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СВРХА И ИНТЕРЕС ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

• Осигурање имовине у стечајном поступку представља једну од мера
за заштиту имовине стечајног дужника.

• Циљ осигурања имовине је да пружи заштиту стечајном дужнику, који
је претрпео штету и њиме се обезбеђује исплата накнаде из
осигурања за штету која би се десила на имовини стечајног дужника
због наступања осигураног случаја

• Интерес осигурања имовине стечајног дужника, поред стечајног
дужника, могу имати и заложни повериоци и закупци имовине.
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ВРСТЕ ОСИГУРАЊА, ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА И ОСИГУРАНИЦИ РИЗИЦИ

Најчешће врсте осигурања имовине у стечајном поступку су: осигурање
од пожара и неких других опасности, осигурање стакла од лома,

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

- предмет осигурања: грађевински објекти, опрема, залихе

- основни ризици у осигурању: пожар, удар грома, експлозија, олуја, 
град (туча), удар сопственог моторног возила и сопствене покретне
радне машине, пад летелице; манифестација и демонстрација. 

- могући допунски ризици и покрића : поплава, бујица и висока вода, 
изливање воде из инсталација, клизање тла и одроњавање, слегање тла, 
снежна лавина, притисак снега, исцурење (лекажу), исцурење средства
за гашење из стабилног система за гашење пожара, изливање ужарене
течне растопљене масе, самозапаљење залиха, удар непознатог
моторног возила, земљотрес.
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ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 

- предмет осигурања: стакла и огледала различитих дебљина, светлеће 
рекламе и панои

- осигурани ризици: заштита од уништења или оштећења предмета
осигурања услед остварења било којих опасности (ризика) осим оних 
који су искључени условима осигурања.

ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА

- предмет осигурања: покретне ствари (опрема , залихе и др.)

- осигурани ризици: осигуравајућа заштита од ризика извршења или
покушаја извршења провалне крађе и разбојништва и ризика обести и 
вандализма у току извршења провалне крађе
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ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

- предмет осигурања: машине, апарати, уређаји, механичка опрема у 
саставу грађевинског објекта (инсталације за грејање/хлађење, електро 
инсталације, лифтови, котларнице и сл.)

- осигурани ризици: заштита од оштећења или уништења осигуране
ствари услед непредвиђеног и изненадног штетног догађаја, као и услед
неспретности, нехата или зле намере радника или неког другог лица.
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ШТЕТЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРИВЕНЕ ОСИГУРАЊЕМ

• штете проузроковане: 

- ратним операцијама, грађанским ратом, побуном, револуцијом, 

устанком, као и немирима који настану из таквих догађаја, 

- минама, торпедима, бомбама или другим експлозивним средствима, 

- запленом, одузимањем, ограничењем или задржавањем и 
последицама тих догађаја или покушајима да се изврше, 
конфискацијом, реквизицијом или осталим сличним мерама 

- саботажом или тероризмом 

- намерно, или преваром уговарача осигурања, осигураника или 
корисника осигурања. 
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СУМА ОСИГУРАЊА

• Сума осигурања је горња граница обавезе осигуравача

• У зависности од врсте осигурања имовине сума осигурања 
представља:

- уговорена вредност коју одреди уговарач осигурања

- сваковремена стварну вредност без ознаке суме осигурања у уговору 
о осигурању. 

- нова вредност у складу са посебним условима осигурања којима је 

предвиђено осигурање одређених ствари на нову вредност. 
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ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ

• Догађај с обзиром на који се закључује осигурање (осигурани случај)
мора бити будући, неизвестан и независан од искључиве воље
уговарача осигурања.

• Сматра се да је у осигурању ствари настао осигурани случај оног
тренутка кад је једна од осигураних опасности изненада и
неочекивано почела да се остварује на осигураној ствари и да је
оштећује.

• Уговор о осигурању је ништав ако је у часу његовог закључења већ
настао осигурани случај или је био у наступању, односно било је
извесно да ће наступити или је већ тада престала могућност да он
настане.
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ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА 

• Пријава свих околности значајних за оцену ризика пре и после 
закључења уговора о осигурања

• Плаћање премије

• Осигураник је дужан да предузме прописане, уговорене и све остале 
мере потребне да се спречи наступање осигураног случаја, а уколико 
осигурани случај наступи, дужан је да предузме све што је у његовој 
моћи да се ограниче штетне последице. 

• представнику осигуравача пружи све податке и друге потребне доказе 
за утврђивање узрока, обима и висине штете 
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ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА

• Процена и утврђивање штете

• Исплата накнаде из осигурања у року од 14 дана од дана пријема 
захтева за накнаду штете са комплетном документацијом 
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ВИСИНА НАКНАДЕ ИЗ ОСИГУРАЊА

• Накнада из осигурања не може бити већа од штете коју је осигураник 
претрпео , без обзира на висину осигуране суме

• Накнада из осигурања се утврђује:

- у случају уништења или нестанка ствари - према вредности осигуране
ствари у време настанка осигураног случаја, умањеној за вредност
остатка;

- у случају оштећења – у висини трошкова оправке по ценама 
материјала и рада у време настанка осигураног случаја, умањених за 
износ процењеног рабаћења (уколико није другачије уговорено) и 
вредност остатка; 
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• Осигуравач је дужан да накнади трошкове, губитке, као и друге штете 
проузроковане разумним покушајем да се отклони непосредна 
опасност наступања осигураног случаја, као и покушајем да се 
ограниче његове штетне последице, па и кад су ти покушаји остали 
без успеха. 

• обавеза осигуравача се смањује за онолико колико је настала већа 
штета због неиспуњења обавез осигураника спречавања осигураног 
случаја или обавезе спасавања, а за то нема оправдања.

• Накнада из осигурања се умањује за уговорено учешће у штети -
франшизу
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ПРАВА ТРЕЋИХ ЛИЦА

• После наступања осигураног случаја, заложна права и остала права
која су раније постојала на осигураној ствари имају за предмет
дуговану накнаду, те осигуравач не може исплатити накнаду
осигуранику без сагласности носилаца тих права

• Ова лица могу захтевати непосредно од осигуравача да им у
границама суме осигурања и према законском реду исплати њихова
потраживања.

• ако у часу исплате осигуравач није знао нити је могао знати за та 
права, извршена исплата накнаде осигуранику остаје пуноважна.


