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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ЛИЦА 

ВРАБОТЕНИ ВО АГЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 – ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

(1) Договорите за осигурување од професионална 

одговорност на лица вработени во агенции за 

обезбедување се склучуваат согласно важечките 

Општи услови за осигурување од професионална 

одговорност и одредбите на овие Посебни услови.  

(2) Доколку некои од одредбите на Општите услови за 

осигурување од професионална одговорност се 

спротивни на одредбите на овие Услови, ќе се 

применуваат одредбите утврдени во овие Посебни 

услови.   

 

Член 2 – ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

(1) Со осигурувањето од професионална одговорност на 

лица вработени во агенции за обезбедување е 

покриенa одговорноста на службениците за 

обезбедување на агенцијата за обезбедување поради 

професионална грешка, пропуст или повреда при 

вршење на дејноста обезбедување во согласност со  

законските прописи. 

(2) Во истиот степен, осигурувачот покрива и оштетување 

на осигурената сопственост поради грешка направена 

при планирањето и извршувањето на безбедносните 

системи кои биле планирани и извршени од страна на 

осигуреникот, но само ако планирањето и 

извршувањето биле направени за време на периодот 

на осигурување. 

(3) Осигурувањето опфаќа и одговорност за штети  

предизвикани на трети лица кои настанале во врска 

со вршење на дејноста на агенцијата за 

обезбедување. 

 

Член 3 – НЕОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ 

(1) Покрај неосигурените опасности според Општите 

услови за осигурување од професионална 

одговорност, осигурувањето не покрива ниту 

одговорност за штета: 

1) која не резултира ниту со штета на лица ниту со 

штета на предмети (чисто имотна штета); 

2) која е последица на намера или груба небрежност 

на службеникот за обезбедување; 

3) која се однесува на договорната одговорност, а 

која ја надминува правната одговорност за штети; 

4) која ќе се случи при инсталација на безбедносни 

системи; 

POSEBNI USLOVI ZA OSIGURANJE ZAPOSLENIKE U 

AGENCIJA ZA OBEZBEĐENJE OD PROFESIONALNE 

ODGOVORNOSTI 
 

Član 1  – UVODNE ODREDBE 

(1) Ugovori o osiguranju zaposlenike u agencija za 

obezbeđenje od profesionalne odgovornosti se sklapaju 

saglasno važečim Opštim uslovima za osiguranje od 

profesionalne odgovornosti i odredbama ovih posebnih 

uslova.  

(2) Ukoliko su neke odredbe Opštih uslova za osiguranje od 

profesionalne odgovornosti suprotne odredbama ovih 

uslova, primenjivaće se odredbe utvrđene u ovim 

posebnim uslovima.  

 

 

Član 2 – OSIGURANE OPASNOSTI 

(1) Osiguranjem zaposlenike u agencija za obezbeđenje od 

profesionale odgovornosti pokrivena je odgovornost 

službenika za obezbeđenje agencija za obezbeđenje zbog 

profesionalne pogreške, propusta ili povrede prilikom 

vršenja delatnosti obezbeđenja u skladu sa zakonom. 

 

(2) U istom stupnju, osiguravač pokriva i oštećenje 

osiguranog vlasništva zbog pogreške učinjene prilikom 

planiranja i izvršavanja bezbednosnih sistema koji su bili 

planirani i izvršeni od strane osiguranika, ali samo ako je 

planiranje i izvršavanje bilo izvršeno za vreme razdoblja 

osiguranja.  

 

(3) Osiguranje obuhvata i odgovornost za štete 

prouzrokovane trećim licima koje su nastale u vezi sa 

vršenjem delatnosti agencija za obezbeđenje. 

 

Član 3. – NEOSIGURANE OPASNOSTI 

(1) Pored neosiguranih opasnosti prema Opštim uslovima za 

osiguranje od profesionalne odgovornosti, osiguranje ne 

pokriva niti odgovornost za štetu: 

 

1) koja ne rezultira niti štetom lica, niti štetom 

predmeta (čistо imotna šteta); 

2) koja je posledica namere ili grube nemarnosti 

službenika za obezbeđenje; 

3) koja se odnosi na ugovorene odgovornosti, a koje 

nadmašuju pravnu odgovornost za štete; 

 

4) koja će se dogoditi pri instalaciji bezbednosnih 

sistema; 

5) zbog nedostatka opreme; 



Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на лица вработени во агенции за обезбедување УС-

опо-обез/18-8-мк 

Posebni uslovi za osiguranje zaoposlenike u agencija za obezbeđenje od profesionalne odgovornosti US-opo-obez/18-8-mk 

5) поради недостаток на опрема; 

6) доколку дејноста обезбедување не се извршува во 

согласност со пропишани правила и прописи (на 

пр., без потпишан договор, без лиценца, 

обезбедувањето го извршува лице без дозвола, 

употреба на кучиња и други животни); 

7) што ќе се случи на прекршители против кои 

службеникот за обезбедување презел дејства; 

8) што ќе се случи за време на тренинг, без оглед на 

тоа кој е организаторот и без оглед на тоа дали 

учеството на службеникот за обезбедување е 

задолжително; 

9) што ќе се случи поради исчезнување, оштетување 

или уништување на готовина, скапоцености, 

хартии од вредност и други предмети при 

транспорт и пренос, и доколку се утврди дека 

превозот или преносот не е извршен во согласност 

со правилата за начин на превоз на пари и други 

вредни пратки; 

10) што ќе се случи поради повреда или смрт на 

персоналот на  осигуреникот,  како и на сите други 

службеници за обезбедување кои вршат услуга 

обезбедување заедно со вработените кај 

осигуреникот. За персонал се сметаат лица кои се 

вработени кај осигуреникот со договор за 

вработување и лица кои работат врз основа на 

упатување на нивниот работодавец (зајмена 

работна сила). 

 

Член 4 – ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ 

(1) Ако не е поинаку договорено, осигурувачот исплаќа 

заедничка оштета од сите осигурени случаи во една 

година кои изнесуваат најмногу двојно од  

договорената осигурена сума. 

(2) Во случај на исплата на двојна осигурена сума, 

осигурителното покритие може да се продолжи само 

ако тоа е посебно договорено. Во тој случај премијата 

се одредува посебно. 

 

Член 5 – ПРАВО НА РЕГРЕС 

(1) Осигурувачот го задржува правото на регрес од 

осигуреникот во случај кога дополнително ќе се утврди 

дека штетата е предизвикана со намера, измама или 

грубо невнимание, а за неа на осигурувачот од страна 

на осигуреникот не му се презентирани точни и 

вистинити податоци, односно докази за надомест на 

штета. 

 

 

6) ukoliko se delatnost obezbeđenja ne izvršava u 

skladu sa propisanim pravilima i propisima (na 

primer bez potpisanog ugovora, bez licence, 

obezbeđenje vrši lice bez dozvole, upotreba pasa i 

drugih životinja); 

7) što će se dogoditi sa prekršiteljima protiv kojih je 

službenik za obezbeđenje poduzeo radnje; 

8) što će se dogoditi za vreme treninga bez obzira na to 

ko je organizator i bez obzira na to da li je učešće 

službenika za obezbeđenje obavezno; 

 

9) što će se dogoditi zbog nestanka, oštećenja ili 

uništavanja gotovine, skupocenosti, hartija od 

vrednosti i drugih predmeta prilikom transporta i 

prenosa, te ukoliko se utvrdi da prevoz ili prenos nije 

izvršen u skladu sa Pravilima o načinu prevoza novca 

i drugih vrednih pošiljki; 

 

10) što će se dogoditi zbog povrede ili smrti personala 

osiguranika, te svih drugih službenika za 

obezbeđenje koji vrše usluge osiguranja zajedno sa 

zaposlenima kod osiguranika. Za personal se 

smatraju lica koja su zaposlena kod osiguranika 

ugovorom o zapošljavanju i lica koja rade na osnovu 

upućivanja njihovog poslodavca (posuđena radna 

snaga). 

 

 

Član 4. – OBAVEZE OSIGURAVAČA 

(1) Ako drugačije nije određeno, osiguravač će isplatiti 

zajedničku odštetu iz svih osiguranih slučaja u jednoj 

godini koja iznosi najviše do dvostruko od ugovorene 

sume osiguranja. 

(2) U slučaju isplate dvostruko ugovorene sume osiguranja, 

osiguravajuće pokriće se može produžiti samo ako je to 

posebno ugovoreno. U tom slučaju premija se određuje 

posebno. 

 

Član 5. – PRAVO NA REGRES 

(1) Osiguravač zadržava pravo na regres od osiguranika, u 

slučaju kada dopunski bude utvrđeno da je šteta izazvana 

namerom, prevarom ili grubom nepažnjom, te za koju, 

osiguravaču od strane osiguranika nisu prezentovani 

tačni i  istiniti podaci, odnosno dokazi za naknadu štete. 

 

  


