
Упатство за Aвтоодговорност 

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 превземете 

мерки за заштита на вашето возило од дополнителни оштетувања (вклучете ги 

трепкачките и поставете тријаголник); 

1. Полициски службеници од МВР задолжително повикајте доколку (согласно 

чл.226 од законот на безбедност на сообраќајот на патишта); 

2. Има повреден и/или загинати лица; 

3. Возилата се оштетени во поголем обем и не можат самостојно да се движат на 

патот; 

4. Едно од возилото нема регистерска табличка или не е осигурано; 

5. Едно од возилото има странска регистерска табличка; 

6. Еден од возачите е очигледно под дејство на алкохол , дрога или психотрапни 

супстанци; 

7. Еден од возачите не поседува соодветна возачка дозвола; 

8. Еден од возачите одбива да ги даде своите лични податоци односно податоците на 

возилото; 

9. Еден од возачите го напушти местото на сообраќајната незгода; 

• Европски извештај: Во случај на сообараќајна незгода со мала материјална штета, 

во која нема повреден и/или загинати лица и е настаната на објекти и возила на кој 

не им се оштетени витални делови за управување и запирање и возилата можат 

самостојно да се движат на патот, пополнете Европски извештај за сообраќајна 

незгода и доставете го поплнетиот Европски извештај во осигурителната компанија 

во која е осигуроно возилото - пречинител на штетата, а возачите и возилата -

учесници во незгода претходно да се јават на 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, број на полиса, и задолжително проверејте ја важноста на 

полисата (обезбедете копија од полисата на  пречинителот на штетата); 

• Во случај на сообраќајна незгода е настаната со возило осигурано во АД 

Осигурителна полиса или со неосигурано возило , обратете се во нашата 

осигурителна компанија. Во случај на незгода со странско возило обезбедете 

копија од зелена карта и јавете се во националното биро за осигорување (+389 2 

3297 692 - работно време од 08 до 16 часот, од понеделник до петок ) каде ќе 

добиете информации кад да пријавете штета. Во случај на незгода со возило со 

македонска регистерска табличка, осигурано во друга осигурителна компанија 

пријавејте ја штетата во компанијата каде осигуран приченителот на штетата и 

пополнете ги потребните формулари за пријава на штета со приложување на 

потребната докоментација; 

• Возило на АРМ како пречинител на штета - Барањето за надоместок на штета треба 

да го поднесете во Министерството за одбрана, доколку возилото нема валидна 

полиса за осигорување АД Осигурителна полиса може да изврши само услужна 

проценка на штета; 

• Возилото на меѓународни мисии (воени и цивилни) како пречинител на штети - 

барањето за надоместок  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 

некои од нашите вработени во одделението за штети на тел. 02/3244-619 во 

работно време од 08 до 16 часот, а во неработн о време сите информации можете 

да ги добиете преку поставување прашење на контакт формат на нашиот веб сајт 

www.ospol.mk и на меил адреса steti_info@ospol.mk  
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