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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА  
ОДГОВОРНОСТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ 

 
I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

 
ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ 

 
Осигурувач - е Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп.           
Договарач на осигурување - е  лице што со осигурувачот склучува договор за осигурување и ја плаќа премијата за 
осигурување. 
Осигуреник - е сметководител, овластен сметководител или друштво за вршење сметководствени работи чија закон-
ска одговорност е опфатена со осигурувањето. 
Трето лице (оштетено лице) - обврзник за водење сметководство е физичко или правно лице што има обврска да води 
трговски/деловни книги и да составува и да презентира годишна сметка и/или финансиски извештаи во согласност со 
Законот за вршење сметководствени работи, а кое има склучено договор за водење сметководствени работи со оси-
гуреникот. 
Полиса - е исправа за склучен договор за осигурување.  
Премија за осигурување - е износ што договарачот на осигурувањето го плаќа во согласност со договорот за 
осигурување. 
Сума на осигурување по штетен настан - највисокиот износ на обврската на осигурувачот за еден осигурен случај.  
Агрегатна сума на осигурување - највисокиот износ на обврската на осигурувачот за целиот период на траење на 
полисата.   
 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

(1) Предмет на осигурување во согласност со овие Услови е законската одговорност на осигуреникот за штетата што 
ќе ја предизвика на обврзникот за водење сметководство со кој има склучено договор за вршење сметководствени 
работи.  

(2) Под сметководствени работи од претходниот став се подразбира:  
- прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи;  
- подготовка и водење на трговски/деловни книги; 
- изработка на годишна сметка и/или финансиски извештаи; 
- пресметка на даноци и други јавни давачки; 
- пресметка на плати; 
- чување на доверената тековна документација до предава-ње на годишната пресметка, во согласност со 

законските рокови. 
 

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 
Член 2 

(1) Осигурени лица во согласност со овие Услови се физички и правни лица регистрирани за вршење сметководствени 
работи во согласност со Законот за вршење на смет-ководствени работи, и тоа: 
- сметководител, 
- овластен сметководител, 
- друштво за вршење сметководствени работи.  

 
СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 3 
(1) Сумата на осигурување претставува највисокиот износ на обврската на осигурувачот по еден штетен настан и 

тогаш кога за штетата одговараат повеќе лица чија одговорност е покриена со ова осигурување. 
(2) Агрегатната сума на осигурување е горна граница на обврската на осигурувачот за сите осигурени случаи 

настанати во рамките на една осигурителна година. Висината на агрегатната сума на осигурување е еднаква на 
двоен износ на сумата на осигурување, доколку поинаку не се договори.  
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(3) Договорената сума на осигурување и агрегатната сума на осигурување мора задолжително да бидат наведени во 
полисата за осигурување.   

 
ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 

Член 4 
(1) За осигурен случај во смисла на овие Услови се смета една или повеќе одредени активности или пропусти со кои 

осигуреникот при своето постапување, непостапување или пропуст, при вршење на сметководствените работи 
наведени во член 1 став 2 од овие Услови, му причинил штета на третото лице.  

(2) Се смета дека осигурениот случај настанал тогаш кога се остварил пропустот или грешката во вршењето на 
работите наведени во член 1 став 2 од овие Услови, а за кои одговара осигуреникот во согласност со одредбите на 
овие Услови.  

(3) Договорот за осигурување е ништовен ако во моментот на неговото склучување осигурениот случај веќе настанал 
или бил во настанување, или било извесно дека ќе настане или веќе тогаш престанала можноста за негово 
настанување.  

 
ШTЕТИ ИСКЛУЧЕНИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 5 
(1) Осигурувањето не покрива одговорност на осигуреникот за штета што осигуреникот вршејќи сметководствени 

работи опишани во член 1 став 2 од овие Услови ја причинил на третото лице - оштетен, по сопствена вина, 
противправно однесување, постапување спротивно на вниманието на добар стру-чњак, односно пречекорување и 
повреда на своите права, должности и обврски пропишани со Законот за вршење на сметководствени работи и 
Кодексот на етика на професио-нални сметководители.  

(2) За штета причинета по вина на осигуреникот се подра-збира секое дејство или пропуштање на осигуреникот во 
текот на вршењето на сметководствената дејност со кое е причи-нета штета на третото лице, а со чие преземањ, 
односно непреземање, осигуреникот бил свесен и постапувал со наме-ра, или бил должен и можел да биде свесен 
за штетноста на своето дејство, односно пропуштање.  

(3) Осигуреникот постапува спротивно на вниманието на добар стручњак ако при вршењето на сметководствената 
дејност, во рамките на својата професионална дејност, не по-стапил со зголемено внимание, во согласност со 
правилата и обичаите на струката, односно не постапувал во согласност со Кодексот на етика на професионални 
сметководители.  

(4) Според тоа, и вклучувајќи ги одредбите од став 1 на овој член, осигурувањето особено не се однесува на: 
- штети настанати поради неточно прикажување на имотната состојба, финансиската состојба и успешност во 

работењето во годишните извештаи со намера да се стекне имотна корист за своја или туѓа сметка или некому 
да се нанесе штета;  

- штети настанати со извршување на сметководствени работи што осигуреникот ги вршел без валиден договор со 
лицето за кое вршел сметководствени работи;  

- трошоци за надомест на штета што ќе им ја причини на трети лица поради смрт, телесна повреда, нарушување 
на здравјето, уништување и оштетување на предмети; 

- штети што се последица на извршување на кривично, односно прекршочно дело на осигуреникот; 
- штети што произлегуваат поради договорно проширување на одговорноста на осигуреникот и на случаи за кои 

по Законот не одговара (не спаѓаат во вршење сметководствени работи); 
- барања за надомест на штета од лица што се во сродство со осигуреникот. За сродници на осигуреникот се 

сметаат соп-ружници, деца и родители; 
- за финансиски штети, загубена заработка, кои настанале како последица на прекин на работа или банкрот на 

осигуреникот;  
- штети како последица на непочитување на договорените рокови од страна на обврзникот за водење 

сметководство; 
- штети настанати како последица од уништување, измена, оштетување, намалување на функцијата или 

достапност на компјутерски податоци, хардвер, софтвер, уреди за пренос на податоци, микрочипови и сл., без 
разлика дали станува збор за делови на компјутерска или некомпјутерска електронска опрема;  

- штети настанати поради војна, тероризам, политички ризици, граѓански немири, без оглед дали е објавена војна 
или не;  

- намера, измама или грубо невнимание од осигуреникот; 
- намера или измама од страна на обврзникот за водење сметководство; 
- вршење на сметководствени работи без лиценца за работа поради неисполнети законски услови; 
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- губење на документација, извештаи, стручно мислење, информации и други документи и сознанија за 
обврзникот за водење сметководство; 

- надомест поради оштетување, уништување или губење пари, чекови или хартии од вредност и нивните 
последици; 

- штети настанати како резултат на кусок во благајна, грешка при исплата и проневера од страна на вработените 
лица кај осигуреникот; 

- прекршување на обврската за заштита на тајноста на податоците; 
- казни изречени на осигуреникот поради пропусти во него-вото работење; 
- казни на обврзникот поради грешки на сметководителот; 
- други ризици што не се предмет на осигурување. 

 
III. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 6 
(1) Договор за осигурување се склучува врз основа на писмена понуда поднесена од овластеното лице на друштвото 

за сметководствени работи, сметководителот или овластениот сметководител, а склучен е кога договорните страни 
ќе ја потпишат полисата за осигурување и ќе се плати премијата од страна на договарачот на осигурувањето. 

(2) Ако осигурувачот во врска со примената писмена понуда побара какво било дополнување или измена, како ден на 
прием на понудата ќе се смета денот кога осигурувачот го примил бараното дополнување или измена. 

 
ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 7 
(1) Обврската на осигурувачот започнува по истекот на 24-тиот час од денот што во договорот за осигурување е 

означен како ден на почеток на осигурувањето, освен ако не се договори поинаку.  
(2) Обврската на осигурувачот престанува со истекот на 24-тиот час од денот што во договорот е означен како ден на 

истекување на осигурувањето. 
(3) Осигурувачот има обврска за надомест на штета само доколку осигурениот случај настане за време на траењето на 

договорот за осигурување.  
(4) Осигурувањето може да престане и поради раскинат договор за вршење сметководствени работи или одземена 

лиценца за работа. 
 

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА 
Член 8 

(1) Договарачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата.  
(2) Премијата се плаќа при склучувањето на договорот за осигурување, по правило одеднаш, а може да се плати и на 

рати во договорени рокови. 
(3) Ако е договорено премијата да се плаќа на рати, осигурувачот може да пресмета законска камата, во случај кога 

премијата не е платена до денот на доспеаност на договорената рата.  
 

ПРОМЕНА НА НАЗИВ И АДРЕСА 
Член 9 

(1) Договарачот на осигурувањето е должен за секоја про-мена во називот или адресата на осигуреникот да го извести 
осигурувачот во рок од 15 дена од денот на настанатата промена. 

 
ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ НАСТАНЕ ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ 

Член 10 
(1) Осигуреникот е должен писмено да го извести осигурувачот за настанување на осигурен случај, како и да го 

извести за отштетното побарување поднесено против осигуреникот од оштетениот веднаш по дознавањето, а 
најдоцна во рок од 3 дена од дознавањето.  

(2) Осигуреникот е должен на осигурувачот да му овозможи увид во целокупната документација со уредна 
сметководствена евиденција и аргументирани факти, кои се потребни за утврдување на причината и на висината на 
штетата. 

(3) Доколку е поведено обвинение или е донесена одлука за поведување кривична, прекршочна или дисциплинска 
постапка, осигуреникот е должен за тоа веднаш да го извести осигурувачот, дури и тогаш кога претходно го 
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пријавил настанувањето на осигурениот случај. Осигуреникот е должен да го достави до осигурувачот наодот од 
надлежниот орган во врска со настанатиот осигурен случај.  

(4) Осигуреникот не е овластен без претходна согласност од осигурувачот да се изјаснува по барањето, а особено да 
го признае потполно или делумно, да се спогодува или да изврши исплата. 

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

(6) Ако осигуреникот се противи на предлогот на осигурувачот тужбеното барање за надомест на штета да се реши со 
спогодба, осигурувачот не е должен да ги плати вишокот на надомест, каматите и трошоците што настанале 
поради тоа. 

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

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

 
ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ОД ОШТЕТЕНИОТ 

Член 11 
(1) Во врска со поднесеното барање за надомест на штета од страна на оштетениот субјект, осигурувачот има обврска: 

- заедно со осигуреникот да преземе одбрана од неосновани и претерани барања за надомест на штета (правна 
заштита); 

- да ги надомести основаните барања за надомест на штета; 
- да ги надомести трошоците на судската постапка (надо-мест на трошоците на постапката). 

 
ПРАВНА ЗАШТИТА 

Член 12 
(1) Обврската на осигурувачот за давање правна заштита опфаќа: 

- испитување на одговорноста на осигуреникот за наста-натата штета; 
- водење спор во име на осигуреникот ако оштетениот остварува право на надомест на штета во процесната 

постапка; 
- давање во име на осигуреникот изјави за кои смета дека ќе бидат од корист за задоволување или за одбрана од 

неосновано или претерано барање за надомест на штета. 
(2) Со согласност на осигурувачот, водењето на спорот може да му се довери на осигуреникот, кој во таков случај е 

должен да се придржува на упатствата и на налозите на осигурувачот во врска со водењето на спорот.  
(3) Осигурувачот може да го преземе водењето на парницата или да стапи на местото на осигуреникот или да 

учествува во парницата во својство на замешувач.  
(4) Осигурувачот е овластен да го одбие водењето на спорот или да го препушти водењето на спорот на осигу-реникот 

ако оцени дека нема место/интерес за давање правна заштита со оглед на односот на висината на барањето за 
надомест на штета и висината на осигурената сума. 

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

 
НАДОМЕСТ НА  ШТЕТА 

Член 13 
(1) Осигурувачот исплатува надомест на штета врз основа на: 

- утврдена основа и утврдена висина на надомест; 
- порамнување што го склучил или го одобрил;  
- судска одлука.  

(2) Осигурувачот го исплатува надоместот на штета во рок од 14 дена сметано од денот кога ја утврдил својата 
обврска и висината на таа обврска. 

(3) Осигурувачот е овластен да го положи износот на сумата на осигурување намален за договорената франшиза кај 
осигуреникот на име надомест на штета и во тој случај осигурувачот се ослободува од сите обврски и постапки во 
врска со осигурениот случај.   

(4) Ако осигурувачот се спротивстави на предлогот на осигуреникот да се спогоди по барањето за надомест на штета, 
должен е да ги плати надоместот, каматите и трошоците и тогаш кога ја надминуваат сумата на осигурување.  
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НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА 
Член 14 

(1) Осигурувачот ги надоместува сите трошоци на процесната постапка доколку сам го водел спорот или дал 
согласност на осигуреникот за водење на спорот, па и тогаш кога барањето за надомест на штета било неосновано, 
но најмногу до износот на сумата на осигурување. 

(2) Ако парницата е водена без знаење и согласнот на осигурувачот, со осигурувањето се покриени и трошоците на 
постапката доколку заедно со надоместот на штета не ја надминуваат сумата на осигурување.  

(3) Осигурувачот ги сносува трошоците на бранителот во кривичната постапка поведена против осигуреникот поради 
настан што би можел да има како последица поставување на барање за надомест на штета по основ? на 
одговорност покриена со осигурувањето, и тоа само ако е запознаен со изборот на бранителот и се согласил да ги 
сноси трошоците. Трошоците на кривичната постапка, како и трошоците за застапување на оштетениот, 
осигурувачот не ги надоместува.  

(4) Кога ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на осигурување, осигурувачот се ослободува од 
понатамошни давања на име на надомест на штета и трошоци за еден осигурен случај. 

 
НЕПОСРЕДНО БАРАЊЕ ОД ОШТЕТЕНИОТ СУБЈЕКТ 

Член 15 
(1) Ако оштетениот субјект своето барање и тужба за надомест на штета ги упати само кон осигурувачот, осигурувачот 

е должен да го извести осигуреникот и да го повика да ги презентира сите потребни докази, а осигуреникот е 
должен да преземе мерки заради заштита на своите интереси. 

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

(3) Оштетеното лице може да поднесе барање за надомест на штета директно до осигурувачот, но најмногу до износот 
на обврската на осигурувачот, односно сумата на осигурување.  

 
ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 16 
(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 и судските трошоци се исплатуваат најмногу до договорената сума на осигурување, со што 

престанува и обврската на осигурувачот. 
 

ПРАВО НА РЕГРЕС 
Член 17 

(1) Осигурувачот задржува право на регрес од осигу-реникот, односно право на поврат на штета од оштетениот, во 
случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за 
која на осигурувачот од страна на осигуреникот, односно оштетениот, не му се презентирани точни и вистински 
податоци, односно докази за надомест на штета. 

 
ТЕРИТОРИЈАЛНО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 18 
(1) Со осигурувањето се опфатени само осигурени случаи што ќе  настанат на територијата на Република Македонија. 
 

НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР И ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ 
Член 19 

(1) Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето може да достават жалба во однос на осигурувачот до 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 

(2) Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигурувачот и осигуреникот месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2  - Скопје. 

 
ПРИМЕНА НА ОВИЕ УСЛОВИ 

Член 20 
(1) Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и 

Општите услови за осигурување на имот. 
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Бр. 02-2143/6 
Датум: 06.03.2020 година 
 
Претседател на Управен одбор 
Бошко Андов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овие Посебни услови ги донесе Управниот одборот на Друштвото на 204-тата редовна седница одржана на 19.4.2018 година со одлука бр. 02-3412/3 
со примена од 1.5.2018 година и измените и дополнувањата донесени на 283-та редовна седница одржана на 06.03.2020 година со одлука бр.02-
2143/6 со примена со денот на донесувањето. 
 
Лектор Кристина Велевска 
 


