
 
 

САОПШТЕЊЕ  У  ВЕЗИ С ПУТОВАЊЕМ У ЦРНУ ГОРУ БЕЗ ПЛАЋАЊА 
ЗЕЛЕНЕ КАРТЕ 

 
1. Споразумом закљученим између Удружења осигуравача Србије (у даљем 

тексту: Удружење) и Министарства финансија Републике Црне Горе (у даљем 
тексту: Министарство) проширено је међусобно територијално важење осигурања 
аутоодговорности на основу регистарске ознаке моторног возила.  

Према том споразуму, штете настале употребом моторног возила накнађује 
друштво код кога је власник, односно корисник моторног возила заључио уговор о 
осигурању аутоодговорности. Доказ о осигурању утврђује се на основу полисе о 
осигурању моторних возила или на основу података надлежног органа за 
регистрацију моторних возила. Пријем, процену и ликвидацију одштетног захтева 
и исплату накнаде штете врши друштво с којим је закључен уговор о осигурању 
(осигуравач).  

У случају да је реч о моторном возилу чији власник, односно корисник није 
закључио уговор о осигурању аутоодговорности, накнада штете се врши из 
средстава гарантног фонда при Удружењу за возила с регистарским ознакама из 
Републике Србије, односно гарантног фонда Министарства за возила с 
регистарским ознакама из Републике Црне Горе. 

 
2. Ако друштво за осигурање не плати или не плати потпуну накнаду штете 

у року од 14 дана од дана пријема одштетног захтева с комплетном потребном 
документацијом, оштећено лице из Србије подноси захтев за накнаду штете или 
захтев за разлику од исплаћеног износа до потпуне накнаде штете Удружењу, а 
оштећено лице из Црне Горе подноси захтев за накнаду штете или захтев за 
разлику од исплаћеног износа до потпуне накнаде штете Министарству, при чему 
су они дужни да накнаду штете исплате у року од 30 дана. 

По извршеној исплати, Удружење, односно Министарство подноси захтев за 
рефундацију друштву с којим је закључен уговор о осигурању. 

Уколико друштво за осигурање из Црне Горе не рефундира захтев у року од 
30 дана, Удружење подноси захтев Министарству, које је дужно да исплату захтева 
Удружењу изврши у року од 30 дана с припадајућом казненом каматом од 12% 
годишње од дана првог захтева до дана исплате. 

Уколико друштво за осигурање из Србије не рефундира захтев у року од 30 
дана, Министарство подноси захтев Удружењу, које је дужно да изврши исплату 
захтева у року од 30 дана Министарству с припадајућом казненом каматом од 12% 
годишње од дана првог захтева до дана исплате. 

 
3.  У случају да штету причини корисник моторног возила који је имао 

закључен уговор о осигурању с друштвом које је престало с радом, накнада штете 
се врши у складу с прописима републике у зависности од седишта тог друштва. 

Уколико се штета не накнади из средстава друштва, накнада штете се врши 
из средстава гарантног фонда при Удружењу, односно гарантног фонда 
Министарства. 



 


