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ОПШТИ УСЛОВИ 

 

ЗА ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА ПЛОВИЛА ОД 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (МОРСКА, ЈЕЗЕРСКА, РИЈЕЧНА И 

КАНАЛСКА ПЛОВИЛА) 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

По овим Условима осигурава се: 
 

-  власници пловила на моторни погон, снаге мотора веће од 

3,7 KW која се у складу са прописима о регистрацији пловила 

уписују у одговарајући регистар, од одговорности  за штете 

причињене трећим лицима  због смрти, телесне повреде или 

нарушавања здравља (обавезно осигурање) 

- власници пловила на моторни погон, снаге мотора мање од 

3,7 KW, или без мотора од одговорности  за штете причињене 

трећим лицима  због смрти, телесне повреде или нарушавања 

здравља (добровољно осигурање) 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ПОКРИЋА 

 

Члан 2. 

 

 Уговором о обавезном осигурању из претходног члана 

нису покривена лица која се превозе као и чланови посаде 

који управљају пловилом на моторни погон. 
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ИСКЉУЧЕЊЕ РИЗИКА 

 

Члан 3. 

 

 Осигуравач ни у ком случају не покрива штету 

насталу због одговорности услед: 

1. осигураниковог пропуста 

2. пловидбе на забрањеном подручју, 

3. преоптерећења пловног објекта, 

4. из разлога што управљач пловидбеног објекта није 

имао одговарајућу дозволу за пловидбу, на 

подручју где се таква дозвола захтева, 

5. из разлога што управљач пловног објекта још није 

напунио 16 година, 

 лаћање. 

 

МЕСТО ОСИГУРАЊА 

 

Члан 4. 

 

 Уговор о осигурању власника пловила на моторни 

погон од одговорности за штету проузроковану трећим 

лицима покрива штете настале на територији БиХ. 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА НАСТАЛУ ШТЕТУ 

 

Члан 5. 

 

 Осигураник нема право да без сагласности 

осигуравача признаје своју одговорност за насталу штету или 

да закључи поравнање. Ако призна своју одговорност за 

штету без сагласности осигуравача или закључи поравнање, 

такво признање, односно поравнање, не обавезује 

осигуравача, осим у случају када се накнадно утврди да је 

осигураник стварно одговоран за насталу штету, односно да је 

износ поравнања основан. 
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ДУЖНОСТИ ОСИГУРАНИКА 

 

Члан 6. 
 

 Осигураник је дужан, у случају који би могао имати за 

последицу његову одговорност, о томе одмах обавестити  
осигуравача и дати му све податке који су потребни за 
утврђивање одговорности. Ако осигураник поднесе одштетни 

захтев због штете из одговорности, осигураник је дужан 

одштетни захтев доставити осигуравачу, заједно са свим 

документима и подацима за ликвидацију и при том пружити 

сву помоћ потребну за решавање одштетног захтева. 

 

ДУЖНОСТИ ОСИГУРАВАЧА 

 

Члан 7. 

 

 Осигуравач је дужан накнадити штету плативу по 

овим Условима у року предвиђеним Законом о обавезним 

осигурањима у саобраћају. 

 

ПРЕЛАЗНА ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

 Исплатом одштете, сва одштетна права, која 

осигураник има према лицима одговорним  за насталу штету, 

прелазе на осигуравача до висине исплаћене штете. 

 Осигураник је дужан предузети све правне и остале 

мере за осигурање свих одштетних права према лицима 

одговорним за насталу штету, набавити сву потребну 

документацију и доставити је осигуравачу. Ако осигураник 

пропусти те мере, осигуравач је у одговарајућој мери 

ослобођен својих обавеза према осигуранику. 
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ТРАЈАЊЕ ОСИГУРАЊА 

 

Члан 9. 

 

 Обавеза осигуравача почиње истеком посљедњег, тј. 

24. часа дана који је у полиси осигурања означен као дан 

почетка осигурања а престаје истеком посљедњег, тј. 24 часа 

дана који је у полиси осигурања означен као дан истека 

трајања осигурања, ако није другачије договорено. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 10. 

 

 За евентуалне спорове из овог осигурања осигураник 

и осигуравач уговарају надлежност према месту (седишту) 

осигуравача. 

 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

На питања одговорности власника пловила на 

моторни погон за штету коју проузрокује трећим лицима а 

која нису уређена одредбама ових услова, сходно се 

примењују одредбе осигурања власника возила од 

одговорности за штете проузроковане трећим лицима као и 

одредбе прописа којима се уређује унутрашња пловидба у РС. 

 

 

 


