
Предавање 5 

Утврђивање висине штете на моторним возилима 

Искрен да будем, не могу да се сетим тачно где смо стали на последњем предавању. Знам да смо 

причали о тоталној штети, али се бојим да нисмо направили систематичну ретроспективу свега 

изреченог, па ћу прво то да изложим, а потом идемо даље. 

Тотална штета  

У случају штетног догађаја на возилу се проглашава тотална штета када трошкови поправке Тп 

превазилазе разлику тренутне вредности возила Вв и вредности остатка Во 

ТП > ВВ − Во 

Шта то заправо значи? Значи да је неко прво проценио ТРЕНУТНУ вредност вашег возила (то 

ћемо радити у самосталном раду 2!).  

Ви са том вредношћу се можда можете сложити, а можда и не. На нашем тржишту ћете се сложити 

уколико возите јако скуп, а стари аутомобил који има високу цену регистрације због велике 

запремине мотора. Ваш ауто може коштати свега 300.000 динара на тржишту, а да га неко процени 

на 500.000, због његове велике новонабавне вредности (коштао је нпр. 50.000 еур као нов, а сад 

има 15 година старости). С друге стране ако возите мале аутомобиле који су тражени на тржишту 

(Пунто, Корса, Поло...) можете бити оштећени јер њихова вредност не пада лако. 

Потом је процењена вредност остатка возила и то чисто као процентуална вредност неразбијених 

делова возила у односу на претходно процењену вредност возила (у претходном примеру 

500.000дин) према табели. Табелу ћете видети касније у предавањима, али оно што треба да 

знате је да укупан збир свих делова возила износи 40% његове вредности. То значи да ако је само 

разбијен браник и хауба, вредност остатка је 38,7%, односно  193500 дин. У овом случају, то је 

супер  и вама ће бити покривен трошак до 306500 дин уз фискални рачун о поправци, а то је и 

више него довољан новац.  

Кад наступа проблем? Проблем наступа кад је слупана задња половина возила, а проценитељ вам 

каже како вам је остао и мотор и хауба и предњи део возила и врата и како вредност вашег остатка 

је 250.000дин по табели, и како ће вам исплатити осталих 250.000 дин на рачун. Међутим, тако 

слупан стари ауто чији се делови много не траже на тржишту, а геометрија му је померена и 

поправак је тежак на тржишту вреди око 100.000дин за делове, и ви схватате да сте „кратки“ за 

150.000 дин јер вам је неко преценио вредност остатка возила намерно, како би вам дао мање 

новца. 

Трошак поправке се рачуна тако што се прво уради процена штете од стране проценитеља, и са 

тим записником се оде у сервис који ће да да цену резервних делова, и углавном прихвати број 

норма сати одређен од стране проценитеља и даће цену свог радног сата. Ако је укупна вредност 

на предрачуну  мања од ВВ − Во, онда се прихвата поправка, а у супротном се уплаћује разлика на 

рачун оштећеног. 

Уплата на рачун оштећеног понекад може бити и добра, ако оштећени има могућности у сопственој 

режији да поправи аутомобил, тако да му остане још нека количина новца вишка (уколико је нашао 

јефтине половне делове – најчешће куповином слупаног аутомобила који је оштећен са друге 

стране). 



Утврђивање висине штете 

Као што је поменуто, проценитељ осигуравајућег друштва да је само обим штете и број норма сати 

по нормативу, али не даје цифру.  

Висина штете се одређује полазећи од записника проценитеља према: 

• Рачуну о извршеној поправци 

• Према предрачуну поправке 

• Према предрачуну за делове + мало новца за рад (час се рачуна свега око 5 еура) 

• Према погодби 

• Према рачуну за делимичну поправку + према погодби за остатак 

• Према обрачуну тоталне штете 

 

Код новијих возила до 5 година старости узимају се цене делова и рада овлашћеног 

сервиса, док се код старијих возила узимају цене и делови из севиса који нису овлашћени, 

а преко 10 година старости се прихватају цене делова са отпада, или се не прихвата цена 

новоуграђеног дела у целости. Колика ће бити амортизација зависи од тога колико је 

возило било труло и пропало пре насталог штетног догађаја. Код старијих возила такође 

мора бити цена рада нижа. 

 

Утврђивање вредности возила 
 

Цена новог возила се одређује на основу ценовника овлашћеног увозника заједно са 

царином, порезом и ценом транспорта. Такође се цена новог, али и старијих возила може 

нузети на основу каталога АМСС који се ажурира за сваких 6 месеци. 

 

Временска амортизација 

 

Законом су одређене минималне амортизационе стопе од 15% на нивоу године, и она се 

користи у предузећима када се у књиговодству обрачунава вредност возила. У осигурању 

се то ради преко табела које су дате за одређену врсту возила.  

 

Прво се мора одредити старост возила. Ако датум прве регистрације није познат, узима се 

1. Јули године производње као почетни датум за рачун. Старост се рачуна на нивоу 

тачности месеца. У случају да датум прве регистрације пада до 15-тог у месецу 

(укључујући и тај датум) заокружује се на претдходни месец, а уколико је већи од 15, онда 

се заокружује на следећи месец.  

 

Следећу табелу не треба знати напамет, треба само знати да се скицира заглавље и 

објасни како се траже подаци и које су коначне вредности након пар страница. То значи: за 

три типа путничких возила постоје три двоструке колоне које се протежу десетак страна. 

Прва двострука колона је за возила до 1000кубика, друга за возила од 1000-1600 кубика, а 

трећа за возила преко 1600 кубика и дизел возила. Свака двострука колона има своје две 

подколоне за процентуалну вредност и просечно очекивани број пређених километара за 

ту старост. 

 



Са леве стране се очитава старост возила у годинама и месецима. Након 10 година 

старости се више не пише километража, а након 14 година свим возилима пада вредност 

на 10% почетне фабричке вредности.  

Теретна возила и аутобуси брже губе вредност, али и очекиване километраже су веће. Код 

радних машина се не пишу километри него моточасови (Мч) рада машине (копање, орање 

итд) Отприлике 45минута рада машине при 1500 обртаја у минути мотора је 1мото час. 

 

 



 



 





 



 



 


