
Странка која је у саобраћајној незгоди претрпела штету на возилу у износу који 
прелази  динарску  противвредност  500  евра  у  ситуацији  када  је  попуњен  Европски 
извештај  и када  није  извршен увиђај  од  стране  саобраћајне полиције,  по  тужби  за 
накнаду штете против осигуравајуће организације, има право на накнаду материјалне 
штете у пуном износу, односно у износу који прелази износ од 500 евра у динарској 
противредности.

Образложење:

Одредбом члана 27 Закона о обавезном осигурању у саобраћају је прописано да штета 
за коју одштетни захтев износи мање од 1000 евра у динарској противвредности за коју су уз 
захтев достављени докази на основу којих се може утврдити обавеза друштва од осигурања 
сматрају се малим штетама. Друштво за осигурање је дужно да накнаду штету из става 1 
овог члана исплати у року од 8 дана од дана пријема захтева.  Друштво за осигурање је 
дужно да штету исплати у року из става 2 овог члана и у случају када у поступку накнаде 
штете утврди да је износ штете до 1000 евра у динарској противвредности иако захтев за 
накнаду штете није опредељен као захтев за накнаду штете из става 1 овог члана.

Према члану 28 истог Закона, када оштећено лице поднесе одштетни захтев друштву 
за осигурање, друштво не може у одговору на такав захтев истицати приговоре који би на 
основу  закона  или  уговора  о  осигурању  могао  истаћи  према  осигуранику  због 
непридржавања закона или уговора. Друштво за осигурање које накнади штету оштећеном 
лицу ступа у његово право према лицу одговорном за штету за износ исплаћене накнаде, 
камате и исплате накнаде и трошкова поступка, ако обавеза друштва није наступила према 
условима у уговору о осигурању од ауто одговорности.

Према члану 31 истог Закона у случају саобраћајне незгоде учесници су дужни да 
попуне,  потпишу и међусобно  размене извештај  о  саобраћајној  незгоди,  сагласно Закону 
којим се обезбеђује безбедност саобраћаја на путевима. Уредно попуњен Европски извештај 
о саобраћајној незгоди оштећено лице и осигураник могу користити као одштетни захтев по 
основу осигурања од аутоодговорности. Ставом 2 је предвиђено да друштво за осигурање је 
дужно да уговарачу осигурања уз полису осигурања од аутоодговорности уручи извештај о 
саобраћајној незгоди. За време употребе моторног возила у саобраћају возач је дужан да има 
Европски извештај о саобраћајној незгоди и да га предочи на захтев овлашћеног службеног 
лица.

Одредбом члана 29 истог Закона је прописано у којим случајевима осигурано лице 
губи  права  из  осигурања  не  предвиђа  као  разлог  губитка  овог  права  пошто  је  сачињен 
Европски извештај о саобраћајној незгоди.

Чланом 117 став 1 тачка 1 истог Закона је прописано да ће се члан 27 примењивати 
почев од дана приступања Републике Србије Европској унији, а члан 106 став 1, да штета за 
коју одштетни захтев износи мање од 500 евра у динарској противвредности и за коју су уз 
захтев достављени докази на основу којих се могу утврдити обавезе друштва за осигурање, 
сматрају се малим штетама.



Одредбом члана 168 став 1 тачка 3 Закона о безбедности  саобраћаја  на  путевима 
прописано  је  да  возач,  односно  други  учесник  саобраћајне  незгоде  у  којој  је  неко  лице 
задобило телесне повреде, односно погинуло или је настала велика материјална штета дужан 
је да обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја, 
а одредбом члана 172 став 1 тачка 3 истог Закона је прописано да возач, односно учесник 
саобраћајне незгоде у којој  је настала само мања материјална штета  дужно је да попуни 
Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено лице не врши увиђај 
саобраћајне незгоде.  За непоступање по напред наведеним одредбама члана 168 став 1 и 
члана 172 став 1 тачка 3 одредбама истог Закона члана 332 (тачка 69 и 70), је прописана 
новчана  казна  за  прекршај.  Чланом  322  наведеног  Закона  је  прописано  шта  чини 
веродостојну исправу о прекршају што подразумева да те исправе могу бити коришћене и 
као доказ у поступку за накнаду штете, а међу таквим исправама није и Европски извештај о 
саобраћајној незгоди.

Следом  наведених  одредби  несачињавањем  Европског  извештаја  у  конкретној 
ситуацији  у  смислу  члана  172  став  1  Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  је 
кажњиво  и  утолико  је  наведена  норма  императивна али  не  може  произвести  трајне 
консеквенце у парничном поступку за накнаду штете. Ово због тога што је чланом 31 Закона 
о обавезном осигурању само прописана обавеза осигуравајућег друштва да ту процењену 
штету  исплати  под  наведеним  условима.  Међутим,  тиме  није  искључено  право 
осигуравајућег друштва да у парничном поступку доказује да је та штета мања, али ни право 
оштећеног да у истом поступку доказује да је била већа, тим пре што одредбом члана 29 
Закона о обавезном осигурању у саобраћају потписивање Европске конвенције о саобраћају 
није разлог због кога би оштећеном престала права из уговора о осигурању. Чињеница је да 
учесници саобраћајне незгоде о истој  нису обавестили полицију кажњена је по Закону о 
безбедности  саобраћаја  на  путевима  али  није  од  утицаја  за  остваривање  штете  у  већем 
износу већ само отежава оштећеном доказивање њене висине у парничном поступку.

(правни закључак усвојен на седници представника грађанских одељења и одељења  
радних спорова свих апелационих судова, одржаној 26.09.2014. године)


