
Предавање 7 

Утврђивање вредности остатка возила 

Ова лекција је тесно повезана са тоталном штетом, јер никад не бисте ни рачунали 

вредност остатка возила, уколико сматрате да је возило поправљиво.  

Када је возило поправљиво? Са аспекта неког ко воли аутомобиле, возило је увек 

поправљиво, докле год имате на располагању „донора органа“, тако да добар лимар у добро 

опремљеној радионици од два возила може да направи једно. Питање је само да ли се то исплати. 

Прва ствар која је логична: осигурање не жели да да више новца од онолико колико мора, а 

да би се одредила та граница посматра се с једне стране вредност возила на тржишту у тренутку 

настанка штетног догађаја (што се обрачунава као на вашем самосталном раду 2, и што не 

одступа много од реалности) 

Процена вредности остатка возила је оно око чега има често има спора. У интересу 

осигуравајућег друштва је да овај остатак буде што већи (зато што то значи да осигурање мање 

мора да исплати), а оштећеном лицу да овај остатак се процени као што мањи (зато да би добио 

максималну могућу новчану надокнаду од осигуравајућег друштва).  

Процена остатака се врши на основу табела које су усвојене од стране осигуравајућих 

друштава и престављају саставни део њихове процедуре рада. Сваки апсолутно неоштећени део 

возила се вреднује у одређеном проценту од процењене вредности возила у тренутку саобраћајне 

незгоде, а уколико део због година употребе није у савршеном стању процењује се у некој 

вредности која је мања од максимално могуће.  

Највећи број случајева који заврше на суду између клијента и осигуравајућег друштва је из 

ове области. Разлог спорова може бити чињеница да вредост остатка намерно није била 

процењена добро, јер је проценитељ сувише стао на страну сопствене фирме (што се деси 

понекад), или много чешћа верзија спора је то што оштећена страна не зна шта да ради са 

остатком возила, јер није искусна у поправљању, продаји и куповини делова итд. То значи да кад 

таква особа буде покушала да прода остатак возила, потенцијални купац би проценио 

нерзумевање продавца у оно шта продаје и журбу да се отараси остатка слупаног возила (због 

потребе да што пре дође до новца, због немања адекватног простора где остатак возила може да 

држи и због немања знања да адекватно процени вредност на тржишту онога што продаје). У том 

случају оштећена страна тврди да оно што је остало вреди много мање него што је проценитељ 

проценио и захтева да добије већу суму од осигурања. 

 

Реална вредност делова зависи од тренутне потражње за том врстом дела и количине 

делова у понуди. Половни делови нових аутомобила који су продати у значајном броју комада 

вреде доста, зато што нема много слупаних возила ако је у питању нов модел, а цена нових 

делова је јако висока, а још увек нема копија делова из земаља блиског и далеког истока. У 

супротном, уколико је возило старо и ако је понуда делова на тржишту велика, и постоје копије 

делова, онда су цене делова знатно ниже. За јако стара возила, поставља се питање да ли се део 

продаје лицу који нема новца и има стари ауто само због тога (тад је цена ниска), али поједини 

стари модели за које постоји перцепција у јавности да су “статусни симбол”, они имају изузетно 

скупе делове.  



 

Поједини делови имају јасно утврђен годишњи ниво опадања вредности. То су: 

акумулаторска батерија, цирада, музички уређај/навигација/тв пријемник у возилу, пнеуматици, 

уређаји за течни нафтни гас. 

 

Старост се одређује на основу старости возила, или уколико постоји рачун о накнадној 

уградњи. Пнеуматици на себи имају угравирану радну седмицу у години и годину производње. 

старост 1 2 3 4 5 6 7 8 

Акумулаторска 

батерија 
73,36 46,72 20 0 0 0 0 0 

Цирада пластика 84,4 68,8 53,2 37,6 20 0 0 0 

Цирада јута 76,3 47,2 20 0 0 0 0 0 

Музички уређај 

навигација, ТВ 

пријемник 

80 65 54 43 34 26 20 0 

Пнеуматици 

Зависи од старости и дубине шаре, сматра се да пнеуматици трају 4 

године. Уколико је гума протектирана, то јој одмах смањује вредност 

за 50%. 

Уређај за ТНГ 90 80 70 60 50 40 30 20 

  

Табела процентуалне вредности појединих сачуваних делова код путничког возила: 

 



 

 

 

 

 

 



 

Напомена: код свих претходних табела треба знати само делове који се вреднују 

и укупну максималну вредност (остало можете отприлике, а не морате ни учити 

јер се своди на учење напамет)! 

 

Умањење или увећање вредности возила 

 

Ово се дешава у случају када је штета поправљива, што значи да није у питању тотална 

штета, али се поправком возило довело у стање које је нешто боље или нешто лошије од онога у 

коме је било у тренутку настанка штетног догађаја. С обзиром да је осигуравајућем друштву у 

интересу да стање након поправке буде скоро исто као стање пре штетног догађаја, као што је и 

оштећеном у инересу да стање возила не буде лошије (мада му не би сметало да буде и боље, 

али осигурање то неће да плати), уводе се обрачуни умањења односно увећања врдности. 

 

Умањење вредности возила се обрачунава код нових возила или старих неколико година 

(до 4 године), искључиво код штета које се ликвидирају по основу аутоодговорности, када су 

саобраћајне незгоде већег обима и када су оштећени витални делови возила (померена 

геометрија итд.). Осигуравајућа друштва се труде да избегну ову надокнаду, а за вас је од 

важности да знате да та могућност постоји, у случају да вам се деси штетни догађај на новом 

возилу.  



Износ се утврђује на основу писменог захтева оштећеног, а израчунава се на рачуну 

извршене поправке, предрачуну, погодби. 

Умањење се признаје уколико радови на возилу нису адекватно урађени (лоша радионица, 

лоша опрема, недовољна стручност кадрова), али тада ће осигуравајуће друштво инсистирати да 

сервис плати овај део штете. Признаје се кад се замена делова врши резањем, грејањем, 

заваривањем, кад се исправљају и фарбају елементи каросерије попут поклопца мотора, врата, 

блатобрани, стубови, кров, греде. Такође се признаје кад је вредност поправљаног возила на 

тржишту  знатно мања од вредности пре штетног догађаја. 

Тражена вредност се обрачунава на основу номограма који је дат у тексту. Цифра се 

одеђује тако што се на вертикалној оси тражи вредност возила у тренутку настанка штетног 

догађаја, повлачи се хоризонтална линија до вредности поправке возила (линије под углом) и вуче 

се од пресечне тачке директно на доле до хоризоталне осе, где се очитава врадност која треба да 

се надокнади. Овај дијаграм се мења с времена на време, али је принцип очитавања вредности 

исти. 

 

Да би умањена вредност из дијаграма била тачна, мора се кориговати факторима старости 

возила и оштећења возила. 

Умањена вредност се не исплаћује за замену украсних делова возила, и делова чијом се 

заменом не кваре суседни делови или склопови, као и целокупан склоп возила. 

 



 фактори 

 Старост возила Кс Оштећење возила Ко 

Возила до 1 године 1,2 

Од 0,75 до 1,25 

Од 1 до 2 године 1,0 

Од 2 до 3 године 0,8 

Од 3 до 4 године 0,6 

Од 4 до 5 година 0,5 

 

Умањена вредност се добија производом умањене вредности очитане са дијаграма (номограма) и 

фактора из претходне табеле: 

УВ = УВД ∙ КС ∙ КО 

Такође се умањење може одредити помоћу обрасца: 

УВ =
ВВ + УТП

100
∙ Т 

Тј. количником збира вредности возила и укупних трошкова поправке и броја 100, који је помножен 

са тржишним фактором Т који се добија из табеле приказане испод. 

Р =
УТП

Вв

∙ 100 [%] 

Старост возила у месецима Процентуални однос 
трошкова поправке и вредности возила -  Р (%) 

 2-9 9-20 20-32 32-44 44-60 60-75 

Од 0 до 6 1,7 2 2,3 2,5 2,85 3,25 

Од 6 до 12 1,3 1,5 1,8 2,05 2,3 2,7 

Од 12 до 24 0,85 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

Од 24 до 36 0,6 0,7 0,95 1,2 1,5 1,8 

Од 36 до 48 0,25 0,3 0,6 0,85 1,15 1,4 

 

Табела тржишног фактора – Т 

 

Увећање вредности возила се врши у случајевима уградње новог дела са побољшаним 

особинама у односу на оштећени део (са намером, или из разлога што нема дела истих техничких 



особина на тржишту), кад је део немогуће поправити због дотрајалости (висок ниво корозије), кад је 

пад вредности неког дела велик, а нема половних делова на тржишту (ретко возило на тржишту), 

кад се заменом додатног дела обезбеђује техничка исправност возила (мењају се оба амортизера 

на истој осовини, а оштећен је само један). Оно што је чињеница како оштећени може да 

профитира у овом случају, то је да обилажењем ауто отпада може наћи каросеријски део у 

фантастичном стању који је далеко испод цене новог таквог дела, и због ниске цене, осигурање ће 

покрити те трошкове, тако да ће на крају власник возила имати возило у бољем стању него пре 

штетног догађаја (под условом да је поправка одрађена коректно).  

  

Накнада штете због немоућности коришћења возила 

 

Право на ову накнаду имају само власници возила који су тим возилом на дан штете 

остваривали своју професионалну делатност и стицали зараду. Под овом штетом се подразумева 

губитак прихода на који би оштећени могао са сигурношћу да рачуна у периоду од настанка 

штетног догађаја до краја поправке, а у случају да није имао друго возило у резерви и да се посао 

није могао обавити средствима јавног превоза. 

Износ накнаде који се утврди се умањује за текуће трошкове који уобичајено прате 

коришћење возила (гориво, амортизација). 

За најмања оштећења кад нема фарбања, замене фарова и стакала и сл. Се рачуна један 

изгубљени дан (ИД). 

За поправку возила гдеје број норма часова од 1 до 100 часова изгубљено време се рачуна 

по формули: 

ИД =
НЧ

14
 

 

Где је : 

Број дана потребан за поправку и увек се заокружује на цео број - ИД 

Број радних сати по записнику друштва за осигурање - НЧ 

14 - број представља искоришћеност радног времена, број ангажованих радника и смена у току 

дана 

 

За поправку возила где је број норма часова од 100 -300 сати, изгубљено радно време се 

рачуна по формули: 

ИД = 7 +
НЧ − 100

16
 

7 је број дана неопходних за поправку возила за коју је предвиђено 100 сати 



16 представља искоришћеност радног времена, број радника ангажованих на опоравци и број 

смена у току дана 

 

За поправку возила преко 300 сати изгубљно време се рачуна по формули: 

ИД = 20 +
НЧ − 300

24
 

Где је 20 број неопходних дана за поправку за коју је предвиђено 300 норма сати 

24 број који представља искоришћеност радног времена , број ангажованих радника на поправци и 

број смена у току дана. 

 

Утврђивање износа накнаде за дане некоришћења возила 

 

Накнада штете се врши за онолико радних дана колико је израчунато по претходно 

наведеним формулама, при чему је максималан број дана за мотоцикле и путничка возила 15 дана 

а за остала возила 30 дана, рачунајући од дана утврђивања штете на возилу.  

У обрачун се не узима у обзир чекање на набавку резервних делова за возила која су ретка 

на тржишту. 

Вредност накнаде зависи од претходно поднетих докумената на основу којих су се 

обрачунавали порези и доприноси у претходних неколико седмица или месеци. Ред величине 

износи надокнаде за путнико возило је неколико хиљада динара дневно, а за теретно или аутобус 

око 10.000 - 20.000 динара. 

 


