
Самостални задатак 2 из предмета „Осигурање и процена штете“ 

 

  Циљ самосталног задатка је да се одреди вредност возила у датом тренутку. Реална 

потреба за тим је у случају да имате хаварисано возило и да желите, као службеник осигуравајућег 

друштва, да оцените да ли је исплатива поправка или проглашавате тоталну штету. 

Као што смо поменули код самосталног задатка 1, из каталога (дат у прилогу) преписујете само 

онај ред који је маркиран флуоресцентним маркером и одговарајуће податке уписујете у 

одговарајући простор у формулар за прорачун. Напомена: лист из каталога је илустративан, нема 

оног возила које се види у формулару за прорачун. 

Подаци са лева на десно: 

• Шифра под којом је заведено возило у каталог – ценовник 

• Конкретна верзија возила 

• Гориво 

• Облик каросерије 

• Година производње – ово не гледате јер уписујете годину која је дописана руком 

• Број места за седење 

• Кубикажа мотора 

• Снага кw/кс 

• Тежина 

• Цена у динарима 

На листу такође, поред руком уписаног датума прве регистрације, имате и број пређених 

километара. 

Кад податке препишете у одговарајућа поља, заокружујете опције да је километража поуздана, 

изглед просечан и нема оштећења (да не бисмо компликовали рачун). 

Почињете са одређивањем старости возила, тако што од датума када се полаже самостални 

одузимате датум прве регистрације возила. Ту не знам како да вам помогнем, осим да вам 

скренем пажњу да се често греши у једноставном одузимању. Нешто студенте збуњује, где им је 

лакше да одреде сопствену старост, или старост неког детета од 5-6 године, али кад на ред дође 

аутомобил, направи се грешка. Будите пажљиви. Како што је наглашено у предавању за временску 

амортизацију, преостали број дана старости или бришете (уколико је број од 0-15), а ако је број 

дана 16 и више, онда додате возилу један месец старости више. 

Тад на испиту дигнете руку, и кажете да је старост вашег возила 1 година и 5 месеци, и ја вам дам 

један примерак табеле временско/функционалне амортизације да из њега узмете два податка. Да 

бисте их узели, прво морате да проверите које вам је кубикаже возило и да ли је бензинац или 

дизелаш. На основу тога бирате једну од 3 колоне, и гледате с лева ред старости коју сте 

израчунали, и изаберете потребне податке. Код нашег примера то је 74,2% и 255500км. 

Ове податке упоређујете са километражом коју сам ја уписао руком на листу каталога АМСС и 

добијете да је возило прешло 25056км више од очекиваног за дати период. 
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Ваше возило може добити или изгубити 1% вредности на сваких 4, 5 или 6 хиљада км зависности 

од врте мотора и кубикаже из табеле изнад. Разлику километара делите са у нашем случају 

6000км и добијете 4,17%. Следећа омиљена грешка студената је да ли треба сабрати или одузети 

овај проценат, и покушавају некако напамет да науче кад шта треба, а ја вас увек питам да ли 

бисте платили више гаражиран ауто са мало километара или онај који је прешао много 

километара? По тој логици, овај ауто је прешао више од очекиваног и зато му се вредност смањује 

за 4,17%. 

Добијену разлику процената множите са почетном вредношћу у динарима (1508470 са 70,03%) и 

добијате решење задатка, потпишете се и ставите број индекса. 

 



 

 

 



 



 


