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Процена висине штете на оштећеном возилу 

У претходним предавањима смо описали како изгледа сам формулар процене штете и на 

који начин се попуњава. У овом предавању ћемо претходно усвојено знање да проверимо на 

конкретном примеру. Жао ми је што је актуелна ситуација довела до тога да више лепших примера 

нисам у могућности да вам прикажем сада, али верујем да ћемо у јуну месецу имати прилике да 

погледамо нешто у амфитеатру. 

Након насталог штетног догађаја од суштинске важности је да оштећена страна испоштује 

процедуру. У случају да није процедура испоштована, може доћи до тога да штета не буде 

надокнађена. Основно правило је ништа не поправљати док проценитељ штете осигуравајућег 

друштва не фотографише и не сачини записник. Изузетак од овог правила је уколико се штетни 

догађај догодио у иностранству или негде на путу, али о томе ћемо говорити у посебној лекцији. 

Потребно је сачекати полицију на лицу места, преузети након 10-ак дана записник полиције или 

донети попуњен европски извештај о СН у осигуравајуће друштво, а саветује се (у случају да се 

штета регулише преко европског извештаја) и да друга страна не поправља своје возило због 

евентуалног поређења возила ако је нешто сумњиво. У осигуравајућем друштву се попуњава 

пријава штетног догађаја, и у случају да возило није покретно, сачека се неколико дана да 

проценитељ изађе на терен. У случају да су у СН учествовала возила са страним таблама и 

страни држављани, или да нешто од докумената није добро, треба инсистирати на записнику 

полиције.  

Најчешће штете су једноставне: од оштећених стакала, до мањих или већих гребања, лома 

предње маске, браника, хаубе, хладњака, фарова,  која се решавају једноставном поправком 

оштећеног дела возила, док геометрија возила остаје нетакнута. 

Међутим, на следећој страници имате три црно-беле фотографије слупаног Југа с предње 

леве стране. Мањи ударци у каросерију деформишу каросерију локално са једне стране. Овде, као 

што се може приметити на трећој фотографији, иако је десно крило цело, постоји велик зазор 

између крила и врата. То је због тога што је од ударца у предњу леву страну дошло до великих 

деформација које су повукле преко предњег везног лима и доње предње греде цео предњи десни 

крај возила мало улево. То је први доказ да је ударац сувише велик, и обзиром да је хауба 

(поклопац мотора) скроз деформисана, нисмо у могућности без насилног скидања хаубе, или 

канала да погледамо шта се заиста оштетило.  

Овако изгледа мањи део штета, и нешто је што бих, док сам био проценитељ почетник, 

радо препустио искуснијим колегама. Разлог је касније писање допунских записника и бојазан да 

одређени мајстори желе да преваре приказујући поједине поломљене делове као да припадају 

поменутом возилу. Код возила које познајете, превару је теже извести, али код модела који не 

знате, постоји много пластика које вам мајстор стави да сликате и објасни да је демонтирао са 

поменутог возила, а ви нисте сигурни да ли је то истина (ово важи за мајсторе малих сервиса који 

немају уговор са вашом осигуравајућом кућом). Код новог (новијег) возила поправка овакве штете 

уз половне резервне делове је поправљива, али код старог је аутоматски тотална штета. Поменути 

Југо не може да вреди више од 50000динара, а сама штета далеко прелази 30000дин, тако да се 



више обраћа пажња приликом сликања на оно шта је сачувано (како би се објективно обрачунала 

вредност остатка возила), него што се гледа оштећени део. 

 



Проблем је уколико је возило око 10ак година старо, и што може да се деси да је ово 

тотална штета, а не мора да значи. Почетком поправке може да се дође до нових сазнања шта је 

све оштећено и да поправљиво возило, чија је поправка започета, буде заправо тотална штета. То 

јесте проблем, и оштећена страна са правом може да буде веома љута јер сад мора да плати 

један део поправке из свог џепа, а на то није рачунала у старту. Мој је савет кад год долазите у 

ситуацију да снимате штету већег обима за који нисте сигурни колико кошта, да ви дате отприлике 

износ до ког би осигурање платило штету и да захтевате да добијете предрачун пре него што се 

отпочне са озбиљним радовима како бисте дали одобрење. Тачну цифру не треба давати, зато да 

мајстор свесно не би повећао своју цену тако да се максимално уклопи у понуђену цифру. Цене 

делова се оријентационо знају, и цена сата сервиса одређеног нивоа услуге такође, тако да се 

лако може проверити да ли је понуђени предрачун коректан. 

Ове цене се траже из каталога резервних делова, планираних норма сати и количине 

потрошног материјала за поправку сваког од оштећених делова из норматива. Садашња 

осигуравајућа друштва имају компјутерске програме који у својој бази имају сва возила и 

једноставним притиском на дугме бирамо произвођача, модел, мотор, ниво опреме и сл. Након 

тога једноставним кликтањем мишем по слици са каросеријским  деловима одређеног склопа који 

су оштећени (слика је слична овој у прилогу), аутоматски се креира записник са поменутим 

деловима заједно са нормираним бројем радних сати и количином потрошног материјала, и тиме 

се убрзава поступак, а и спречава додељивање мањег или већег броја норма сати за поменуту 

поправку. 

 

 

 

 



Списак делова за замену за југа са слике је: 

• Поклопац мотора 

• Предњи браник 

• Предња украсна маска 

• Светло фара лево 

• Показивач правца предњи леви 

• Крило предње лево 

• Лева украсна бочна лајсна 

• Стуб предњи леви (место где су ушрафљене шарке врата) 

• Везни лим 

• Раме лево 

• Амортизер предњи леви 

• Хладњак 

• Вентилатор 

• Акумулатор 

Делови који су за поправку: 

• Блатобран предњи десни 

• Под предње леве стране 

• Преглед предњег десног краја каросерије 

• Предња доња греда 

Укупно изнормирано:  

• Лимарски радови 39 нч 

• Фарбарски радови 20 нч 

• Механичарски радови 12 нч 

• Електричарски радови 4 нч 

• Тапетарски радови 5 нч 

 

Све укупно 80 нч, фарбе 1,6кг, гита око 1кг и остали потрошни материјал у износу 50% од 

цене фарбе и гита. 

 

По извршеним радовима и довођењу возила у исправно стање, сервис издаје рачун 

власнику возила са свим урађеним ставкама, и власник тај рачун прослеђује осигуравајућој кући 

како би добио гарантно писмо, тј. папир којим осигуравајућа кућа тврди да ће покрити трошкове 

поменутог рачуна. Тад преузима поправљено возило. 

Осигуравајућа кућа може оспорити рачун у целости или делимично.То се, заправо, јако 

ретко догађа, јер је свима у интересу да посао, односно сарадња, што дуже траје. Може да се деси 

да је грешком нешто лоше обрачунато, или да није добро договорено шта је предмет штете, а шта 

је власник решио да плати о свом трошку (кад је ауто већ у сервису), па је фактурисан целокупан 

износ. Ово је јако важан део посла, јер у гомили рачуна која пристиже (више десетина или стотина 

рачуна дневно) лако се може нешто превидети, а да штета по осигуравајуће друштво буде велика. 



У случају било каквих измена у рачуну или проблема приликом поправке, наважнији је 

усмени договор пре штампања рачуна, јер је изградња поверења између сервиса и проценитеља 

најважнија у овом послу.  

 

Ликвидација штете оштећеног возила 

Ликвидација штете заправо значи да је штета исплаћена и да је целокупан предмет 

стављен у архиву и да су сачувани кроз извештаје неки главни финансијски параметри те штете, и 

највећа је вероватноћа да неће више никад бити ни вађена из архиве. 

Цео процес од пријаве штете до ликвидације има за циљ следеће: 

• Утврђивање стварних или највероватнијих узрока штета 

• Утврђивање обима и висине штете 

• Израда експертске анализе чији закључци за циљ имају спречавање сличних 

догађаја у будућности кроз образовање, пројектовање, одржавање, 

стандардизацију, надзор... 

• Сагледавање ефекта превентивних мера заштите и функционалност система 

заштите 

• Формирање статистичких података о узорцима, висини и обиму штета  

 

Процес штете, од пријаве до надокнаде,  кроз осигуравајуће друштво тече у 

следећим корацима: 

 

• Пријем и евидентирање штете 

• Формирање предмета штете 

• Увиђај и процена штете 

• Ликвидатура 

• Контрола 

• Исплата штете 

• Архивирање документације везане за овај предмет 

Свако осигуравајуће друштво има своје конкретне процедуре али оне обухватају ове 

горепоменуте кораке. 

Пример: 

По настанку штетног догађаја оштећени зове осигуравајуће друштво телефоном које га 

упућује на филијалу где се подноси захтев за процену штете.  

У филијали оштећени попуњава образац „Пријава штете на моторном возилу“ и уз 

записник полиције или европски извештај о СН, фотокопију личне карте (извод из регистра за 

правна лица), фотокопију полисе осигурања, фотокопију саобраћајне дозволе предаје захтев 

службенику осигурања. 

Службеник осигурања уписује захтев у регистар, отвара предмет,   и даје оштећеном 

потврду о пријављеној штети.  



Предмет се прослеђује руководиоцу који проверава да ли је у питању јако висока 

потенцијална одштетна сума, и он прослеђује штету проценитељу. Проценитељ ради записник и 

фотографије оштећеног возила испред филијале, или иде на терен где се возило налази (уколико 

није покретно). Процењује да ли је у питању тотална штета и договара се са оштећеним око даљих 

активности. У случају да је потребно, ради се допунски записник о оштећењу возила. По поправци 

возила, рачун се доноси у филијалу где се издаје гарантно писмо да ће штета бити плаћена 

сервису. 

Ликвидатор врши завршно прикупљање свих докумената и завршно формира предмет и 

прослеђује га контролору, који у случају да има неку примедбу враћа предмет ликвидатору. 

Уколико је све у реду предмет се шаље на исплату уз образац „Обрачун висине штете“.  

Оштећени у свакој од фаза има право на писани приговор који се прослеђује надређеном у 

оквиру осигуравајућег друштва. Као што је поменуто раније, осигуравајућа друштва покушавају да 

избегну судски епилог и склона су договору у разумним оквирима, тако да се деси да странке са 

нешто агресивнијим наступом чешће боље прођу од људи који се понашају у складу са 

општеприхваћеним нормама. 

НАПОМЕНА: До овог дела је градиво за колоквијум, у наставку је градиво само за 

испит (заједно са прва два уводна предавања пре процене штете)! 

 

 

Каско осигурање возила 

Као што је раније поменуто, каско представља добровољно осигурање возила. Реч каско је 

шпанског порекла и представља труп брода јер се ова врста осигурања први пут појавила код 

великих прекоморских тровачких путовања која су често била праћена губитком бродова. 

Каско осигурањем можемо осигурати: 

• Путничко возило 

• Теретно возило 

• Аутобус 

• Вучно возило 

• Прикључно возило 

• Специјално возило 

• Радно возило 

• Мотоцикл 

Свако од ових осигурања има своје особености и начин израчунавања премије. 

У зависности од ризика постоје следећи облици каско осигурања: 

• Потпуно каско осигурање 

• Делимично каско осигурање 

• Допунско каско осигурање. 



Потпуно каско осигурање обухвата зашититу од уништења и оштећења возила, његових 

саставних делова и других делова који су предмет осигурања. Саставни делови су алат, прибор и 

резервни делови који се стандардно испоручују уз ново возило. Фабрички уграђен музички уређај, 

навигација, видео уређај, алармни уређај, прва помоћ, троугао, уже за вучу итд. 

Потпуно каско осигурање може бити закључено на: 

• Сваковремену стварну вредност (то значи да се обрачунава у тренутку настанка штете на 

основу онога што смо научили у самосталном задатку – вредност возила је подложна 

промени из месеца у месец) 

• На суму осигурања са осигурањем амортизоване вредности и без осигурања амортизоване 

вредности (додатно се плати увећана премија уколико не желимо да се рачуна 

амортизација предмета осигурања) 

• На таксирану вредност – то је споразумно утврђена вредност између осигуравајућег 

друштва и осигураника, а то се ретко дешава јер то значи да је вредност возила јако тешко 

проценити јер је скупоцено или власништво медијски експониране особе или олдтајмер и 

сл. Овакво осигурање се закључује само са роком трајања до годину дана. 

Ризици који су покривени каско осигурањем код велике већине осигуравајућих кућа (треба увек 

прочитати уговорне услове како би се квалитетно информисали везано за ову област) су: 

• Саобраћајна незгода (удар, судар, излетање са коловоза, превртање...) 

• Оштећења настала приликом спасавања (разбијемо стакло, да бисмо се извукли из 

возила) 

• Нестанка дела са осигураног возила  

• Трошкови шлепа до најближе радионице 

• Чишћење места незгоде 

• Оштећења унутар возила од падавина након претрпљене СН 

• Пад или удар неког предмета у возило 

• Пожар или ватру која је настала изненада и неочекивано изван возила или у возилу, али 

се не признаје оштећење електроинсталације услед прегоревања -  осим у случају да је 

то изазвало пожар. 

• Изненадно хемијско или термичко деловање споља 

• Директни удар грома, или предмета палих на возило због удара грома 

• Експлозија (осим нуклеарне!) 

• Олуја  - брзина ветра преко 62км/ч 

• Град 

• Снежна лавина / снег / леденице 

• Пад ваздушне летелице 

• Манифестације или демонстрације 

• Злонамерних поступака трећих лица (гребање боје и сл.) 

• Оштећења тапацираних делова у возилу приликом пружања помоћи лицима настрадалим 

у СН 

• Намерно проузрокована штета на возилу како би се спречила већа штета (разбијемо 

стакло, да бисмо угасили пожар у кабини и сл.) 

• Поплаве, бујице и високе воде 

• Одрон и обрушавање земље и стена 

• Потапање возила на мочварном терену 



• Неовлашћено коришћење возила након провале, примене силе, претње и сл. 

• Крађа возила (ради прибављања противправне користи), разбојничка крађа (починилац 

који је затечен у крађи употребљава силу како би задржао возило) и разбојништво 

(комбинација прве две ствари – и противправна корист и насиље) 

• Утаја – кад неко ко је добио возило путем изнајмљивања одбија да га врати. 

• Превара – уколико неко свесно доведе у заблуду власника возила и наведе га да на 

сопствену штету закључи уговор о изнајмљивању возила, лизингу или најму 

Поједина осигуравајућа друштва праве пакете ризика тако да осигураници не морају да 

изврше потпуно осигурање свих ризика, већ бирају онај пакет који им се чини најповољнији (који 

обухвата оне ризике од којих власници страхују) и тиме уштеде део новца за плаћање премије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


