
На основу члана 58. став 2. тачка 4. Закона о осигурању („Сл. Гласник РС“ бр. 139/2014 и 

44/2021) и члана 57. став 1. тачка 6. под а) Статута „АМС ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд (у 

даљем тексту: Друштво), Извршни одбор Друштва дана 19.08.2022. године доноси:  
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Београд, август 2022. године 

  



Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја 

(незгоде) 
 

Опште одредбе 

Члан 1  

1) Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), (у даљем 

тексту: Општи услови) и Допунски услови за осигурање ученика и студената од 

последица несрећног случаја (незгоде), (у даљем тексту: Допунски услови), саставни су 

део уговора о осигурању ученика и студената, који уговарач осигурања закључи са „АМС 

Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: oсигуравач). 

2) Уговарач осигурања у смислу ових Допунских услова може бити основна, средња и 

стручна школа, виша, висока школа, факултет и заинтересована јавна установа која 

закључи осигурање од последица несрећног случаја за редовне и ванредне ученике, 

односно студенте. 

3) Лица која се осигуравају по овим одредбама осигуравају се без обзира на њихово 

здравствено стање, општу радну способност и године живота. 

4) Осигурањем је обухваћен несрећни случај, дефинисан чланом 5. Општих услова, који се 

догоди у току трајања осигурања и то у свакодневном животу осигураника (у школи, код 

куће и ван куће, на путу, на игралишту, излету, екскурзији, летовању и сл.). 

Почетак трајања осигурања 

Члан 2  

1) Осигурање почиње у 00,00 сати оног дана који је означен у полиси као почетак осигурања 

и престаје у 24,00 сата дана који је у полиси наведен као дан престанка осигурања. 

2) Обавеза oсигуравача за сваког појединог ученика, односно студента почиње у 24,00 сата 

дана када је уплатио премију (по уписном листу) али не пре 00,00 сати дана који је 

службено одређен за почетак нове школске године.  

3) Обавеза осигуравача престаје у 24,00 сата дана када осигураник престане да буде ученик, 

односно студент (заврши школовање, дипломира, напусти школу итд.). 

Закључење уговора о осигурању  

Члан 3  

1) Према овим Допунским условима, поред осигуравајућих покрића наведених у Општим 

условима, могу се уговорити и покрића која се односе на следеће осигуране случајеве: 

- хируршка интервенција, која мора бити последица несрећеног случаја 

(незгоде); 

- прелом кости; 

- ујед пса. 

2) Сваки од наведених осигураних случајева може се уговорити искључиво уз осигурање 

ученика и студената од последица несрећног случаја које је закључено према Општим 

условима. 
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3) Приликом уговарања осигурања за случај хируршке интервенције, прелома кости и уједа 

пса, у полиси осигурања се мора посебно навести осигурана сума (за сваки наведени 

осигурани случај понаособ). 

Осигурани случај 

Члан 4  

1) У случају уговарања покрића за хируршке интервенције сматра се да је осигурани случај 

настао када је над осигураником извршена хируршка интервенција наведена у ставу 2) 

овог члана као последица несрећног случаја дефинисаног чланом 5. Општих услова и то 

искључиво ако је несрећни случај наступио у уговореном периоду осигурања. 

2) Под хируршком интервенцијом као последицом несрећног случаја у смислу ових 

Допунских услова сматра се искључиво:  

i. Хируршка интервенција прве категорије: 

- Која се обавља када је осигураник услед несрећног случаја задобио:  

а) искључиво затворене повреде и затворене преломе великих зглобова и 

цевастих костију, тј. повреде зглобова рамена, лакта, ручног зглоба, кука, колена 

и чланка, изузев изолованих прекида и повреда мекоткивних структура 

(лигаменти, тетиве, мишићи), као и затворене повреде и затворене преломе 

главних цевастих костију (надлактице, подлактице, бутне кости и цеванице), и 

када те повреде и преломи захтевају хируршку интервенцију над осигураником;  

б) повреде меких ткива које резултирају значајним губитком меког ткива и када 

није дошло до прелома, које захтевају серију операција када је то неопходно за 

опорављање функције;  

в) опекотине 2. и 3. степена које захватају 10- 40% површине тела.  

- Која подразумева хируршку интервенцију која је неопходна након трауматске 

ампутације прста или прстију услед несрећног случаја, без обзира на 

функционални опоравак тог прста или прстију. 

ii. Хируршка интервенција друге категорије: 

- Која се обавља када је осигураник услед несрећног случаја задобио:  

а) вишеструке повреде, у ком случају је потребно извести више од једне 

хируршке интервенције због природе саме повреде, што је индиковано од стране 

лекара;  

б) повреду унутрашњих органа, када је неопходна инвазивна хируршка 

интервенција, а лезијама се приступа отварањем и испитивањем анатомски 

затворених шупљина људског тела, односно хируршке интервенције се врше у 

лобањској дупљи, торакалној дупљи, абдомену и карлици, као и у пределу врата; 

в) отворене повреде великих зглобова и отворени преломи цевастих костију;  

г) опекотине 2. и 3. степена које захватају више од 40% површине тела.  
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- Која подразумева:  

а) хирурушку интервенцију која је неопходна након трауматске ампутације 

екстремитета услед несрећног случаја, без обзира на функционални опоравак тог 

екстремитета;  

б) отворену хируршку интервенцију на кичменом стубу.  

iii. Компликација која представља појаву насталу током хируршке интервенције 

дефинисане у претходне две тачке овог става, или током болничког лечења које 

прати наведену хируршку интервенцију, а повезано је са несрећним случајем 

које захтева хируршку интервенцију осигураника. Kомпликација у смислу ових 

Допунских услова је:  

- тромбоемболија;  

- сепса;  

- акутни кардиореспирасторни поремећај који захтева збрињавање у јединици 

интензивне неге;  

- кома, тј. стање губитка свести са одсуством реакције на спољашње и 

унутрашње стимулусе, која траје континуирано најмање 96 сати, уз употребу 

система за вештачко одржавање живота, чији је резултат трајно неуролошко 

оштећење.  

3) Хируршка интервенција, односно компликација у смислу ових Допунских услова, 

признаје се као осигурани случај искључиво уколико је настала најкасније у року од 

годину дана од дана наступања несрећног случаја дефинисаног чланом 5. Општих услова 

који захтева хирурушку интервенцију осигураника или услед кога је наступила 

компликација, и уколико се из медицинске документације неспорно може утврдити да је 

предметна хируршка интервенција, односно компликација, настала као директна 

последица несрећног случаја који је наступио у уговореном периоду осигурања. 

4) Када је уговором о осигурању обухваћен осигурани случај прелом кости настао као 

последица несрећног случаја дефинисаног чланом 5. Општих услова, подразумева се 

потпуни или делимични прекид континуитета кости који је настао као последица 

механичке силе на кост (трауматски преломи), при коме интензитет механичке силе 

прелази границу физиолошке еластичности костију. 

5) Када се уговара покриће за случај уједа (угриза) пса,  настале повреде осигураника се 

могу испољити као лакше (огуљотине, хематоми и сл) или теже (вишеструке повреде, 

отворене ране и др). 

Обим обавезе осигуравача 

Члан 5  

1) Ако је несрећни случај имао за последицу пролазну неспособност за рад, поред оног што 

је предвиђено у члану 15. Општих услова примењују се одредбе овог члана. 

2) Сматра се да је осигураник неспособан за школски рад када услед несрећног случаја не 

може похађати школу односно пратити предавања, писати, цртати и обављати остале 
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задатке, при чему осигуравач исплаћује осигуранику уговорени износ дневне накнаде за 

дане похађања наставе и трајања привремене неспособности за школски рад, у складу са 

потврдом лекара који га је лечио, али највише за 30 дана. 

3) Непокретљивост појединих удова услед имобилизације гипсом сматра се као 

неспособност за школски рад, и ако осигураник у том случаја похађа школу.  

4) Привремено ослобађање од фискултурних вежби у оквиру школске наставе не сматра се 

као неспособност за рад и не даје право на примање дневне накнаде. 

5) Дневна накнада исплаћује се по завршеном лечењу на основу лекарске потврде, а може 

се исплатити и само на основу службене потврде школе у којој мора бити наведено 

колико времена осигураник није похађао школу, али само у случају ако је неспособност 

за школски рад трајала највише 30 дана. Обавеза осигуравача не постоји за дане када 

нема наставе. 

6) Болнички дан (накнада за сваки дан проведен на лечењу у установама стационарног 

типа) се исплаћује у висини 5‰ од уговорене суме за трошкове лечења, а на основу 

отпусне листе одговарајуће здравствене установе, изузев здравствених установа у 

приватном власништву, али највише до 30 дана. 

7) Уколико код осигураника током трајања осигурања наступи осигурани случај хируршке 

интервенције у смислу ових Допунских услова, осигуравач исплаћује накнаду у 

проценту од осигуране суме за случај хируршке интервенције настале као последица 

једног истог несрећног случаја (у даљем тексту: накнада) уговорене полисом осигурања, 

и то:  

i. у износу од 50% осигуране суме за случајеве хируршке интервенције прве 

категорије, без обзира на њихов број, дефинисане чланом 4. став 2) тачка и) ових 

Допунских услова;  

ii. у износу од 75% осигуране суме за случајеве хируршке интервенције друге 

категорије, без обзира на њихов број, дефинисане чланом 4. став 2) тачка ии) 

ових Допунских услова;  

iii. у износу до пуне осигуране суме за случајаве компликације (дефинисане чланом 

4. став 2) тачка иии) ових Допунских услова), без обзира на њихов број, односно 

50% код претходно насталих случајева хируршке интервенције прве категорије 

и 25% за другу категорију. 

8) Уколико се уговори висина накнаде у зависности од врсте прелома кости, по наступању 

осигураног случаја прелом кости у смислу ових Допунских услова, обавеза осигуравача 

је да исплати проценат од осигуране суме за прелом, који одговара проценту 

дефинисаном у Табели прелома кости. 

 ТАБЕЛА ПРЕЛОМА КОСТИ 

Врста прелома Опис прелома 

Износ надокнаде 

изражен у проценту 

од осигуране суме 

једноставно напрснуће делимични прекид континуитета кости у једном нивоу 5% 

компликовано 

напрснуће 

делимични прекид континуитета кости у једном нивоу са 

захватањем зглобних површина 
10% 
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једноставни 

једноструки прелом 
потпуни прекид континуитета кости у једном нивоу 30% 

компликовани 

једноструки прелом 

потпуни прекид континуитета кости у једном нивоу који 

је отворен и/или прелом са захватањем зглобних 

површина и/или са дислокацијом фрагмената 

60% 

једноставни 

сегментални прелом 
прелом једне кости на два или више нивоа 40% 

копликовани 

сегментални прелом 

прелом једне кости на два или више нивоа који је отворен 

и/или прелом са захватањем зглобних површина и/или са 

дислокацијом фрагмената 

70% 

једноставни 

коминутивни прелом 

више фрагмената једне кости утиснути један у други 

(здробљавање кости) 
90% 

компликовани 

коминутивни прелом 

више фрагмената једне кости утиснути један у други 

(здробљавање кости) као и ако је настао отворени прелом 

и/или прелом са захватањем зглобних површина и/или са 

дислокацијом фрагмената 

100% 

једноставни 

мултипли прелом 

прелом две или више костију у оквиру једног дела тела 

(кости главе, грудног коша, руке, ноге, кичменог стуба, 

карлице) 

50% 

компликовани 

мултипли прелом 

прелом две или више костију у оквиру једног дела тела 

(кости главе, грудног коша, руке, ноге, кичменог стуба, 

карлице) као и ако је настао отворени прелом и/или 

прелом са захватањем зглобних површина и/или са 

дислокацијом фрагмената 

80% 

политраума 

прелом две или више костију у најмање два различита дела тела (кости главе, 

грудног коша, руке, ноге, кичменог стуба, карлице), обавеза осигуравача 

утврђује се сабирањем износа процената надокнаде сваког појединачног прелома 

у оквиру политрауме, а максимално до износа 100% од осигуране суме за случај 

прелома кости предвиђене у уговору о осигурању 

прелом кратких костију 

екстремитета 

Уколико као последица несрећног случаја настане прелом кратких костију 

екстремитета, осигуравач је обавезан да исплати 20% од уговорене осигуране 

суме за прелом кости, без обзира о каквој врсти прелома је реч 

9) Осигуравач може осигуранику исплатити највише 2 (два) прелома исте кости у току 

трајања уговора о осигурању, с тим што максимална обавеза осигуравача кумулативно 

за све осигуране случајеве, у току трајања уговора о осигурању, износи до 100% 

уговорене осигуране суме за прелом кости. 

10) Уколико се уговори исплата накнаде за прелом кости, без обзира на врсту прелома, 

осигуравач је у обавези да исплати 100% уговорене осигуране суме за случај прелома 

кости, у ком случају се не примењује Табела прелома кости.  

11) Максимална уговорена осигурана сума за прелом кости може да износи до 5% од 

уговорене осигуране суме за случај трајног губитка радне способности – инвалидитета. 

12) У случају уједа пса а када је последица: 

- лакша повреда осигураника која се испољава у виду огуљотине, хематома и сл. 

осигуравач је у обавези да надокнади штету у висини 50% уговорене осигуране 

суме за ујед пса; 

- тежа повреда осигураника која се може испољити у виду отворене ране, 

вишеструких повреда и сл. осигуравач је у обавези да надокнади штету у висини 

100% уговорене осигуране суме за ујед пса. 
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Ограничење обавезе осигуравача 

Члан 6  

1) Осигуравач је у обавези да исплати 33% од износа којег би морао платити по одредбама 

претходног члана, ако несрећни случај настане при управљању у вожњи авионом и 

ваздухопловима свих врста, осим у својству путника у јавном саобраћају, при спортским 

скоковима падобраном, при аутомобилским и мотоцикличким брзинским тркама, 

мотокросу, релију и при тренингу за њих. 

2) Максимална обавеза осигуравача кумулативно за све хируршке интервенције, односно 

компликације настале као последица једног или више несрећних случајева у току једне 

године трајања уговора о осигурању је 100% од износа уговорене осигуране суме за 

случај хируршке интервенције. 

3) У случају настанка прелома кости услед незгоде исплаћује се накнада за прелом кости у 

уговореном износу само уколико не постоје трајне последице (тј. нема инвалидитета), у 

супротном биће исплаћена накнада по основу инвалидитета. Самим тим, по основу 

прелома кости услед незгоде исплаћује се накнада за прелом кости или накнада за 

инвалидитет без могућности истовременог добијања обе накнаде. 

4) Осигуравач је у обавези да надокнади и одређени проценат осигуране суме за трајни 

инвалидитет у случају прелома сталних зуба и то: 

- до 16 зуба, за сваки по 0,5%; 

- од 17 или више зуба, за сваки по 1%. 

5) У току године осигурања могуће је пријавити једну повреду насталу као последица уједа 

пса. 

Обавеза осигуравача када је осигурано лице млађе од 14 година 

Члан 7  

 У случају смрти осигураника млађег од 14 година, осигуравач ће исплатити накнаду 

на име трошкова сахране у висини уговорене осигуране суме за случај смрти. 

Искључење обавезе осигуравача 

Члан 8  

1) Искључена је обавеза осигуравача када је несрећни случај настао услед догађаја 

наведених у члану 10 Општих услова. 

2) Уколико је осигураник млађи од четрнаест година постоји обавеза осигурача ако је 

несрећни случај настао услед догађаја наведених у члану 10, тачке 3. до 5. Општих 

услова. 

3) Уколико се уговара осигурања за случај хируршке интервенције, према овим Допунским 

условима искључена је обавеза осигуравача за све хируршке интервенције које су 

извршене ради дијагностиковања или лечења урођених или стечених болести, развојних 

аномалија, као и из естетских разлога, а не као директна последица незгоде. 
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4) Према овим допунским условима, а уколико се уговара осигурање за случај прелома 

кости искључена је обавеза осигуравача, ако је несрећни случај дефинисан чланом 5. 

Општих услова, имао за последицу прелом кости, који је настао под дејством трауме на 

патолошки измењену кост (патолошки преломи) у оквиру системских обољења, као што 

су: 

- рахитис; 

- остеомалација; 

- поремећаји метаболизма калцијума и фосфора и слична стања, или у оквиру 

локалних коштаних обољења као што су коштане цисте; 

- примарни коштани тумори; 

- метастазе у костима; 

- остеомијелитис; 

- ехинококус; 

- коштана туберкулоза; 

- друге болести костију. 

5) У случају уједа сопственог пса осигураника, Друштво нема обавезу накнаде штете 

(исплате накнаде).  

Плаћање премије 

Члан 9  

1) Осигураник плаћа премију уговарачу одједном и унапред за сваку годину трајања 

осигурања. Уговарач је дужан да води евиденцију о уплаћеним премијама са тачним 

датумом уплате за појединог осигураника и премију дозначи осигуравачу заједно са 

списком осигураника. 

2) Уговарач осигурања дужан је да уплаћује и премију осигурања утврђену за сваки 

осигурани случај понаособ дефинисан овим Допунским условима у складу са 

уговореним начином и у уговореним роковима плаћања премије за осигурање од 

последица несрећног случаја дефинисаних у уговору о осигурању. 

3) Уколико уговор о осигурању престаје да важи услед неког догађаја који није предвиђен 

у полиси, осигуравач је дужан вратити уговарачу осигурања део премије сразмерно 

преосталом времену. 

4) У случају раскида, осигуравач је дужан вратити део премије који отпада на време до краја 

периода осигурања. 

Пријава осигураног случаја 

Члан 10  

1) Осигураник, поред обавеза у вези са пријавом осигураног случаја, дефинисаних Општим 

условима, према овим Допунским условима дужан је и да: 
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- у случају незгоде која за последицу има хируршку интервенцију, односно 

компликацију, достави осигуравачу отпусну листу са епикризом, као и 

иницијални лекарски извештај сачињен одмах по повређивању, медицинску 

документацију у вези са дијагностичким и терапијским поступцима учињеним 

пре хируршке интервенције (на основу којих је постављена индикација за 

операцију), као и сву медицинску документацију по извршеној хируршкој 

интервенцији до потпуног залечења или излечења последица несрећног случаја, 

из којих се неспорно могу утврдити релевантне чињенице за осигуравача при 

ликвидацији штете; 

- у случају незгоде која за последицу има прелом кости достави назначену 

дијагнозу прелома и рендгенски снимак (и/или опис снимка) потврђен од 

радиолога; 

- у случају уједа пса, а по посебном захтеву осигуравача, достави доказ о обавезној 

вакцинацији (тетанус). 

2) Осигуравач има право да од осигураника, уговарача, корисника или било којег другог 

правног или физичког лица тражи накнадна објашњења, као и да о свом трошку 

предузима мере у сврху лекарског прегледа осигураника код лекара, лекарских комисија 

и здравствених установа да би се утврдиле важне околности у вези са пријављеним 

несрећним случајем. 

Завршне одредбе 

Члан 11  

Ови Допунски услови примењују се уз Опште услове, а уколико су у супротности са 

њима, примениће се одредбе ових Допунских услова. 

Члан 12  

Ови Допунски услови ступају на снагу осмог дана од дана доношења, односно 

објављивања на огласној табли Друштва, чиме престају да важе:  

- Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног 

случаја (незгоде), од 19.8.2021. године; 

- Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хируршке 

интервенције као последице несрећног случаја (незгоде), од 30.8.2018. године; 

- Допунски услови осигурања ученика и студената за случај прелома кости услед 

несрећног случаја – незгоде, од 19.8.2021. године. 

 

 

 

 


