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УПАТСТВО ЗА АВТООДГОВОРНОСТ 

Како да постапите доколку се случи сообраќајна незгода 

 Доколку има повредени лица, повикајте Брза помош на 194; 

 Доколку сте во можност фотографирајте го местото на настанот и оштетените возила; 

 Не напуштајте го местото на настанот се до доаѓање на полиција и преземете мерки за заштита 
на Вашето возило од дополнителни оштетувања (вклучете ги трепкачите и поставете 
триаголник);Полициски службеници од МВР задолжително повикајте доколку (согласно чл. 226 од Закон за 
безбедност на сообраќајот на патиштата): 

 има повредени и/или загинати лица; 

 возилата се оштетени во поголем обем и не можат самостојно да се движат на патот; 

 едно од возилата нема регистарски таблици или не е осигурено; 

 едно од возилата има странска регистарска таблица, 

 еден од возачите е очигледно под дејство на алкохол, дрога или психотропни супстанци; 

 еден од возачите не поседува соодветна возачка дозвола; 

 еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци односно податоците за возилото; 

 еден од возачите го напуштил местото на сообраќајната незгода; 
  
 Европски извештај: Во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета, во која нема 

повредени и/или загинати лица и е настаната на објекти и возила на кои не им се оштетени виталните 

делови за управување и запирање и возилата можат самостојно да се движат на патот, пополнете 
Европски извештај за сообраќајната незгода и доставете го пополнетиот Европски извештај во осигу-
рителната компанија во која што е осигурено возилото - причинител на штетата, а возачите и возилата-

учесници во незгодата неопходно е да се јават во истата осигурителна компанија на извид и проценка 
заради реконструкција на настанот; 
 

 Запишете го регистарскиот број на возилото-причинител на штетата, името, презимето и адресата 

на возачот и сопственикот на возилото-учесник во сообраќајната незгода, како и податоците каде е 

осигурено возилото од автомобилска одговорност, број на полисата, и задолжително проверете ја 

важноста на полисата (обезбедете копија од полисата на причинителот на штета); 

 

 Во случај кога сообраќајната незгода е настаната со возило осигурено во АД осигурителна полиса 

или со неосигурено возило, обратете се во нашата осигурителна компанија. Во случај на незгода со 

странско возило, обезбедете копија од зелената карта и јавете се во Националното биро за осигурување 

(+389 2 3297 692 - работно време од 08 до 16 часот, од понеделник до петок) каде Ќе добиете информација 

каде да пријавите штета. Во случај на незгода со возило со македонски реистарски таблички, осигурено во 

друга осигурителна компанија пријавете ја штетата во компанијата каде што е осигурен причинителот на 

штетата и потполнете ги потребните формулари за пријава на штета со приложување на потребната 

документација; 

 

 Возило на АРМ како причинител на штета - Барањето за надомест на штета треба да го поднесете 
до Министерството за одбрана, доколку возилото нема валидна полиса за осигурување. АД Осигурителна 

полиса може да изврши само услужна проценка на штетата; 

 

 Возило на меѓународни мисии (воени или цивилни) како причинител на штета - Барањето за 

надомест на штета треба да го поднесете до канцеларија на воена или цивилна мисија од каде што 

потекнува возилото, доколку возилото нема валидна полиса за осигурување. АД Осигурителна полиса 

може да изврши само услужна проценка на штетата; 

 

 Доколку имате потреба од дополнителни информации, можете да се обратите кај некој од нашите 
вработени во одделението за штети на тел: 02/3244-627 во работно време од 08 до 16 часот, а од 16 до 21 

часот сите информации може да ги добиете на нашиот инфо тел: 075/432-733. На инфо телефонот може 
да добиете информации во текот на неработните денови (викенд и празници) од 08 до 21 часот 

 


