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ПРЕДГОВОР 

Уџбеник безбедност саобраћаја – процене штета намењен је првен-
ствено студентима Саобраћајног факултета у Београду, који у оквиру свог 
настaвног плана и програма изучаваjу управо предмет под тим називом. По-
ред студената Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, овај уџбе-
ник је таквог концепта да може послужити и студентима других факултета, 
високих и виших школа на којима се са овог аспекта изучава област безбед-
ности саобраћаја, вештачења, односно експертиза саобраћајних незгода и 
процена штета. Поред кључних обрађених тема, саставни део уџбеника 
представљају и примери тестова и писмених задатака, као и питања за усме-
ни део испита, што студентима може додатно помоћи око припреме теме.  

С обзиром на специфичност обрађене теме у овом уџбенику, исти 
могу користити и практичари, односно професионалци у овом пољу, вешта-
ци, проценитељи штета, ликвидатори, лица која раде у осигуравајућим ком-
панијама и сва друга лица, којима штета, накнада штете, поступци за процену 
и калкулацију штета, представља основни или допунски део свог занимања. 

Када се говори о накнади штете, иста представља поступак који има 
за циљ да врати стање ствари пре настанка штетног догађаја. Другим речи-
ма, штета мора да се надокнади. Некада је то могуће враћањем ствари у 
пређашње стање – нпр. поправком, а некада није, па се мора део, или цела 
штета надокнадити у новцу, или на неки други начин. Посебно је ово ком-
плексно када се ради о нематеријалној штети, нпр. повреде или смрт лица, 
јер се тада по правилу поставља питање хуманости дефинисања вредности 
нечијег живота и колико кошта нечији живот. Међутим, у данашње време је 
то уобичајена пракса свуда у свету, па и за такве случајеве постоје калкула-
ције, каталози и све што је неопходно.  

Код саобраћајних незгода штета може бити материјална и нематери-
јална, а поступци које саобраћајно-технички вештак, односно проценитељ 
штете спроводи се односе на материјалну штету. Са друге стране, начин 
спровођења процена штета на моторним возилима мора бити усаглашен ме-
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ђу лицима која врше процену, тако да разлике буду занемарљиве. У том 
смислу развијени су и јединствени критеријуми за процену штета на мотор-
ним возилима, који су посебно и детаљно обрађени у уџбенику.  

Поступак процене штете започиње пријавом штете, а затим следе 
поступци идентификације моторног возила, попис оштећења, а након тога 
следи сама процена штете применом одговарајућих критеријума. Када се 
спроведе процена, следи други део, ликвидација штете и сама накнада. 

Саставни део накнаде штете је и познавање одговарајућих нормати-
ва, као што су Закон о осигурању имовине и лица, затим Закон о облигацио-
ним односима и други, јер се познавањем наведених норматива на адеква-
тан начин може спровести правни поступак накнаде штете. С тим у вези, 
посебна захвалност, за веома корисне смернице, коментаре и сугестије у 
правном делу, иде Милутину Маринковићу, адвокату, колеги и пријатељу, 
који је у мору својих обавеза пронашао времена да овај уџбеник буде бољи, 
квалитетнији, употребљивији.  

Коначно, у данашње време, савремени поступци за процену штета 
подразумевају, као и у свим осталим пољима, коришћење савремених софт-
вера и рачунарских алата. Они умногоме олакшавају и убрзавају рад са про-
ценама штета. С тим у вези, до сада у свету су развијени су користе се број-
ни програмски пакети за процену штета, а неки од њих су онлајн и управо 
њиховом заслугом, број разрешених случајева процене штета је значајно 
увећан и што у мору штета представља позитиван корак за бржем решавању 
случајева накнада штета. Одређена искуства у коришћењу ових софтвера су 
пренета и у уџбеник, а нашем колеги Богољубу Марковићу, инж. саобраћа-
ја, који је срдачно посветио своје време и спровео одговарајуће лектуре ка-
ко овом делу, тако и у осталом делу књиге, припада неизмерна захвалност 
за пружену помоћ.  

Надам се да ће овај уџбеник, осим студентима, помоћи свима онима, 
који се баве тематиком процене штета на моторним возилима у друмском 
саобраћају. 

Аутор 
 




