
Предавање 6 

Функционална амортизација 

Ова врста амортизације фактички представља корекцију у вредности возила у односу на 

очекивану километражу за неку старост возила. Ретко кад возила пређу километражу која је јако 

блиска очекиваној вредности која је дата у табели за временску амортизацију. Ова лекција је 

фактички оно што је ваш задатак у „самосталном раду 2“, који је постављен на линку за аудиторне 

вежбе из овог предмета, тако да ћемо само поновити причу у мало ширем издању. 

Према врсти путничког возила, односно врсти мотора, различито се гледа колико се губи 

вредност са пређеном километражом зато што су нека возила својом наменом направљена да 

служе у градским условима (мања кубикажа), где прелазе мање километраже и толерише им се 

нешто мања издржљивост, а нека су направљена за дуга путовања или интензивну градску вожњу 

као такси возило, па та возила имају моторе веће кубикаже или дизел моторе и рачуна се да су 

издржљивија.  

Као што се види из овог изложеног, та је подела толико груба, јер се дешавало да постоје и 

дизел агрегати који су изузетно осетљиви на нешто лошије одржавање, као и бензинци мање 

кубикаже који изузетно много могу да пређу. Опет, било је немогуће направити табелу за сваки тип 

возила па је то одрађено крајње угрубо. 

Уколико је возило до 1000 кубика запремине бензинац, сматра се да на сваких 4000км 

разлике од очекиване километраже за дату старост добија/губи 1% своје врености. 

Уколико је возило од 1001 до 1600 кубика запремине бензинац, сматра се да на сваких 

5000км разлике од очекиване километраже за дату старост добија/губи 1% своје врености. 

Уколико је возило преко 1600 кубика запремине бензинац или било који дизелаш, сматра 

се да на сваких 6000км разлике од очекиване километраже за дату старост добија/губи 1% своје 

врености. 

Приликом одређивања функционалне амортизације, корекција вредности се заокружује на 

две децимале. Пример: 

 Уколико је пређена километража једне Опел Астре 1.6 бензинца 183200км, која спада у 

средњу групу бензинаца од 1001 до 1600, а стара је 8 година и 9 месеци, из табеле временске 

амортизације се чита да је 131250км очекивана километража. Значи да је ово возило вожено више 

од очекиваног и да му се по том основу цена умањује.  

КФа =
183200 − 131250

5000
= 10,39 → 10% 

 

Јако важно и основна грешка при рађењу самосталног задатка 2 је да је максимална 

вредност функционалне амортизација ±10%. Уколико пређе резултат преко 10, заокружујемо на 

10, а уколико је мање од 10, остављамо заокружено на две децимале! Наравно у случају мање 

пређене километраже од очекиване, вредност возила расте, и обрнуто – кад је километража већа, 

цена возила пада па се ова врста амортизације одузима. 

 



Фактор затарелости типа возила 

Овај фактор обухвата све промене које конкретан модел који разматрамо има у односу на 

актуелни модел истог произвођача. Промене се односе на каросерију (спољашњи изглед – 

естетика и габарити, ентеријер кабине, простор у пртљажнику), мотор, мењач, вешање. 

Ово суштински значи да уколико се модел производи 10 година у мање-више сличном 

издању (што је у данашње време реткост, фиат 500л је пример), неће се узимати овај фактор у 

обзир.  

С друге стране уколико баш желите да узмете неки половни аутомобил стар 5-6 година, 

има велике шансе да му значајно падне цена додатно уколико се појавио нов модел у последњих 

годину две.  

Такође, уколико тражите одређени аутомобил који је „прелазно годиште“, нпр. да имате 7 

година стар ауто који је по дизајну старији тип и прешао 70.000км, а имате исто годиште новији 

изгледом који је прешао 100.000км, цене овога новијег ће бити 10%-20% веће, иако има исти мотор 

под хаубом и више је експлоатисан. Ја бих лично узео старији тип и прошао финансијски добро, а 

и добио очуванији ауто, уколико облик каросерије новог не нуди нешто што мени изричито треба 

(више простора, пета врата и сл.) 

Проценти изгледају отприлике овако: 

• Облик каросерије, кабине, инструмент табле, облик и величине гепека, седишта, покретни 

кров, стаклени кров итд : све заједно до 6,5% 

• Спољашњи украсни делови, браници, лајсне,  стакла : укупно до 2% 

• Квалитет лима и фарбања до 1,5% 

• Снага и запремина мотора, еколошка норма до 5% 

• Систем вешања, кочења до 2% 

• За сваку годину од престанка производње модела 1 % 

 

Опште стање возила 

 

Опште стање возила је оно што нам падне на памет како процењујемо возило када га 

видимо. Процена је чисто субјективна категорија на основу визуелног прегледа и информације о 

стању возила и потреби за одређену врсту одржавања. 

Општи изгледа се односи на каросерију, ентеријер, механику, лак, пнеуматике, запрљаност. 

 

Оцењивање се врши са три оцене: лоше (смањује вредност до 10%), просечно – не утиче 

на промену вредности, и надпросечно (повећава вредност до 10%). 

 

Како изгледа лоше стање? Велика удубљења на каросерији, корозија, трагови гребања, 

ранија фарбања која нису у истој нијанси. Механика: не би прошао технички због кочница, троши 

уље – потребна генерална, зазори у деловима вешања, истрошени пнеуматици, ентеријер поцепан 

или игребан, товарни простор изгребан, запрљан и ентеријер и моторни простор 

 

Како изгледа просечно стање? Може да прође технички и да се вози, не захтева 

моментална улагања у механику, мада има неких ствари које би у блиској будућности могле да се 



доведу у ред. Ентеријер благо похабан, виде се знакови коришћења, али није уништен. Постоје 

мале огреботине на каросерији и понека места тачкасто кородирана (од ударца камена с пута и 

сл.) пнеуматици на пола радног века. 

 

Како изгледа надпросечно стање? Стање каросерије, лака, ентеријера готово па савршено, 

Механички потпуно исправно, чистоћа моторног простора, готово без икаквих предвиђених 

трошкова у наредних годину дана, пнеуматици стари годину дана, истрошени до 20%.  

 

Додатна опрема 

 

Фактор додатне опреме се уводи у случају да у каталогу не постоји конкретно возило о 

коме је реч зато што је власник купио возило са јефтинијим пакетом опреме, а накнадно уградио 

неки део од фабричке додатне опреме. 

 

Списак опреме је јако тешко дефинисати, зато што се из године у годину мења оно што 

постаје стандардно. Рецимо да је оригинално возило са челичним фелнама и без ретровизора са 

уграђеним грејачима, а да су алуминијумске фелне и модернији ретровизори уграђени накнадно. 

Тада би се узела цена тих делова из каталога произвођача и уз неку амортизацију би учествовали 

у корекцији каталошке цене модела. 

 

Инвестициона улагања 

 

Инвестициона улагања представљају значајне поправке возила, попут замене каросерије 

фабричком, или замене мотора новим, односно ремонтованим мотором, или замена делова 

шасије и неких скупих делова новим, што је могуће доказати рачунима. У случају да се овако 

ремонтованом возилу деси штетни догађај, ово је основ да власник може добити већу вредност од 

оне која би била процењена по аутоматизму. 

 

Оваква корекција цене може ићи до 10%, а вредност корекције обрачунава се према изразу: 

 

Вк = 0,35 ∙ Фс ∙ Фп ∙ Фст    

 

Фс- стварна вредност инвестиције узета са фискалног рачуна о поправци 

Фп-фактор године поправке (колико давно је инвестиција урађена) 

Фст-фактор старости возила 

У случају да је цело возило офарбано професионално у комори, то му може повећати цену до 5%. 

Следећа табела је илустративна, не морате знати да је испишете, можете знати да се старост 

возила гледа у првих 8 година, а кад вам буду требали подаци за прорачун можете онда гледати у 

табелу из скрипти, или ће у међувремену бити актуелна нека друга табела јако слична овој. 

Старост 
возила 

1 2 3 4 5 6 7 8 >8 

Фст 1 1 1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 

Старост 
поправке 

1 2 3 4 5 6 7 8 >8 



Фп 1.5 1.3 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Фактор понуде и тражње на тржишту, начин експлоатације и број претходних штета 

Тржиште понекад има своја правила, невезано за реалну процену употребне вредности 

одређеног возила. Маркетинг, квалитет, доступност делова за одређене моделе, као и ниска цена 

регистрације и ниска потрошња горива може да значајно повећа популарност неког модела возила, 

или да умањи популарност неког другог модела. Овде се омогућава слободна корекција у износу 

±10%. 

Начин експлоатације може само да обори вредност возила од 2 до 10%, и то код оних 

возила која су вожена у екстремним условима (возила за обуку, за изнајмљивање, такси возила и 

сл.). Такође и возила која су промнила много власника су сумњива, тако да је најтраженије оно 

возило које је имало једног до два власника и које је прешло проверљиву километражу у условима 

експлоатације породичног аутомобила.  

Претходне штете су лоше поправке старих штета, или штете које тек треба да се санирају 

од стране новог власника, и ту може цена да се умањи до 6 %. 

 

Укупна вредност возила 

 

Укупна вредност возила је сума свега претходно наведеног у тренутку настанка штете. Као 

што се види из претходно изнетог, важно је знати са којим правним могућностима располажемо 

како би могли у случају да се нама деси штетни догађај да убедимо радника осигуравајућег 

друштва да постоји неки од поменутих основа како би повећао цену нашег возила, и опет да сами 

знамо шта све можемо да урадимо кад се налазимо са супротне стране, у улози проценитеља 

штете. 

Укупна вредност се рачуна по обрасцу: 

Вв = (Ква ± Кфа − Кзт ± Кос + Киу ± Кпт − Кне − Ккп) ∙
Вн

100
+ Кдо 

Коефицијенти иду оним редоследом којим су навођени у предавању. У загради је збир 

коефицијената временске амортизације, функционалне амортизације, заосталости типа, општег 

стања, инвестиционих улагања, понуде и тражње, начина експлоатације, и квалитета поправки. 

Све то се множи са новонабавном вредношћу возила и дели са 100 (пошто су сви коефицијенти у 

процентима), и независно од тога је врдност у динарима која се додаје на основу евентуалне 

додатне опреме (али амортизована, уколико је возило старо). 

   


