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У С Л О В И 
ЗА ОСИГУРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ  

ОДГОВОРНОСТИ ИНЖЕЊЕРА 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

ПРИМЕНА УСЛОВА 
 
 

Члан 1. 
(1) Ови Услови примењују се на осигурање 

професионалне одговорности инжењера. 
 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА 
 

Члан 2. 
 

(1) У овим Условима поједини изрази значе: 
1) „Осигуравач“ – Компанија „Дунав осигурање“ 

а.д.о.; 
2) „Уговарач осигурања“ – лице које са осигуравачем 

закључи уговор о осигурању „Осигураник“ – лице 
чија је одговорност покривена осигурањем; 

3) „Треће лице“ – лице које није субјект уговора о 
осигурању, односно лице чија одговорност није 
покривена осигурањем; 

4) „Сума осигурања“ – горња граница обавезе 
осигуравача по једном осигураном случају; 

5) „Агрегатна сума осигурања“ - горња граница 
обавезе осигуравача за цео период покрића; 

6) „Премија“ – износ који се плаћа за осигурање на 
основу уговора о осигурању; 

7) „Полиса“ – исправа о уговору о осигурању; 
8) „Осигурани случај“ – будући, неизвестан и 

независан од искључиве воље осигураника 
штетни догађај, који има за последицу настајање 
штете чију би надокнаду могло да захтева треће 
оштећено лице; 

9) „Чисто финансијска штета“ – штета која се састоји 
непосредно у новцу, а није ни у каквој вези са 
штетом на стварима, нити са штетом на лицима.  

10) „Ратни и политички ризици“  -  догађаји 
проузроковани: ратним операцијама или 
побунама, ратом, инвазијом, дејством страног 
непријатеља, непријатељствима или сличним 
операцијама, грађанским ратом (без обзира да ли 
је рат објављен или не), побуном, револуцијом, 
устанком, као и немирима који настану из таквих 
догађаја, минама, торпедима, бомбама или другим 
експлозивним средствима, запленом, 
одузимањем, ограничењем, задржавањем и 
последицама тих догађаја, или покушајима да се 
изврше, конфискацијом, реквизицијом или осталим 
сличним мерама које спроводи, односно намерава 
да спроведе власт или нека политичка 
организација која се бори за власт, односно која 
има власт, саботажом или тероризмом извршених 
од лица која делују из политичких побуда у име 
или у вези са било каквом организацијом или од 
лица које, односно која делују из политичких 
побуда, независно од било какве организације. 

 
 
 
 
 

II ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет осигурања 
 

Члан 3. 
(1) Предмет осигурања према овим Условима је законска 
грађанска одговорност осигураника за штете проузроковане 
трећим лицима услед грешака и пропуста насталих у 
обављању послова израде просторних и урбанистичких 
планова, пројектовања и извођења радова (у даљем тексту: 
пројектовања, организације и надзора изградње). 
 
(2) Овим осигурањем покривена је професионална 
одговорност одговорног планера, урбанисте, пројектанта и 
извођача радова због повреде Закона о планирању и 
изградњи и других закона, професионалних стандарада и 
норматива, Статута Инжењерске коморе Србије и Етичког 
кодекса Инжењерске коморе Србије.  
 
(3) Овим осигурањем покривене су штете: 
 
1) настале оштећењем или уништењем објекта који је 
изграђен на основу пројеката осигураника или изграђен под 
надзором и организацијом осигураника; и/или 
 
2) настале услед недостатка на објекту који проузрокују 
потребу за накнадном израдом, испоруком или уградњом 
новог елемента или дела на објекту који је изграђен на 
основу пројеката осигураника или изграђен под надзором и 
организацијом осигураника; и/или 
 
3) настале услед смрти, повреде тела или здравља трећих 
лица уколико су проузроковане услед грешке и/или пропуста 
осигураника у пројектовању, организацији или надзору 
изградње; и/или 
  
4) настале услед уништења или оштећења ствари трећих 
лица, уколико су проузроковане као последица грешке и/или 
пропуста у пројектовању, организацији или надзору 
изградње. 
 

Осигурани случај 
 

Члан 4. 
(1) Осигурани случај у смислу ових Услова је сваки чин 
пропуста или грешке у обављању послова пројектовања, 
организације и надзора изградње проузрокован у току 
периода трајања осигурања, који за последицу има настанак 
штете трећим лицима. 
 
(2)  Сматра се да је осигурани случај настао кад је учињена 
радња и/или настао пропуст у пројектовању и/или 
организацији и/или надзору. 
 
(3) У случају сумње кад је штета настала, подразумева се 
да је пропуст или грешка настала оног дана када се 
одређена радња најкасније морала предузети да би се 
избегло наступање штете. 
 
(4) Под једним осигураним случајем подразумева се: 
 
1) једна грешка или пропуст или неколико грешака или 
пропуста у пројектовању или организацији или надзору 
изградње који се могу приписати једном истом извору а чије 
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су последице штете на једном или више објеката или 
конструкција; и/или 
 
2) више од једне грешке или пропуста који резултирају 
једном штетом на једном објекту. 
 
 

Искључења из осигурања 
 

Члан 5. 
(1) Осигурањем од професионалне одговорности 
осигураника нису обухваћени одштетни захтеви због: 
 

- штета проузрокованих намерно или преваром 
осигураника; 

- намерног кршења закона и других прописа, 
стандарда или других уговорених обавеза, 
упутстава наручиоца или надзорног органа; 

- штете настале из уговорног проширења 
одговорности осигураника на случајеве на које 
иначе по закону не одговара; 

- уговорних казна и пенала; 
- штета насталих услед прекорачења 

процењених трошкова или временских рокова; 
- штета насталих пре закључења уговора о 

осигурању о професионалној одговорности 
инжењера; 

- штета насталих услед кршења ауторских 
права; 

- штета које нису настале ни повредом тела или 
здравља неког лица, нити оштећењем, односно 
уништењем ствари, осим штета насталих услед 
недостатака из члана 3. став (3) тачка 2); 

- одговорности за штете које претрпи запослени 
осигураника; 

- одговорност за производе са недостатком; 
- губитка докумената; 
- из поседовања ствари; 
- штета које су последица загађења животне 

средине; 
- штета које су посредна или непосредна 

последица ратних и политичких ризика; 
- штете које су последица елементарних 

непогода и више силе; 
- штета које поступно настају услед трајног 

деловања температуре, плинова, паре, влаге 
или падавина (дима, чађи, прашине и др.); 

- штета које су у непосредној или посредној вези 
са коришћењем нуклеарне енергије; 

- штета услед поседовања или коришћења 
моторних возила и других возила на моторни 
погон, ваздушних возила и возила на води; 

- штете које претрпи осигураник, брачни друг, 
деца и друга лица која са њима живе у 
заједничком домаћинству и која је дужан да 
издржава; 

- штета чију накнаду оштећено лице може 
остварити по основу било које друге врсте 
осигурања, уколико је такво осигурање 
закључено. 

 
 

Територијална важност осигурања 
 

Члан 6. 
(1) Осигурањем су обухваћени осигурани случајеви настали 
на територији Републике Србије. 

Трајање осигурања 
 

Члан 7. 
(1) Осигурања по овим Условима се закључују на период од 
годину дана. 
 

СУМА ОСИГУРАЊА 
 

Члан 8. 
(1) Сума осигурања је горња граница обавезе осигуравача 
по једном осигураном случају и укупно за период покрића, 
уколико се другачије не уговори. 
 
(2) Сума осигурања се након настанка осигураног случаја 
и/или осигураних случајева и исплате одштете исцрпљује и 
након исцрпљења у целости, осигурање престаје да важи. 
 
(3) Након појединачних исцрпљивања суме осигурања и 
исцрпљења свих евентално  уговорених сума осигурања 
(агрегатне суме) осигурање престаје да важи. 

Премија осигурања 
 

Члан 9. 
(1) Уговарач осигурања или осигураник плаћа премију 
осигурања приликом закључивања уговора о осигурању, по 
правилу одједном, уколико није другачије уговорено. 
 
 

ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА ПОСЛЕ НАСТАНКА 
ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

 
Члан 10. 

(1) Осигураник је дужан да обавести осигуравача о настанку 
осигураног случаја као и о поднетом захтеву за накнаду 
штете најкасније у року од три дана по сазнању. 
 
(2) Осигураник је дужан да обавести осигуравача и кад 
захтев за накнаду штете против њега буде истакнут преко 
суда, кад буде стављен у притвор, као и кад буде поведен 
поступак за обезбеђење доказа. 
 
(3) Ако је поведен извиђај, подигнута оптужница или је 
донета одлука о кривичном поступку, осигураник је дужан да 
о томе одмах обавести осигуравача, чак  и кад је пријавио  
настанак штетног догађаја. Такође је дужан да достави 
налаз надлежног органа у вези са насталим штетним 
догађајем. 
  
(4) Осигураник није овлашћен да се без претходне 
сагласности осигуравача изјашњава о захтеву за  накнаду 
штете а нарочито да га призна потпуно или делимично, да 
се о захтеву за накнаду штете поравна, као ни да изврши 
исплату, осим ако се према чињеничном стању није могло 
одбити признање, поравнање односно исплата, а да се тиме 
не учини очигледна неправда. Ако је осигураник у заблуди 
сматрао да постоји његова одговорност или да су исправно 
утврђене чињенице, то га неће оправдати. 
 
(5) Ако оштећени поднесе тужбу за накнаду штете против 
осигураника, осигураник је дужан да достави осигуравачу 
судски позив односно тужбу и сва писмена у вези са 
штетним догађајем и захтевом за накнаду штете, као и да 
вођење спора препусти осигуравачу. 
 
(6) Ако се осигураник противи предлогу осигуравача да се 
захтев за накнаду штете реши поравнањем осигуравач није 
дужан да плати вишак накнаде, камате и трошкова који су 
услед тога настали. 
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(7) У случају да се оштећеник са захтевом за накнаду штете 
непосредно обрати осигуравачу, осигураник је дужан да 
осигуравачу пружи  све доказе  и податке са којим 
располаже, а који су неопходни за утврђивање 
одговорности за причињену штету и за оцену основаности 
захтева, обима и висине штете. 
  
(8) Ако услед промењених околности осигураник стекне 
право да се укине или смањи рента оштећеном лицу, дужан 
је да о томе обавести осигуравача. 
 
(9) Уколико се осигураник не придржава обавезе из овог 
члана сносиће штетне последице које услед тог настану, 
осим ако би оне настале и да се придржавао обавеза. 

 
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА ПО ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ 

ОШТЕЋЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 11. 
(1) У вези са поднетим захтевом за накнаду штете од стране 
оштећеног лица, осигуравач је у обавези:  
 
1) да заједно са осигураником предузме одбрану од 
неоснованих или претераних захтева за накнаду штете 
(правна заштита - члан 12. ових Услова); 
 
2) да удовољи основаним захтевима за накнаду штете 
(накнада штете - члан 13. ових Услова); 
 
3) да накнади трошкове судског поступка (накнада трошкова 
поступка - члан 14. ових Услова). 
 

ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

Члан 12. 
(1)  Обавеза осигуравача поводом пружања 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 
целисходним  за  задовољење или одбрану од неоснованог 
или претераног захтева за накнаду штете. 
 
(2) Уз сагласност  и упутство  осигуравача, вођење спора 
може се поверити осигуранику који је у таквом случају дужан 
да се придржава упутства и налога осигуравача у погледу 
вођења поступка у парници. 
 
(3) Осигуравач може преузети вођење парнице или ступити 
на место осигураника или учествовати у својству умешача. 
 
(4) Осигуравач је овлашћен да одбије да води спор или да 
препусти осигуранику вођење спора,  ако  оцени  да  нема 
места пружању 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 13. 
(1) Осигуравач у року од 14 дана исплаћује накнаду из 
осигурања, рачунајући од дана кад  је утврдио своју обавезу 
и висину те обавезе. 
 
(2) Осигуравач исплаћује накнаду из осигурања на основу: 
 
1) одлуке заједничке Комисије осигураника и осигуравача, 
чије се одлучивање темељи на одлуци Суда части 
Инжењерске коморе Србије и налазима Комисије и/или 
вештака; или 
 
2) судске одлуке.  
 
(3) Осигуравач је овлашћен да на име накнаде осигуранику 
положи суму осигурања, па се у том случају ослобађа свих 
обавеза и поступака у вези са осигураним случајем. 
 
(4) Ако је осигураник обавезан да плати на име накнаде 
штете ренту, а капитализирана вредност ренте премашује 
суму осигурања, или остатак суме по одбитку других 
давања у вези са истим осигураним случајем дугована 
рента ће се накнадити само у сразмери између суме 
осигурања, односно остатка суме осигурања и 
капитализиране вредности ренте. 
Капитализирана вредност ренте за израчунавање 
пропорције рачуна се на основу важећих таблица смртности 
за осигурање живота у Републици Србији. 
 
(5) Ако се осигуравач противи предлогу осигураника да се о 
захтеву за накнаду штете поравна, дужан је да плати 
накнаду, камате и трошкове и кад премашују суму 
осигурања. 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА 
 

Члан 14. 
(1) Осигуравач надокнађује све трошкове парничног 
поступка уколико је сам водио спор или је дао сагласност 
осигуранику за вођење спора па, и кад захтев за накнаду 
штете није био основан. 
 
(2) Ако је парница вођена без знања и сагласности 
осигуравача, осигурањем су покривени трошкови спора, 
уколико заједно са накнадом штете не премашују суму 
осигурања. 
(3) Кад изврши своју  обавезу исплатом суме осигурања, 
осигуравач се ослобађа даљих давања на име накнаде и 
трошкова по једном осигураном случају. 
 
 

НЕПОСРЕДНИ ЗАХТЕВ ОШТЕЋЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 15. 
(1) Ако оштећено лице захтев или тужбу за накнаду штете 
управи само према осигуравачу, осигуравач ће о томе 
обавестити осигураника и позвати га да му пружи све 
потребне податке и поступи сходно члану 10., став (7) ових 
Услова, као и да сам осигураник предузме мере ради 
заштите својих интереса. 
  
(2) Уколико се у случају из претходног става осигуравач 
одлучи да оштећеном исплати накнаду, у потпуности или 
делимично, дужан је о томе да обавести осигураника. 
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III ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 
 

Члан 16. 
Обавеза осигуравача престаје: 
 
1) код уговора о осигурању са одређеним роком трајања - 
истеком двадесет четвртог часа дана који је у полиси 
означен као дан истека осигурања, уколико није другачије 
уговорено, 
 
2) код уговора о осигурању са неодређеним роком трајања, 
ако је у полиси означен само почетак осигурања, осигурање 
се продужава из године у годину, осим ако нека од 
уговорних страна најкасније три месеца пре истека текуће 
године осигурања писмено обавести другу страну да не 
жели продужити уговор о осигурању. У том случају, уговор о 
осигурању престаје истеком двадесетчетвртог часа 
последњег дана текуће године осигурања. 
 
 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА 
 

Члан 17. 
(1) Сва обавештења и пријаве које су уговорне стране 
дужне да учине у смислу одредаба ових услова, обавезно 
се морају потврдити препорученим писмом, ако су учињене 
усмено, телефоном, телеграмом или на неки други сличан 
начин. 
 
(2) Као дан пријема обавештења односно пријаве, сматра се 
дан кад су обавештење односно пријава примљени. Ако се 
обавештење односно пријава шаље поштом препоручено, 
као дан пријема сматра се дан предаје пошти. 
 
(3) Споразуми који се односе на садржину уговора 
пуноважни су само ако су закључени у писменом облику. 
 
 

ПРОМЕНА НАЗИВА ИЛИ АДРЕСЕ ОСИГУРАНИКА 
 

Члан 18. 
(1) Уговарач осигурања односно осигураник дужан је да о 
промени имена, назива или адресе обавести осигуравача у 
року од 15 дана од дана настале промене. 
 
(2) Ако уговарач осигурања односно осигураник не обавести 
осигуравача о променама из претходног става, за 
пуноважност обавештења која осигуравач шаље, довољно 
је ако је упутио уговарачу осигурања односно осигуранику 
препоручено писмо према последњим подацима о адреси 
стана, пословним просторијама односно имену или називу 
којима располаже. Обавештење постаје пуноважно дана кад 
би, према редовном току ствари, постало пуноважно да није 
било промене из претходног става. 
 
 
ИЗМЕНА УСЛОВА ОСИГУРАЊА И ТАРИФЕ ПРЕМИЈЕ 

 
Члан 19. 

(1) На уговоре о осигурању закључене на трајање дуже од 
годину дана измене у Условима осигурања и Тарифи 
премија извршене после закључења уговора о осигурању 
примењиваће се тек по истеку године осигурања, осим 
уколико су за осигураника повољније. 
 

(2) Осигуравач је дужан да o томе писаним путем или на 
други погодан начин обавести уговарача осигурања о 
извршеним изменама у Условима осигурања односно 
Тарифи премија. 
 
(3) Уговарач осигурања има право да у року од 30 дана од 
дана  пријема обавештења о извршеним изменама у 
Условима осигурања односно Тарифи премија откаже 
уговор о осигурању. 
 
(4) У случају отказа из претходног става уговор о осигурању 
престаје у двадесет четири часа последњег дана текуће 
године осигурања у којој је извршена измена Услова 
осигурања, односно Тарифе премија. 
 
(5) Ако уговарач осигурања не откаже уговор у року 
одређеном у ставу (3) овог члана, уговор о осигурању се 
мења са почетком наредне године осигурања, у складу са 
извршеним изменама у Условима осигурања, односно 
Тарифи премија. 
 
 

ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 
 

Члан 20. 
(1) На питања која нису регулисана Условима, примењују се 
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 

 
НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРА 

 
Члан 21. 

(1) У случају спора између осигураника односно уговарача 
осигурања и осигуравача, надлежан је суд према месту 
закључења уговора о осигурању. 
 


