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ПРОЦЕНА ШТЕТЕ НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА 
 

DAMAGE EVALUATION ON MOTOR VEHICLES 
 

Живорад Ристић1, дипл. инж; Милош Ристић2 
 

Резиме: Негативне последице одвијања саобраћаја трпи цело 
друштво. Део тих последица се санира средствима осигурања, а 
значајан део се односи на штете на возилима. У процесу накнаде 
штете на возилима важно је урадити квалитено утврђивање обима 
и висине штете како би накна да била правична, а оштећени трпели 
што мање последице. 
 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: ОСИГУРАЊЕ, НАКНАДА ШТЕТЕ, ПРОЦЕНА, ОБИМ 
ШТЕТЕ. 
 
Abstract: Negative side effects concerning traffic,  have the effect on the 
society in general. One part of those side effects is diminished by means of 
insurance, but most of them are connected to car damages. In the process 
of car damage refunding it is og great importance to diagnose the quantity 
and seriousness of the damage so the refundation could be rightful, and 
ones who suffered the damage had as less consequences as possible. 
 
KEY WORDS: INSURANCE, REFUNDATION, ESTIMATION, DAMAGE 
QUANTITY  
 
 
УВОД 
 
После првог светског рата Европу је захватио талас нагле моторизације, 
који је донео и енормно повећавање свих негативних последица одвијања 
саобраћаја, а посебно саобраћајних незгода. Ово је захтевало увођење 
једног по једног механизма заштите у саобраћају. Од 1917. г. у Европи 
(Данска) се почело уводити осигурање аутоодговорности најпре као 
добровољно, а затим и као обавезно.3  
                                            
1 Живорад Ристић, дипл. инж. саобраћаја, Београд 
2 Милош Ристић, апсолвент Машинског факултета у Београду 
3 Ристић, Ж.: НАСТАНАК И РАЗВОЈ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, Аутомобилизам 

јуче, данас и сутра, Београд, 1993. 
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Већ двадесетих година прошлог века, тачније 18. априла 1925. године 
уведено је у Француској обавезно осигурање од одговорности за штете 
узроковане употребом моторног возила. Следиле су затим Норвешка 
(1926.), Данска (1927.), Шведска (1929.).  
 
Послове осигурања у Краљевини Југославији обављали су углавном 
страни осигуравачи из Италије, Немачке, Француске, Енглеске и у 
мањем обиму из Швајцарске и Чешке, док су домаће осигуравајуће 
организације биле углавном зависне од страних и са јако малим 
капиталом. 
 
Обавезност осигурања од аутоодговорности на нашим просторима 
уведена је1965. год4., и то на тај начин што је осигуравач био у обавези 
да покрије целу штету, без обзира на њену висину. Касније, током 1976. 
год., Закон о осигурању имовине и лица увео је систем ограниченог 
покрића који се и у данашњем закону задржао. 
 
Закон о осигурању имовине и лица из 1996. године, у 2004.-ој је 
заменио Закон о осигурању. 
 
Потреба економске заштите одговорног лица и потреба обезбеђења 
гаранције да ће оштећена лица бити обештећена, ако им штету 
причини моторно возило, нашле су задовољење у осигурању од 
одговорности за штете причињене употребом моторног возила. 
Увођењем осигурања аутоодговорности отклоњена су страховања 
одговорних лица да их евентуална обавеза накнаде штете коју 
проузрокују може економски уназадити. Истовремено, појачана је 
сигурност оштећених да ће им штета бити надокнађена од по правилу 
солвентног осигуравача. Тако, ризик инсолвентности штетника односно 
одговорног лица, постаје мање битан за оштећеног, јер тај ризик 
осигурањем преузима на себе осигуравач.  
 
Потреба заштите жртава саобраћајних незгода, и утврђивање 
обавезности спровођења спада у историјска достигнућа развоја 
осигурања. 
 
Дакле, осигурање аутоодговорности је законом прописана (обавезна) 
врста осигурања од одговорности, у којој се осигуравач, уз наплату 
премије осигурања обавезује уговарачу осигурања (односно 
осигуранику), да ће у границама својих обавеза преузетих уговором о 
осигурању, накнадити штету оштећеном лицу5, која је проистекла из 
осигураникове грађанске одговорности за штету. 
                                            
4 Службени лист СФРЈ 15/65 од 6.4.1965. 
5 Оштећеним лицем се може сматрати и сам осигураник уколико је директно надокнадио штету 
оштећеном лицу 
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Организације за осигурање омогућиле су власницима моторних возила 
и једну врсту добровољног осигурања где се осигураник штити, тако 
што ће му бити накнађена штета на возилу у случају његове грешке. То 
је такозвано ауто-каско осигурање. 
 
Због огромне снаге која је у њима концентрисана и великих брзина које 
развијају, моторна возила стварају једну од највећих опасности које 
данас прете човечанству. Србија годишње, рачунајући по методологији 
ЕУ6, годишње изгуби око милијарду евра. Један део тога санира се 
средствима осигурања а значајан део се односи на штете на возилима.  
 
Како би накнада штете на возилу била правична, неопходно је 
извршити квалитетну процену оштећења на возилу и донети правилну 
одлуку о праву на накнаду. 
 
 
1. УТВРЂИВАЊЕ ОБИМА ОШТЕЋЕЊА НА ВОЗИЛУ 
 
Утврђивање обима оштећења (снимање штете) представља једну од 
најважнијих фаза у поступку обраде одштетног захтева. Да би се 
снимање штете урадило квалитетно неопходно је да проценитељ 
осигурања оствари непосредан увид у стање оштећеног возила и да 
затечено стање фиксира. Ово се најчешће постиже записником о 
оштећењу возила и фотодокументацијом. 
 
Снимање штете треба одрадити по одређеној процедури која треба 
која треба да обухвати следеће фазе: 
 
 
1.1. Идентификација возила које је претрпело штету. 
 
Идентификација возила подразумева да се на основу саобраћајне 
дозволе и непосредног прегледа возила утврди број шасије и мотора, 
како би се избегла могућност снимања оштећења на другом возилу.  
 
Затим треба тачно утврдити марку и тип возила, карактеристике 
мотора (снага и радна запремина), број врата, број седишта, врсту боје, 
годину производње и датум прве регистрације, број пређених 
километара или мото часова (уз процену поузданости). У овој фази 
треба идентификовати додатну опрему као што је (радио апарат, 
навигација, наплаци од лаког метала, додатни спојлери...). 
 

                                            
6 Rumar,K,: ROAD SAFETY AND BENCHMARKING, Conference on transport benechmarking: 
Methodologies,applications and data needs, Paris,1999. 
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1.2. Снимање штете 
 

Снимање штете подразумева утврђивање-фиксирање оштећења на 
возилу састављањем записника о оштећењу возила (описни метод) и 
фотографисањем.  
 

Записник о оштећењу возила мора да обухвати сва видљива 
оштећења са називом оштећеног дела и градацијом степена 
оштећења. У зависности од степена оштећења, оштећени делови могу 
бити рангирани као: 
 

Делови за замену: 
 
-где се не може квалитетно извршити поправка и  
-делови који утичу на безбедност и поузданост (уређаји за управљање, 
кочење, напајање горивом...). 
 

Делови за поправку: 
 
Зависно од степена оштећења делови за поправку могу имати мало, 
средње и велико оштећење. Оштећени делови се поправљају када за 
то постоје техничке могућности када поправка не ремети сигурност 
возила и када је поправка економичнија од замене. 
 

Делови за контролу: 
 
Када постоји сумња да је дошло до оштећења делова која се не могу 
уочити или до поремећаја геометрије одређених делова или склопова 
тада је потребно превидети контролу њихове исправности. 
 
 

Слика 1. Опште стање возила 
 
Записником о оштећењу возила, после визуелног прегледа 
проценитељ треба да констатује оцењено опште стање и очуваност 
возила као и потребно радно време за поправку описаних оштећења. 
(слика 1.) 
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Када се током поправке или растављања појединих склопова утврде 
оштећења која нису обухваћена основним записником тада се прави 
допунски записник о оштћењу возила. 
 
Пре прегледа возила проценитељ треба да се упозна са описаним 
начином настанка незгоде из пријаве штете и записника (полиције) о 
увиђају саобраћајне незгоде или из разговора са возачем односно 
неким учесником у саобраћајној незгоди, те да на основу прегледа 
самог возила констатује да ли су оштећења могућа из тог штетеног 
догађаја. У сумњивим случајевима потребно урадити и саобраћајно 
вештачење или сачекати решење надлежног суда о одговорности 
учесника у незгоди. 
 
 

1.3. Фотографисање оштећеног возила 
 

Да би се обезбедила веродостојност и квалитетно фиксирање изгледа 
оштећења, неопходно је значајне наводе из записника поткрепити 
фотографијама. 
 

У време пријаве штете и једини траг саобраћајне незгоде који је, готово 
доступан осигурању је оштећено возило, те је неопходно да осигурање 
изврши квалитетну обраду тог трага, где ће поред описног обавезно 
користити и фотографски метод.  
 

Предности овог метода су: 
 

 фотографија објективно (независно од субјекта који снима) 
приказује оно што се налази испред објектива фотоапарата, 

 фотографија одлично приказује изглед лица места, оштећења 
возила, трагова, повреда и сл. (слика 2.) 

Слика 2. Слика показује степен оштећења и начин 
на који је оштећење настало 
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 фотографија је свеобухватна ( на њој ће се наћи све што је било 
оптички видљиво, без обзира да ли ми то сматрамо важним), 

 фотографија веома једноставно саопштава огромну количину 
информација, 

 фотографијом се могу квалитетно фиксирати и слабо видљива 
(скривена) оштећења, која су некада јако битна за процену штете и 
примену одређених технолошких поступака за поправку возила 
(слика 3) 

 

Слика 3. Детаљан приказ скривених оштећења 
 
 размерна фотографија пружа могућност одређивања одабраних 

величина на лицу места, 
 фотографија омогућује да и лица која немају техничка предзнања 

(а одлучују о праву на накнаду) стекну јасну слику о врсти и 
обиму оштећења возила итд. (слика 4.) 

 

Слика 4. Изглед и дубина оштећења 
 
Ова два метода фиксирања (описни и фотографски) се  међусобно не 
искључују, већ напротив допуњују, тако да се оптимални резултати 
постижу једновременом применом оба метода.  
 
Дакле фотографија има велики значај код процеса накнаде штете како 
код процеса утврђивања висине штете тако и код одређивања права на 
накнаду јер у великом броју случајева саобраћајном вештаку 
саопштиће велику количину информација о начину настанка 
саобраћајне незгоде. 
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Слика 5. За анализу саобраћајне незгоде значајно је снимити 

оштећење на огледалу, јер оно може указати на контакт са препреком 
  
 

Слика 6. Одређивање начина кретања пешака 
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При фотографисању оштећеног возила треба одабрати оптималну 
диспозицију снимања како би се фотографијом документовало 
постојање (и изглед) или непостојање оштећења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7. Правилно одабрана диспозиција снимања 

Слика 8. Ранија оштећења на возилу 



VII Симпозијум о саобраћајно-техничком вештачењу и процени штете 

 

Врњачка Бања 2009. 

 

409 

Фотографијом се документују и ранија оштећења на возилу, односно 
оштећења која не могу бити предмет штете. 
 
1.4. Реконструкција обима оштећења на возилу 
 
Када из било ког разлога власник возила предходно не обезбеди 
утврђивање обима оштећења на возилу већ је извршена поправка па 
тек онда пријава штете осигурању, тада се, по утврђивању основа, 
приступа реконструкцији обима оштећења. 
 
Реконструкција се обавља на основу прегледа возила и на основу 
остале расположиве  документације као што је Записник о увиђају 
саобраћајне незгоде, рачун о извршеној поправци, изјаве власника и 
сведока и сл. 
 
О извршеној реконструкцији обима оштећења сачињава се записник у 
коме се утврђује обим и степен могућих оштећења. 
 
 
2. УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШТЕТЕ НА ВОЗИЛУ 

 
Најправичнији начин обештећења за штету на возилу био би довођење 
оштећеног возила у предходно стање квалитетном поправком. Избор 
начина поправке возила није везан само за опредељење власника 
оштећеног возила, него су трочкови поправке у много случајева 
лимитирани првенствено због старости возила. Тако се висина штете 
на возилу може се утврдити: 
 

- на основу рачуна о извршеној поправци, 
- по погодби и 
- по обрачуну тоталне штете. 

 
2.1. Утврђивање штете по рачуну 
 
Рачун о извршеној поправци прегледа и оверава овлашћени 
проценитељ. Он врши упоређење рачуна са основним и допунским 
записником о оштећењу возила. На тај начин врши контролу 
замењених делова, утрошеног фарбарског и потрошног материјала и 
број норма сати предвиђених и утрошених за поправку возила. Вишак 
утрошеног материјала и рада се изузетно може признати, ако није 
предвиђено записником, само у оправданим случајевима када то 
правила струке захтевају. 
 
Царина, порези и манипулативни трошкови се признају у складу са 
важећим прописима. 
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2.2. Утврђивање штете по погодби 
 

Када из било ког разлога власник возила тражи да му се надокнади 
штета без презентације рачуна, тада се сачињава обрачун штете на 
бази важећих цена делова, фарбарског и потрошног материјала, 
потребног радног времена и других трочкова.  
 
У овим случајевима од велике помоћи проценитељу (вештаку) може бити 
предрачун сервиса или продавнице ауто делова или други ценовници 
DAT, AUDATEX и сл. 
 
2.3. Обрачун тоталне штете 

 
Штета на возилу се решава као тотална уколико је поправка возила 
технички немогућа или економски неоправдана, односно где би 
трошкови поправке и евентуална умањена вредност била већа или 
једнака стварној вредности возила умањени за процењену вредност 
остатака. Другим речима тотална штета се обрачунава у случајевима 
када су трошкови поправке и процењена вредност остатака већи од 
тржишне цене возила. 
 
Обрачун тоталне штете на возилима се обавља по устаљеној 
методологији предвиђеној Јединственим критеријумима за процену штете 
на возилима. 
 
 
3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ШТЕТЕ) 
 
По основу саобраћајни незгода и штета проистеклих из њих појављују 
се и други видовци накнаде, али ми ћемо се задржати на моторним 
возилима. Тако да поправком возило може да умањи или увећа своју 
тржишну вредност, а власници возила који оштећеним воилом 
обављају одређену делатност могу захтеватии накнаду за штету коју 
трпе због немогућности коришћења возила. 
 
3.1. Умањена вредност возила  

 
Умањена вредност возила је накнада за умањену тржишну вредност 
возила након квалитетно извршене поправке. На умањену вредност 
возила утичу вредност возила на дан настанка штете, укупни трошкови 
поправке и старост возила.  
 
Методологија обрачуна умањене вредности дата је Јединственим 
критеријумима за процену штете на возилима и односи се само на 
возила старости до 4 године и на накнаду из основа аутоодговорности. 
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3.2. Увећана вредност возила 
 
Ако се поправком возила битно побољшавају техничке карактеристике 
тада возило има увећану вредност. Она може наступити уградњом 
делова који имају боље карактеристике од оштећених (мотор веће 
снаге, каросерија...) или када се мења део или склоп захваћен 
корозијом и сл. 
 
3.3. Накнада због немогућности коришћења возила 

  
Јединственим  критеријумима за процену штете на возилима и законом 
ова накнада штете није регулисана. Поједине организације за 
осигурање су ово питање решиле својим интерним правилима и 
одлукама и углавном право на накнаду ових трошкова имају правна и 
физичка лица која оштећеним возилом обављају делатност 
(аутопревозници, таxи, ауто школе, трговачки путници......).  
 
Постоје и одређене интерне методологије за израчунавање 
изгубљених ауто дана као и начини утврђивања накнаде по ауто дану 
али нема јединствене методологије. 
 
 
4. ЗАКЉУЧАК 

 
Тржиште аутомобила се развија и на нашем тржишту се појављују нови 
модели који захтевају нове технологије поправке што од проценитеља 
штета на моторним возилима у организацијама за осигурање и вештака 
захтева стално праћење нових технологија и усавршавање. Овоме се у 
осигурањима не придаје одговарајући значај и не организују се 
семинари, саветовања и студијска путовања са циљем упознавања 
нових технологија поправке оштећених возила. Нормативи потребног 
радног времена за поправку оштећених возила који фигурирају на 
нашим просторима готово да не третирају одређене врсте поправки 
(електроника, еколошке боје, ваздушни јастуци.....). 
 
Све ово указује да у овој области треба извршити одређена 
усавршавања како по питању технике тако и по питању правних норми. 
 
Јединствени критеријуми за процену штета на моторним возилима су 
добра основа коју треба усавршавати и иновирати у складу са новим 
захтевима које тржиште моторних возила поставља. 
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