
Предавање 12 

Напомена: претходно предавање које је постављено на страницу је грешком 

назначено као предавање 10, а заправо је предавање 10 и 11! 

 

Додатак лекцији о ликвидацији штете је појашњење исте лекције на сугестију колегинице 
која је наишла на нелогичности приликом читања материјала који је постављен на страницу: 

Ликвидација (која се помиње у почетку текста) је процес, а ликвидатура која се помиње у 
тексту је једна у низу канцеларија (служби) у оквиру осигуравајућег друштва кроз коју ће штета 
проћи. У ликвидатури ће се скупити сва документа везана за штету (од пријаве до допунског 
записника, ако га има, и рачуна) и биће прослеђена служби контроле. Ако нешто није у реду - 
контрола ће вратити ликвидатури на дораду, а ако је све у реду, контрола ће обавестити 
осигураника о свом ставу, и ако осигураник нема примедбу, штета ће бити исплаћена. Фактички ће 
бити дато одобрење за исплату, а права исплата ће уследити кроз који дан (зависи од финансија). 

Осигураник нема примедби ако је све рађено у договору. Једини разлог за примедбу може 
бити уколико контрола одобрава да се исплати један део радова, а има проблем око остатка 
радова јер нису дефинисани у записницима проценитеља. Кад се све заврши, ликвидатура шаље 
предмет у архиву. 

 

Транспортно осигурање 

Један од основних видова високе зараде, упркос великим ризицима, је трговина. Ова 

карактеристика трговине је таква већ вековима. Приметили смо да код каско осигурања возила 

осигуравајуће куће многе ризике не желе да покрију. То је зато што клијент (власник возила) нема 

жељу да за ову врсту осигурања издвоји велику своту новца, па су  клијент и осигуравајућа кућа 

пронашли неки заједнички интерес у покривању одређеног пакета ризика по цени коју клијент жели 

да плати, а осигуравајућој кући је исплатива. Код транспортног осигурања, због високих зарада, 

трговци желе да плате и скупе премије, само да би трговина функционисала. Из тог разлога су 

осигуравајуће куће вољне да покрију разне ризике, које код друге врсте осигурања не би покривале 

(све то наравно улази у цену коначног производа у продавници, тако да онај који је нпр. заиста 

узгојио кафу, најмање добије од оног новца који купац потроши у продавници за ту исту кафу). 

Такође, једна од карактеристика транспортног осигурања је да просторно може да покрива 

целокупно светско тржиште зато што је транспортна мрежа унутар државе јако развијена, а такође 

и везе сваке државе са суседним, па и удаљеним прекоокеанским државама. 

Лош утицај на робу у транспорту могу имати: 

• Силе природе 

• Људски немар 

• Људске грешке 

• Технички проблеми 

• Ратни и политички проблеми 

 



Врсте транспортног осигурања су: 

• Каско осигурање превозног средства 

• Карго осигурање робе у транспорту 

• Осигурање од одговорности 

 

 

Подела на основу карактеристика самог транспорта: 

 

• Осигурање копненим/воденим/ваздушним путевима 

• Осигурање према трајању осигурања 

 

Поменуто осигурање према трајању делимо на: 

• Каско осигурање једног путовања (транспорта) или одређеног периода путовања 

(транспорта) 

• Карго осигурање једне пошиљке или више пошиљки у одређеном периоду 

 

 

Према релацији  транспорта  осигурање  делимо на: 

 

• Међународни карго (извоз/увоз/одговорност превозника за штету на роби) 

• Домаћи карго 

 

Постоји неколико нивоа ризика који су покривени овом врстом осигурања. У основне ризике, 

који се најчешће дешавају па су самим тим и обавезни, спадају: 

• Саобраћајне незгоде (судар, преврнуће, незгоде изазване лошом саобраћајном 

инфраструктуром) 

• Елементарне непогоде (олуја, снежна лавина, поплава, земљотрес) 

• Пожар (изазван непажњом, несрећним случајем, ударом грома, самозапаљењем, 

експлозијом и сл. 

Допунски ризици од којих се може осигурати су: 

• Крађа целокупног товара или дела товара 

• Манипулативни - приликом истовара / утовара / претовара  робе  може доћи до оштећења 

амбалаже и просипања или тоталног уништења робе у транспорту 

• Остали ризици попут покиснућа, корозије, услед мешања са са другом робом 

 

Поред ове две поменуте групације ризика  који се односе на све врсте робе, постоје и они 

ризици који су карактеристични само за одрађени тип робе – штете услед природних својстава 

робе (пре свега се мисли  на храну, природне материје и испарљиве материје) и за одређене 

теритеорије где постоје ратни и политички ризици. Обе групе ризика се осигуравају под посебним 

условима и премијама. 



Штете услед природних својстава робе су: 

• кварљивост робе услед истека рока употребе 

• калирање робе (испаравање испарљивих компоненти робе – воде, испарљивих 

угљоводоника и сл.) 

• растурање робе попут песка/шљунка и сл. због ветра, пресипања и сл. 

• штете услед дејства инсеката, гљивица, бактерија и других организама 

• самозапаљења и експлозије 

Ратни и политички ризици показују да је понекад  роба толико вредна да је транспорт важан 

упркос свим ризицима. Конкретан недавни пример је транспорт нафте из ратом захваћених 

подручја (попут Сирије) до границе околних земаља где је роба преузимана од стране 

реномираних светских нафтних компанија за малу цену. У оваквим ситуацијама роба се осигурава 

од: 

• уништења и оштећења од  дејства оружјем 

• заплене робе од стране локалних власти 

• наредби власти које последично доводе до немогућности адекватног транспорта и самим 

тим до оштећења робе 

• од штрајкова и блокада путева који такође доводе до немогућности транспорта и самим 

тим до оштећења робе 

Због потребе брзог реализовања транспорта, може се догодити да је роба осигурана чак и пре 

него што је произведена (што код осигурања возила никако не може бити случај)! 

Уговори о осигурању који се склапају (као што је и поменуто) могу бити: 

• Уговор на одређено време 

• Уговор за одређено путовање 

• Уговор до неке вредности или до неке количине робе (тј. кад се истранспортује роба 

дефинисана  вредношћу/количином, мора се зановити уговор)  

Као и сви други уговори из ове области, уговор о транспортном осигурању мора садржати: 

• Предмет осигурања и његову вредност 

• Суму осигурања 

• Осигуране ризике 

• Трајање осигурања 

• Премију осигурања 

• Франшизу 

• Бонус/малус 

Полиса осигурања и ове врсте осигурања садржи све основне елементе које смо учили у 

полиси осигурања моторних возила. Једина суштинска разлика је то што  транспортно предузеће 

осигурава туђу робу, тако да је омогућено да се полиса може лако пренети на треће лице које има 

интерес у осигураној роби  (у случају да је оштећена само роба, а не и возило). То треће лице је 

заправо купило робу или произвело и сл. и може да тражи наплату штете од осигуравајућег 

друштва без учешћа фирме која је вршила транспорт. 



Због потребе за брзим реализовањем транспорта, полисе могу бити генералне (за неодређену 

количину робе у више превоза у одређеном временском периоду) или појединачне које се односе 

на конкретну пошиљку. 

Подела полиса према месту траснспорта и начину плаћања је: 

• Увозна / извозна 

• Девизна / динарска 

• Валутирана / невалитурана (код које је тачно одређена вредност – валутирана, или она 

код које је дефинисан начин на који се долази рачуном до вредности оштећене робе – 

невалутирана) 

Као што је поменуто на почетку, људски немар, проблеми узроковани  претоваром  робе су 

значајно заступљени међу ризицима приликом транспорта. Зато је уведена посебна врста 

транспортног осигурања која се зове „Осигурање од одговорности превозника“ које покрива 

одговорност организатора превоза у домаћем и у међународном саобраћају према кориснику 

превоза за добро извршење уговореног посла. Ова врста осигурања се регулише ЦМР обрасцем 

који је неопходан приликом сваког транспорта преко границе. Ово осигурање покрива трошкове: 

• Судских спорова 

• Истовара или претовара ради смањења штете 

• Уклањања и превоза остатка оштећене или уништене робе 

• Утврђивање узрока, обима и висине штете 


