигурување се смета дека агрегатниот лимит е 
еднаков на сумата на осигуруавње. 

 
Штети исклучени од осигурување 

Член 7 
(1) Со осигурувањето не се опфатени отштетни барања за 

штети: 
1. кои се последица на оштетување на ствари или лица; 
2. предизвикани со намера, измама или крајно 

невнимание од овластениот ревизор на Друштвото за 
ревизија на осигуреникот, како и за штети настанати 
како последица на свесно постапување на 
осигуреникот спротивно законските прописи, 
правилата на струката и обичаите според кои се врши 
дејноста; 

3. што произлегуваат од договорно проширување на 
обврските на осигуреникот и за случаи за кои по закон 
не одговара; 

4. кои настанале поради непридржување кон договорени 
или законски рокови од страна на осигуреникот;  

5. кои се последица на измама, закана, принуда или 
други кривични дела; 

6. настанати при вршење на ревизија без дозвола за 
работа по одземање на лиценцата за работа на 
осигуреникот поради неисполнети законски услови; 

7. настанати поради невршење ревизија; 
8. кои се последица на неизвестување на надлежниот 

орган согласно со Законот за ревизија за незаконитост 
во работењето на субјектот на ревизија што 
осигуреникот го утврдил при вршење на ревизијата; 

9. поради губење на документација, извештај, стручно 
мислење, информации и други документи и сознанија 
за субјектот на ревизија; 

10. кои се последователни, индиректни, како на пример 
забрана за увоз-извоз, губење на пазар, пад на цени и 
слично; 

11. кои се последица на несолвентност или неликвидност, 
или на престанок на вршење на дејноста на 
осигуреникот; 

12. на лица кои не претставуваат трети лица во смисла на 
членот 2, став 1 точка 4 од овие Посебни услови. 

(2) Според овие Посебни услови осигурувачот не е во обврска 
да надомести штета, во сите случаи кога не е утврдена 
одговорноста на осигуреникот согласно со Законот за 
ревизија. 

 
Почеток и престанок на осигурувањето 

Член 8 
(1) Обврската на осигурувачот започнува по истек на 24-от час 

на денот кој во полисата е означен како почеток на 
осигурување, а престанува со истек на 24-от час на денот кој 
во полисата е означен како ден на истек на осигурувањето. 

(2) Осигурувањето може да престане пред денот на истек 
наведен во полисата во случај на: 
1. одземање на лиценцата за работа на осигуреникот; 
2. изрекување на мерка за забрана на вршење на 

професија против осигуреникот; 

3. на отварање на стечајна постапка за осигуреникот, и 
4. во други случаи кога постојат законски пречки. 

 
Премија 
Член 9 

(1) Премијата се утврдува врз основа на индивидуална 
процена на ризикот согласно со тарифата на премии на 
осигурувачот. 

 
Временско важење на осигуруавњето 

Член 10 
(1) Согласно определувањето на предметот на осигурување 

според времето на поднесување на барањата за надомест 
на штета (член 3, став 2), осигурувачот е во обврска само за 
барањата за надомест на штета поднесени за времетраење 
на полисата и произлегуваат од осигурени случаи настанати 
во истото време. 

(2) Ќе се смета дека оштетното барање е поднесено за 
времетраење на полисата, ако е пријавено во рок од 30 
дена од денот на истек на полисата и произлегува од 
осигурен случај настанат за времетраење на полисата. 

(3) Доколку осигурувањето континуирано се обновува кај 
осигурувачот, покритието важи за кое било отштетно 
барање што произлегува од осигурен случај настанат од 
денот на почетокот на првата полиса, без оглед кога 
отштетното барање е пријавено. Во овој случај висината на 
надоместот на штета се определува согласно сумата на 
осигурување во полисата што важела во време на 
осигурениот случај. 

 
Обврска на осигуреникот кога ќе настане осигурениот случај 

Член 11 
(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за 

настанување на осигурениот случај како и за поднесено 
оштетното барање најдоцна во рок од 3 дена од денот на 
дознавањето за осигурениот случај односно од 
пријавувањето од оштетениот. 

(2) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот во рокот 
од претходниот став и тогаш кога отштетното барање е 
доставено преку суд или друг надлежен орган, кога е 
поведена постапка за обезбедување на побарувања или ќе 
биде ставен во притвор. 

(3) Осигуреникот е должен веднаш да го извести осигурувачот 
ако е преземено дејствие во предистражна или истражна 
постапка, поднесен обвинителен акт или донесена одлука 
во кривчна постапка и тогаш кога веќе го пријавил 
настанувањето на осигурениот случај. Исто така должен е 
веднаш да го достави секое решение или наод на 
надлежен орган што ја води постапката. 

(4) Осигуреникот не е овластен без претходна согласност од 
осигурувачот да се изјаснува по барањето за надомест на 
штета, а особено да го признае потполно или делумно, да 
се спогодува или да изврши исплата. Ако осигуреникот во 
заблуда сметал дека постои негова одговорност или дека 
фактите се правилно утврдени, тоа не го оправдува. 

(5) Ако оштетениот поднесе тужба за надомест на штета 
против осигуреникот, тој е должен да го извести 
осигурувачот и да му достави тужба со сите докази и судска 
покана, сите документи во врска со штетниот настан и со 
тужбата за надомест на штета, како и водењето на спорот 
да му го препушти на осигурувачот. 

(6) Во случај кога оштетениот со барањето за надомест на 
штета непосредно ќе му се обрати на осигурувачот, 
осигуреникот е должен да даде писмена изјава за 
причината за настанување на штета и да ги даде сите 
документи, податоци и факти со кои располага, а кои се 
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неопходни за утврдување на одговорноста за причинетата 
штета и оцена на основаноста на барањето, обемот и 
висината на штетата. 

(7) Ако осигуреникот се противи на предлогот на осигурувачот 
барањето за надомест на штета да се реши со 
порамнување, осигурувачот не е должен да го надомести 
вишокот на надоместокот, на каматите и трошоците што 
притоа настанале. 

(8) Доколку осигуреникот не се придржува кон обврските од 
овој член, самиот ќе ги сноси штетните последици кои ќе 
настанат поради тоа, освен ако тие би настанале и да се 
придржувал кон обврските. 

 
Обврски на осигурувачот по поднесено барање 

од оштетениот 
Член 12 

(1) Во врска со поднесеното барање за надомест на штета од 
страна на оштетениот, осигурувачот има обврска: 
1. заедно со осигуреникот да преземе одбрана од 

неосновани и претерани барања за надомест на штета 
(правна заштита -член 13); 

2. да ја надомести настанатата штета (надомест на штета 
- член 14); 

3. да ги надомести трошоците по судска постапка 
(надомест на судските трошоци - член 15). 

 
Правна заштита 

Член 13 
(1) Обврската на осигурувачот за давање правна заштита 

опфаќа: 
1. испитување на одговорноста на осигуреникот за 

настанатата штета;  
2. водење спор во име на осигуреникот ако оштетениот 

остварува право на надомест на штета во парнична 
постапка; 

3. давање во име на осигуреникот изјави за кои што 
смета дека ќе бидат од полза за задоволување или за 
одбрана од неосновано или претерано барање за 
надомест на штета. 

(2) Ако е поднесена тужба за надомест на штета директно 
против осигуреникот, осигурувачот може водењето на 
спорот да му го довери на осигуреникот кој во таков случај 
е должен да се придржува на упатствата и налозите на 
осигурувачот во врска со преземање на парничните 
дејствија и веднаш да го известува осигурувачот за текот на 
постапката. 

(3) Осигурувачот може да го преземе водењето на парницата 
или да стапи на местото на осигуреникот или да учествува 
во својство на замешувач. 

(4) Осигурувачот е овластен да одбие да учествува или да го 
води спорот или да го препушти водењето на спорот на 
осигуреникот ако оцени дека нема место за давање на 
правна заштита со оглед на односот помеѓу висината на 
барањето за надомест на штета и осигурената сума. 

(5) Во случај осигурувачот на име надомест на штета да ја 
исплатил сумата на осигурување пред покренување на 
спорот, престанува и неговата обврска на правна заштита. 

 
Надомест на штета 

Член 14 
(1) Осигурувачот го исплатува надоместот на штета во рок од 

14 дена сметано од денот кога е утврдена обврска и 
висината на таа обрска, односно од денот на 
комплетирање на сите документи потребни за решавање 
на барањето за надомест на штета. 

(2) До колку при разгледување на барањето се утврди дека 

осигуреникот не ги доставил сите докази и факти битни за 
утврдување на основот и висината на штетата, вклучувајќи 
ги и доказите за утврдување на одговорност согласно со 
Законот за ревизија, осигурувачот нема да изврши исплата 
на штетата се додека не се достави потребната 
документација. 

(3) Осигурувачот го исплатува надоместокот од осигурувањето 
врз основа на: 
1. признанието што го дал или одобрил; 
2. порамнувањето што го дал или одобрил; 
3. судска одлука. 

(4) Осигурувачот учествува во депонирањето заради 
обезбедување на надомест на штета за која осигуреникот 
би бил задолжен врз основа на законските прописи или 
судските одлуки и тоа најмногу до износот на висината на 
неговата обврска за надомест на штета. 

(5) Ако осигурувачот се спротивстави на предлогот на 
осигуреникот да се спогоди по барањето за надомест на 
штета, должен е да го плати надоместот, каматите и 
трошоците и тогаш кога ја надминуваат сумата на 
осигурување. 

 
Надомест на трошоци во судска постапка 

Член 15 
(1) Ако спорот е воден со знаење и согласност на осигурувачот, 

со осигурувањето се покриени и парничните трошоци, до 
висината на сумата на осигурување, па и тогаш кога 
барањето за надомест не било основано. 

(2) Ако парницата е водена без знаење и согласност на 
осигурувачот, со осигурувањето се покриени и трошоците 
за водење на спорот, до висината на сумата на 
осигурување, под услов спорот да е воден основано и ако 
трошоците се оправдани. 

(3) Трошоци на кривична постапка, како и трошоци за 
застапување на осигуреникот во кривичната постапка, 
осигурувачот не е во обврска да ги надомести. По исклучок, 
осигурувачот ги плаќа трошоците на бранителот во 
кривичната постапката поведена против осигуреникот 
заради настан кој би можел да има за последица 
поставување на барање за надомест на штета опфатена со 
осигурувањето, доклку е известен за изборот на 
бранителот и го прифатил плаќањето на трошоците. 

(4) Кога ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на 
осигурување, осигурувачот се ослободува од сите 
понатамошни давања на име на надомест на штета и 
трошоци за еден осигурен случај. Доколку надоместот на 
штетата и трошоците на постапката ја надминуваат сумата 
на осигурување, обврските на осигурувачот сразмерно се 
намалуваат до сумата на осигурување. 

 
Непосредно барање од оштетениот 

Член 16 
(1) Ако оштетениот своето барање и тужба за надомест на 

штета ги упати само спрема осигурувачот, осигурувачот е 
должен да го извести осигуреникот и да го повика да ги 
даде сите потребни докази и податоци и да постапи во 
согласност со член 11 од овие Посебни услови. По 
добиеното известување, осигуреникот е должен да 
преземе мерки заради заштита на своите интереси. 

(2) До колку во случајот од претходниот став осигурувачот 
одлучи да исплати надомест на оштетениот во потполност 
или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот. 

 
Утврдување и процена на штета 

Член 17 
(1) Штетата ја утврдуваат и проценуваат заедно осигуреникот и 
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осигурувачот со оштетениот субјект, односно нивни 
овластени преставници кога барањето за надомест на 
штета е поднесено вонсудски, до осигуреникот или 
осигурувачот  

(2) Штетата се утврдува и проценува врз основа на уредно 
водена целокупна документација за извршена ревизија, 
која се доставува на увид на овластениот преставник на 
осигурувачот. 

(3) Под документација во смисла на овие Услови се сметаат 
сите документи во оргинал или фотокопија, што 
осигурувачот ќе ги побара од осигуреникот и од оштетниот 
заради утврдување на основаноста и висината на 
оштетното барање: сметководствени исправи, деловни 
книги (дневник, главна и помошна книга), детални 
финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на успех 
и извештај за промени во финансиската положба), 
забелешки со финансиските извештаи и друго. 

 
Вештачење на штета 

Член 18 
(1) До колку при утврдување и проценување на штетата не се 

согласат договорните страни и оштетениот, може да 
побараат штетата да се утврди и процени по пат на 
вештачење. 

(2) Секоја од договорните страни и оштетениот писмено го 
именува својот вештак. За вештаци може да се именуваат 
лица кои се во работен однос кај нив, а кои не учествувале 
во претходната проценка. 

(3) Пред почетокот на вештачењето, именуваните вештаци 
бираат вештак за претседател, а кој е со високо 
образование и не е во работен однос кај договорните 
страни. Претседателот дава стручно мислење по спорните 
прашања на вештаците. 

(4) Предмет на вештачење можат да бидат само спорни факти. 
Кои спорни факти ќе бидат предмет на вештачењето, како 
и постапката за вештачење, конкретно ги определуваат 
договерените страни со писмен договор за вештачење. 

(5) Секоја договорна страна и оштетениот ги сноси трошоците 
за својот вештак, а за претседателот ги сносат сите страни 
подеднакво. 

 
Висина на надомест на штета 

Член 19 
(1) Висината на надоместот на штета не може да биде 

поголема од штетата што оштетениот ја претрпел со 
настанување на осигурениот случај. 

(2) Надоместот на штета вклучително судските трошоци се 
исплатуваат најмногу до договорената сума на 
осигурувањето, со што престанува и обврската на 
осигурувачот. 

 
Право на регрес 

Член 20 
(1) Осигурувачот задржува право на регрес од осигуреникот, во 

случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е 
предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а 
за која, на осигурувачот од стана на осигуреникот, односно 
оштетниот не му се презентирани точни и вистински 
податоци, осносно докази за надомест на штета. 

 
Засатарување на побарувањето 

Член 21 
(1) Барањето за надомест на штета причинета со повреда на 

должноста на Друштвото за ревизија, а поднесено од 
страна на оштетениот субјект, застарува согласно на 
одредбите од Законот за облигациони односи. 

 
Територијално важење на осигурувањето 

Член 22 
(1) Со осигурувањето се опфатени само осигурани случаи што 

ќе настанат на територијата на Република Северна 
Македонија. 

 
Примена на Општите услови за осигурување од одговорност 

Член 23 
(1) Општите услови за осигурување од одговорност се 

применуваат заедно со Посебните услови за осигурување 
законска одговорност на друштвата за ревизија. Доколку 
нивната содржина е во спротивност со овие Посебни 
услови, се применува соодветната одредба од Посебните 
услови. 

 
Надлежност во случај на спор и примена на законите 

Член 24 
(1) Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, 

односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје. 

(2) За односите помеѓу договорните страни се применуваат 
одредбите од Законот за Облигационите односи, Општите 
услови за осигурувае од одговорност и Посебните услови за 
осигурување од одговорност на друштвата за ревизија и 
овластени ревизори - трговци поединци. 

(3) Доколку не се во спротивност со овие Посебни услови, на 
осигурувањата склучени според овие Посебни услови се 
применуваат и Општите услови за осигурување од 
одговорност. 

 
Решавање приговори, постапка на вонсудско решавање 
спорови, надлежен суд во случај на решавање на спор, 

упатување на Агенцијата за супервизија на осигурување, како 
надлежен орган за супервизија на друштвото 

Член 25 
(1) Доколку договарачот, осигуреникот или корисникот на 

осигурувањето не се задоволни од првостепената одлука на 
Осигурувачот, имаат право да поднесат приговор во рок од 
8 дена до Комисијата на осигурувачот која одлучува по 
приговори. Приговорот може да му се упати на 
осигурувачот на адресата на Кроација Осигурување или во 
просториите на Кроација Осигурување. 

(2) Приговорот треба да содржи: 

- име и презиме и адреса на подносителот на 
приговорот кој е физичко лице или на неговиот 
законски застапник, односно фирма, седиште и име и 
презиме на одговорното лице на подносителот на 
приговорот кој е правно лице; 

- причини за приговорот и барања на подносителот на 
приговорот; 

- докази со кои се потврдуваат наводите од приговорот 
кога е можно тие да се приложат, а може да содржи и 
исправи кои не биле разгледувани во постапката во 
која е донесена одлуката поради која се поднесува 
приговорот како и предлози за изведување докази; 

- датум на поднесување на приговорот и потпис на 
подносителот на приговорот односно лицето кое го 
застапува; 

- полномошно за застапување, кога приговорот е 
поднесен преку полномошник. 

(3) Друштвото е должно во писмена форма да одговори на 
приговорот во законски предвидениот рок. 

(4) Договарачот, осигуреникот или корисникот на 
осигурувањето можат да достават жалба за работењето на 
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осигурувачот до Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето (АСО), како орган надлежен за супервизија 
на друштвата за осигурување. 

(5) Во случај на спор, договарачот, осигуреникот или 
корисникот на осигурувањето ќе се обидат спорот да го 
решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, надлежен е 
стварно надлежниот суд во местото на седиштето на 
осигурувачот. 

 
Стапување на сила 

Член 26 
(1) Овие услови влегуваат во сила со денот на донесување, а се 

применуваат на договорите за осигурување склучени по 
15.02.2022 година. 

(2) Со стапувањето на сила на овие Посебни услови за 
осигурување од одговорност на друштвата за ревизија и 
овластени ревизори - трговци поединци, престанува 
важноста на Посебните услови за осигурување од 
одговорност на друштва за ревизија бр.0204-2284/2 од 
01.03.2013 година. 

 
 

Претседател на Одбор на директори 
Роберт Вучковиќ 

 
------------------------------------ 

 


