
„Службени гласник РС”, бр. 89/09 
 
На основу члана 16. став 1, члана 62. став 1. и члана 65. став 1. Закона о 

обавезном осигурању у саобраћају  („Службени гласник РС”, бр. 51/09),  
 
Влада доноси  

 
 

У Р Е Д Б У  
 

о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може 
бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају 

 
 

Члан 1. 
           Овом уредбом утврђују се најниже осигуране суме на које може бити 
уговорено осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, 
најниже суме осигурања на које може бити уговорено осигурање од одговорности 
власника ваздухоплова за штете које се употребом ваздухоплова причине трећим 
лицима и путницима, као и најнижа сума осигурања на коју може бити уговорено 
осигурање од одговорности власника чамаца за штете које се употребом чамца 
причине трећим лицима. 
 
 

Члан 2. 
 Најнижа осигурана сума на коју може бити уговорено осигурање путника у 
јавном превозу од последица несрећног случаја, у смислу члана 14. Закона о 
обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09 – у даљем 
тексту: Закон), по једном путнику, износи у динарској проиввредности, и то:   

1) за случај смрти путника - 8.000 евра; 

2)    за случај трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) 
путника - 16.000 евра; 

3) за случај привремене спречености за рад и стварних и нужних трошкова 
лечења путника - 4.000 евра. 

 
 

Члан 3. 
 Најнижа сума осигурања на коју може бити уговорено осигурање од 
одговорности власника ваздухоплова за штете које се употребом ваздухоплова 
причине трећим лицима и путницима, у смислу члана 61. Закона, по једном 
штетном догађају, износи у динарској проиввредности, и то: 

1)   за штете причињене трећим лицима: 

(1)   за моторне једрилице којима 
        МТОМ износи више од 20 kg  10.000 SDR  

(2)   за слободне балоне са посадом  20.000 SDR 



(3)   за ваздухоплове којима МТОМ износи: 
-  мање од 500 kg  750.000 SDR 
-  мање од 1.000 kg  1.500.000 SDR 
-  мање од 2.700 kg  3.000.000 SDR 
-  мање од 6.000 kg  7.000.000 SDR 
-  мање од 12.000 kg  18.000.000 SDR 
-  мање од 25.000 kg  80.000.000 SDR 
-  мање од 50.000 kg  150.000.000 SDR 
-  мање од 200.000 kg  300.000.000 SDR 
-  мање од 500.000 kg  500.000.000 SDR 
-  500.000 kg и више  700.000.000 SDR 

2)   за појединог путника  250.000 SDR 

3)   за личне ствари путника које се налазе 
                  у кабини ваздухоплова  1.000 SDR 

4)   за терет и регистрован пртљаг, по kg  17 SDR. 

 Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, најнижа сума осигурања, по једном 
штетном догађају, за ваздухоплове којима МТОМ износи 2.700 kg или мање, а који 
се не користе у комерцијалне сврхе, за појединог путника износи 100.000 SDR. 
  
 

Члан 4. 
 Најнижа сума осигурања на коју може бити уговорено осигурање од 
одговорности власника чамаца, у смислу члана 64. Закона, за штете које се 
употребом чамца причине трећим лицима, по једном штетном догађају, износи у 
динарској проиввредности 200.000 евра. 

 
 

Члан 5. 
            Члан 3. ове уредбе примењиваће се од 1. јануара 2010. године. 
 
 

Члан 6. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.   
 
 
 
05 број 110-6576/2009  
У Београду, 29. октобра 2009. године 
 
Влада 

 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе 
Ивица Дачић, с.р. 
 


