
Предавање 1 и 2 

(уводна предавања - градиво потребно за испит!) 

 

Увод 

Осигурање је удруживање свих заинтересованих, који су изложени заједничком ризику 

(ризицима), у циљу лакшег подношења и надокнађивања штете која може да задеси неког од њих. 

Постојање стохастичког (хаотичног - непредвидивог) ризика је неопходно како би 

осигурање постојало. Теоретски посматрано, осигуравајућа друштва ће радо осигурати клијента од 

фактички непостојећег ризика, али с друге стране га неће осигурати од ризика који је лако 

предвидив и самим тим постоји и сувише велика вероватноћа де ће се догодити.   

Појава првих трговинских подухвата ширих размера у историји довели су до схватања да је 

вид осигурања неопходан, како се не би догодило да појединац учесник поменутог подухвата буде 

упропашћен финансијски и социјално. 

Трговина реком Јангце је у древној Кини довела до идеје да се роба товари у више мањих 

чамаца, где у случају потонућа неког од њих сви солидарно имају учешће у надокнади штете. У 

старом Вавилону су трговци део своје добити уплаћивали у заједничку касу из које би им штета 

била надокнађена у случају потонућа брода. Открића нових континената су довела до повећаног 

обима трговине по океанима који су били исувише опасни за бродове направљене у 16. веку, а то 

је довело до развитка осигурања тако да и данас реч „каско“ води порекло од шпанског назива за 

труп брода. 

У Србији је у Законику цара Душана поменута „колективна одговорност за надокнаду 

штете“, а права осигуравајућа друштва почињу да функционишу у другој половини 19. века.  

Оно што се кроз историју показало као корисним, то је кад еснафско удружење пружа 

заштиту својим члановима, јер се тако губи посредник (односно осигуравајуће друштво) који за 

себе мора да задржи део профита. Ово је карактеристично у одређеним видовима пољопривредне 

производње. 

 

Основне фукнције осигурања 

Основне функције су: 

 Заштитна кроз директну исплату оштећеном и кроз превентиву како би штета била 

мања, уколико до ње и дође 

 Финансијска – прикупљање новчаних средстава и њихова дистрибуција према 

унапред договореним правилима 

 Социјална – уско је повезана са заштитном, односно у случају да нема ове 

функције, оштећени би пали на терет државе односно социјалне помоћи уколико је 

штета коју су претрпели таква да немају основна средства за рад. 

 



Елементи осигурања 

Основни елементи осигурања, без којих ова област не би ни постојала су: 

 Ризик, који је већ претходно и поменут 

 Премија осигурања (новац који плаћају лица која желе заштиту од штетног 

догађаја) 

 Накнада из осигурања (новац који добију лица у случају штетног догађаја) 

 

 

Подела осигурања 

Основна подела осигурања је на животно и неживотно осигурање. Такође према 

обавезности закључивања уговора са осигуравајућом кућом их делимо на добровољна и обавезна. 

 Једна од врста неживотних осигурања су и осигурања која се тичу моторних возила. То су: 

 Осигурање моторних возила 

 Осигурање возача од одговорности због употребе моторних возила 

 Осигурање помоћи на путевима 

 Осигурање робе у превозу 

 Осигурање путника 

 

Основни појмови у осигурању 

Основни појмови који се користе у осигурању су: 

 Осигуравач -  осигуравајуће друштво, односно правно лице које на себе преузима 

обавезу надокнаде штете која је последица уговореног ризика 

 Осигураник – власник предмета који се осигурава 

 Уговарач осигурања је лице које са осигуравачем потписује уговор о осигурању 

 Корисник осигурања – онај коме се исплаћује накнада за причињену штету 

Напомена: Осигураник, уговарач осигурања и корисник осигурања су често једна иста 

особа, али има примера кад је фирма власник предмета осигурања, а онај које уговарач је само 

овлашћен од стране управног одбора да потпише уговор о осигурању. Код животног осигурања, у 

случају смрти осигураног лица, корисници осигурања су деца преминулог (или већ како је 

назначено у уговору). 

 Предмет осигурања је свако лице или предмет или имовински интерес који је 

изложен ризику 

 Осигурана опасност је ризик 

 Сума осигурања (или максимална сума осигурања) је новчани износ на који је 

осигуран предмет осигурања или до ког максималног износа може бити исплаћена 

штета (а може бити и мања, уколико је штета делимична) 



 Премија је новчани износ који (најчешће месечно или годишње) уговарач осигурања 

плаћа осигуравачу за уговорено осигурање 

 Основица за обрачун премије је тренутна вредност предмета осигурања 

 Учешће у штети или франшиза је учешће уговарача осигурања у процентима или у 

фиксном износу у укупној штети (5%, 10%, 100 еур и сл.) 

 Понуда за закључење уговора о осигурању  је документ којим осигуравач нуди све 

услове за одређено осигурање уговарачу осигурања и које он својим потписом 

прихвата. 

 Полиса је исправа која показује да је закључен уговор о осигурању 

 Обрачунска полиса је исправа која садржи обрачун премије за наредну годину (код 

вишегодишњих уговора) 

 

Правне основе за осигурање 

 

Основни правни документи који регулишу област осигурања су: 

 Закон о облигационим односима – дефинише односе између партрнера који 

склапају међусобни уговор 

 Закон о осигурању – дефинише све услове и начин обављања ове врсте 

делатности, као и надзора над вршењем делатности (код нас је то Народна банка 

Србије) 

 Међународне конвенције и препоруке – у случају моторних возила то су: Лондонска 

конвенција (свака држава мора да успостави свој национални биро осигуравача 

који издаје зелену карту и представља гаранта да ће штета бити исплаћена), 

Стразбуршка конвенција (свако моторно возило мора бити осигурано и дато је 

оштећеном лицу право директне тужбе националног бироа ради остваривања 

својих права), Хашка конвенција (у случају спора примењује се закон који влада на 

месту настанка штете) 

 Уговор о осигурању – полиса код аутоосигурања замењује уговор о осигурању, а 

целокупан уговор је заправо представља полису заједно са условима осигурања 

 Правна документа у осигурању: полиса, услови осигурања, слип, лист покрића и 

сертификат осигурања 

Полиса осигурања 

Као што је већ речено полиса замењује уговор о осигурању и практично је најважнији 

документ у осигурању јер се полисом заправо доказује да је осигураник склопио осигурање. 

Полиса садржи следеће елементе: 

 Уговорне стране 

 Предмет осигурања (детаљан опис и податке) 

 Ризике који су обухваћени осигурањем 

 Трајање осигурања 

 Осигурану суму 

 Премију 

 Датум издавања полисе 



 Учешће 

 Бонус или малус 

 Потписе уговорних страна 

 

Услови осигурања 

 

Они су део уговора о осигурању и прате полису осигурања, дају се као допунски списак и 

додатно дефинишу детаљније све основне појмове у осигурању који се помињу у конкретном 

уговору о осигурању, као и следеће опште податке: 

 

 Закључивање уговора о осигурању 

 Трајање уговора 

 Почетак и престанак обавеза осигуравајућег друштва 

 Настанак осигураног случаја 

 Одређивање висине суме осигурања 

 Плаћање премије 

 Бонус и малус 

 Појам спречавања појаве осигураног случаја 

 Измене услова из премије 

 Обавезе осигураника при настанку осигураног случаја 

 Начин утврђивања обима и процене штете 

 Предмет осигурања 

 Осигурани ризици 

 Место важења осигурања 

 Утврђивање накнаде трошкова осигурања 

 

Слип 

То је документ у коме су дати сви услови под којима се жели да се закључи уговор о 

осигурању и издају га посредници у осигурању. На основу овог документа се прави лист покрића, 

односно на енглеском „cover note“. 

 

Лист покрића 

  Издаје се у случају да не постоје услови да се закључи класична форма угоовра о 

осигурању, било због недостатка времена, било због непознавања свих релевантних чињеница 

које су потребне да би се закључио уговор. Користи се у међународном транспортном саобраћају. 

Потписује га само осигуравач, а касније се замењује полисом 

 

Сертификат осигурања  

Kористи se такође при транспортном осигурању и издаје се од стране шпедитера и 

представља скраћени облик полисе осигурања. 


