
Предавање 10 (11. радна седмица у семестру) 

 

Делимично каско осигурање 

Ова врста осигурања се користи уколико је премија за потпуно каско осигурање сувише велика, 

а клијент ипак има жељу да се од нечега осигура што га највише плаши. Тако се по овом каско 

осигурању покривају следећи ризици: 

• Лом и оштећење стакла на возилу 

• Крађа, разбојничка крађа или разбојништво (три појма су дефинисана у претходној лекцији) 

које за последицу има одузимање стакла 

У ово се не убрајају стакла на фару и огледалима. Осигурање се закључује уз обавезно 

осигурање приликом регистрације возила и траје до његовог истека. Уколико сагледате величину 

премије која се плаћа у овом случају (пар хиљада динара) и вероватноћу штетног догађаја, само 

они који возе по макадамском путу, или имају много ризле посуте по коловозу која остаје на путу и 

у топлом периоду године, имају могућност да профитирају од ове опције. С друге стране, оно што 

осигураници не примете добро је максимална сума осигурања. Наиме, особе које продају ову врсту 

допунског осигурања ће се ретко распитати око тога колико кошта заиста ветробранско стакло 

возила које се осигурава, па ће тако стајати негде на полиси да је максимална сума 15000дин (што 

осигураник није прочитао), што је за поједине аутомобиле довољно, а за друге је далеко од 

довољног. Тако се оштећени осигураници изненаде кад треба да учествују у штети изнад одређене 

суме, јер су они били убеђени да плаћањем додатних 2000 дин имају покривену штету у износу од 

30000дин, али нажалост, штета им је покривена свега 50%. Искрено, сматрам да осигуранике 

често и не упознају са овом максималном сумом осигурања јер да схвате да морају платити 

5000дин делимично каско, да би им ветробранско стакло било покривено у целости, можда га не 

би ни платили јер би им се сума учинила превисоком. 

 

Допунско каско осигурање 

Ова врста каско осигурања се користи за осигурање предмета који се налазе у возилу, 

првенствено пртљага и алата за професионалну употребу. Ово осигурање не важи у случају: 

• да осигураник не закључа возило  или предмете осигурања не држи у простору за пртљаг 

• уколико осигураник не премести осигуране предмете на безбедно место пре или после 

почетка вожње 

• скупоцених предмета који не могу бити предмет овог осигурања (технички апарати, накит, 

картице за плаћање, уметничка дела, оружје) 

Нека осигуравајућа друштва у опцију допунског каска укључују ризике крађе, утаје, навигацију, 

видео уређаје, крађу стакла, оштећење рекламног натписа на возилу (не сматра се делом возила, 

тако да се многи власници возила која су цела ишарана са рекламом своје фирме изненаде кад то 

морају да поправе о свом трошку, уколико нису то доплатили преко допунског осигурања). 

 

 



Искључење обавезе осигуравача код каско осигурања 

Следећа листа је исто тако оријентациона али велику већину ставки из ове листе 

осигуравајућа друштва неће ставити у ризике које осигуравају, а клијенти многе од ових ризика 

подразумевају због добре рекламе, а не читају детаље уговора. 

Осигуравајућа друштва не покривају штете настале: 

• директном или индиректном последицом тероризма, рата и земљотреса 

• Код крађе возила, разбојничке крађе и сл. у случају да су у возилу остали кључеви, или је 

возило остало откључано 

• Квар возила за време вожње услед грешака и истрошености материјала, кочења, пуцања 

гуме, мањка мазива, расхалдне течности, прекомерног оптерећења. У случају да је дошло 

до саобраћајне незгоде (СН) због поменутог проблема, онда се надокнађује штета од СН.  

• Замрзавање расхладне течности 

• Штете које настају уколико возач вози без уља и расхладне течности 

• Губитак погонског горива или мазива у случају било ког осигураног случаја (слупан 

резервоар за гориво може да у себи садржи 10000 дин. вредности горива која ће исцурети 

и неће бити надокнађена) 

• Губитак уља, расхалдне течности 

• Оштећења које је изазвао терет који се превози, осим у случају СН 

• Оштећења приликом утовара/истовара терета 

• Техничка неисправност возила, осим ако је настала изненада током вожње и изазавала 

ризик који је покривен осигурањем 

• Превоз другим возилима на копну, унутрашњим водама или мору, осим у случају 

коришћења скеле или трајекта у приобаљу. 

• Посредне штете: губитак зараде, казна, уговорна казна, плаћање по основу одговорности, 

накнаде за гаражирање и чување возила у случају СН далеко од адресе фирме или 

пребивалишта, трошак коришћења изнајмљеног возила 

• Умањење вредности возила након поправке 

• У случају да крађу, утају разбојништво над возилом почини уговарач осигурања, брачни 

друг, родитељ, дете, усвојитељ, усвојеник или лице које живи у заједничком домаћинству 

са осигураником 

• Ако је возило мобилисано од стране власти у мирнодопско време, као и за време 

грађанских немира, ратног стања, тероризма итд. 

• Штете уколико је возило учетвовало у тркама, или било којој врсти такмичења. 

 

 

Губитак права код осигурања 

 

Каско осигурање неће покрити ризике које иначе покрива по уговорној обавези у случају да 

је: 

• Возилом управљало лице без одговарајуће дозволе за управљање том врстом возила, 

осим уколико је у питању обука возача 

• Возилом управља лице под утицајем алкохола, наркотика 

Изузеће од другог правила је уколико је штету проузроковао радник осигураника (осигураник је 

правно лице), возач који је узео возило у најам, или по основу лизинга. У том случају ће 



осигуранику бити исплаћена штета, а у судском процесу ће осигурање од возача који је под 

дејством алкохола или дроге направио штету наплатити новац. 

 

Трајање уговора о осигурању  

Уговор може бити краткорочни са одређеним роком приликом уговарања, али не може бити 

дужи од године дана, дугорочни са неодређеним роком трајања (мора бити дужи од 1 године), и 

вишегодишњи са одређеним роком рајања. 

Територијално важење уговора је уобичајено територија државе где је склопљен уговор, 

али покривање неких ризика уобичајено важи за територију Европе, односно земаља у које се 

очекује да ће возачи из наше земље ићи на пословна или туристичка путовања. У случају жеље да 

ризик од крађе буде покривен на целој територији Европе, то ће увећати висину годишње премије. 

Висина штете се утврђује на основу већ раније описане процедуре, и не разликује се од  

тога по ком основу је возило осигурано. Накнада по основу каско осигурања се врши на основу 

обрачунате штете, уговорене франшизе или фиксног  учешћа у штети. Накнада не може бити већа 

од максималне суме осигурања која је дефинисана уговором. Такође, уколико осигураник није 

изршио неку од својих уговорних обавеза, осигуравајуће друштво задржава право да накнаду по 

том основу умањи. 

 

Бонус и малус код осигурања 

Како би се стимулисали власници возила да више воде рачуна о свом возилу, осигуравајућа 

друштва су увела појмове: 

• Бонус – наградно умањивање годишње премије у процентима (само до неког нивоа испод 

ког се не иде око 10-15%) у случају да осигураник није пријавио ни један штетни догаћај у 

претходном периоду 

• Малус – казнено увећање годишње премије у процентима уколико је осигураник пријавио 3 

или више штета у току годину дана  

Осигуравајућа друштва имају базу података тако да знају како се одређени осигурник понашао 

у претходном периоду, иако је био осигуран код другог осигуравајућег друштва. 

 

 

 

 

 

 

 



Осигурање од ауто-одговорности – обавезно осигурање 

 

Овим осигурањем се осигурава ризик обавезе накнаде штете трећим оштећеним лицима. У 

случају да возач направи штету другим учесницима у саобраћају, он је дужан помоћу овог 

осигурања да је надокнади. Ово је обавезно осигурање јер сваки власник моторног возила је дужан 

да га уплати при регистрацији возила једном годишње. Осигурање се везује за возило, а не за 

власника, тако да у случају продаје не треба поново регистровати возило до истека важеће 

регистрације.  

Ова врста осигурања покрива материјалну и нематеријалну штету: уништење или оштећење 

возила или друге врсте непокретне имовине, оштећење здравља, телесне повреде, смрт. 

Материјална штета: 

• Накнада штете настале на возилу 

• Накнада превоза за шлеповање возила 

• Накнада за чување возила 

• Накнада за уништен пртљаг 

• Накнада смештаја оштећеног у хотелу 

• Накнада за изгубљену зараду 

• Накнада за умањену вредност возила 

• Накнада за изгубљену зараду погинулог лица 

• Накнада за оштећену непокретну имовину ударом возила (ограда, капија, рампа итд.)  

 

Нематеријална штета: 

• Накнада лечења 

• Накнада трошкова сахране 

• Накнада за претрпљени физички бол 

• Накнада за наруженост 

• Накнада за претрпљени страх 

• Накнада за смањење животне способности 

• Накнада за претрпљени душевни бол услед губитка блиског сродника 

Исто осигурање може да исплати нематеријалну штету сапутницима у возилу, али под условом 

да нису део породице осигураника или блиски пријатељи  

Осигуравач не прихвата следеће одштетне захтеве: 

• Ако премашују обим обавеза која проистиче из правних прописа о оговорности за 

проузроковану штету 

• Одштетни захтев возача одговорног за штету 

• Лица које је учествовало у противправном одузимању возила чијом је употребом настала 

штета 

• Уговарача осигурања, власника возила, корисника, сувласника (уколико он није возио, тј. 

остаје му само судским путем да потражује новац за штету од онога коме је позајмио ауто) 



• За штете услед превожења радиоактивних материја, у случају да је штета последица 

њиховог зрачења 

• За штете настале услед ратних операција или побуна и уколико је возило мобилисано од 

стране власти од тренутка мобилисања до тренутка враћања власнику 

• За штете на стварима које се превозе тим возилом које је изазвало незгоду 

• За материјалне штете употребом непознатог возила (не може се доћи у осигуравајуће 

друштво да се тражи надокнада штете зато што је ваше возило неко ударио на паркингу, а 

ви не знате ко). То се регулише путем каско осигурања, уколико га имате. 

• За штете настале учешћем возила на тркама и тренинзима за такмичења 

Губитак права из осигурања код обавезног осигурања се може десити у следећим случајевима: 

• Уколико је оштећеним возилом управљало лице без одговарајуће дозволе за управљање 

том врстом возила, осим у случају возила аутошколе 

• Уколико је возио возило под утицајем алкохола или дроге, осим уколико штета сигурно није 

последица алкохола или дроге (пример: возило које је изазвало СН је прошло кроз црвено 

светло – чак и да није био под утицајем психоактивних супстанци, не би могао да избегне 

СН, ако је неко други прошао великом брзином кроз црвено). 

• Уколико поднесу одштетни захтев лица која су се превозила у простору који за то није 

предвиђен (пртљажни простор итд.) 

Закон ослобађа Војску Србије да закључује уговор о обавезном осигурању, а сва друга возила 

подлежу регистрацији на 12 месеци (укључујући тракторе, тролејбусе, комбајне, ваљке, 

виљушкаре, лаке приколице, мотокултиватиоре и сл.). Свака категорија има регистрациону 

налепницу друге боје. 

У случају да постоји обавеза закључивања уговора, али да он није закључен (нерегистровано 

путничко возило) и да се тим возилом нанесе штета, тада осигуравајућа друштва путем 

заједничког гарантног фонда надокнађују штету. 

 

Зелена карта 

Приликом преласка у другу земљу од возача се тражи документ зелена карта, у случају да 

државе немају уговор којим се признају осигурања. Код нас у суседству то је ситуација са Босном и 

Херцеговином и Северном Македонијом. Документ издаје иста осигуравајућа кућа која је издала и 

осигурање од аутоодговорности уз новчану надокнаду. У поменутим земљама, а и многим другим 

које су географски удаљеније, па је мања вероватноћа да ће се тамо стићи возилом, се зелена 

карта мора показати граничној полицији на захтев и у случају СН. Морате добро знати прописе јер 

се деси да су полицајци у страној земљи који дођу на увиђај СН убеђени да вам треба зелени 

картон и могу да вам праве проблем уколико осете да ви нисте сигурни у оно шта тврдите.  

У појединим земљама зелена карта не важи. Тамо се мора платити додатно осигурање на 

самој граници. 

 

 


