
 

 

 

CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na online specijalistički seminar  
 
 

MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROCESA PRIJAVE ŠTETE S 
CILJEM OTKRIVANJA PRIJEVARA OSIGURANJA 

 

Vrijeme održavanja│ četvrtak, 24. rujna 2020. s početkom u 09:00 sati 

Mjesto održavanja│online seminar putem platforme Webex 
 

Predavači│doc.dr.sc. Josip Pavliček 

Trajanje│4 nastavna sata 

Jezik seminara│Hrvatski 

Rok za prijavu│22.09.2020. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr       

   •   tel. +385 1 4696 616   •   4696 600 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

  

 

Sažetak bitnih informacija o seminaru 

 

Specijalistički seminar bavi se 

upitnikom za prijavu štete kao alatom 

za prikupljanje relevantnih informacija 

potrebnih za obradu štete. Osobito 

načinom konstruiranja pitanja, 

davanjem potrebnih uputa i ispravnom 

interpretacijom danih odgovora.  

 

Druga važna komponenta koja će biti u 

fokusu seminara jest kako upitnik za 

prijavu i čitav proces prijave štete što 

bolje iskoristiti za rano prepoznavanje 

indikatora laganja odnosno indikatora 

pokušaja prijevare društva za 

osiguranje. 

 

 



 

 

 

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara 

U fokusu seminara biti će proces prijave štete od strane klijenata.  

 

Je li u procesu prijave štete narušena ravnoteža između susretljivosti prema klijentima i potrebe 

osiguranja da što brže i učinkovitije otkrije pokušaje prijevare?  

 

Koje su prednosti i nedostaci pojedinog oblika prijave štete i kako što bolje iskoristiti prednosti primjerice 

online prijave štete ili pak telefonske prijave štete? 

 

Kako ispravnim pitanjima dobiti baš one informacije koje su potrebne za obradu štete? 

 

Kako pitanjima isprovocirati prevaranta da se već na početku utopi u svojoj laži? 

 

Kako naučiti čitati „između redaka“ prijave štete i iz toga izvući više informacija nego što bi prevarant to 

želio? 

 

 

Ciljevi seminara 

Glavni cilj seminara je potaknuti stručnjake društava za osiguranje da iskoriste što je bolje moguće svaku 

priliku za otkrivanje pokušaja prijevare. Na žalost u postojećoj osigurateljnoj praksi se nedovoljno 

posvećuje pažnja prvom, a ponekad i najvažnijem trenutku u tom procesu, a to je zaprimanje prijave o 

šteti. 

Naglasak će tijekom seminara biti na različitim vrstama pitanja, načinu njihovog konstruiranja te 

rezultatima koje postižemo pojedinim pitanjem ili uputom te kako to utječe na klijente koji imaju 

namjeru podnijeti lažnu prijavu štete. 

Važan cilj seminara je i podizanje kompetencija djelatnika društava za osiguranje koji rade na zaprimanju 

prijava štete kako bi mogli svojim ispravnim usmjeravanjem, davanjem uputa i postavljanjem 

odgovarajućih pitanja dobiti što više informacija koje će njihovim kolegama u kasnijim fazama obrade 

štete biti od koristi za donošenje odluka. 

I u konačnici, važan cilj je i poticanje promjena u procesu zaprimanja prijava o šteti, prilagodbi tog 

procesa suvremenim oblicima komuniciranja i načina poslovanja, a da budu ostvareni dodatni pozitivni 

učinci na otkrivanje prijevara osiguranja.  

 

 

 



 

 

 

Opis seminara 

Seminar će započeti s tematskom cjelinom o obilježjima postojećeg sustava prijave šteta s naglaskom na 

upitnik/obrazac za prijavu štete kao prvi dokument s kojim se klijent susreće u komunikaciji s društvom 

za osiguranje. Biti će razmatrani nedostaci postojećih obrazaca za prijavu štete u tiskanom i 

elektronskom izdanju kao i zaprimanje telefonske prijave štete. Naglasak će biti na prijedlozima kako što 

bolje iskoristiti fazu prijave štete i već u toj ranoj fazi uočiti indikatore pokušaja prijevare. 

Često puta, upravo prijava štete bude taj prvi, a ponekad i jedini kontakt koji klijent ima s društvom. 

Stoga je tu priliku potrebno što bolje iskoristiti.  

Nakon toga će biti razmatrana moguća poboljšanja u konstruiranju pitanja za potrebe zaprimanja prijave 

o šteti, osobito kada je riječ o telefonskim prijavama štete. Prilikom telefonske prijave štete djelatnici 

osiguranja imaju još bolju mogućnost za prikupljanje korisnih informacija, pa ponekad i da odmah 

otklone dilemu radi li se o prijevari ili ne. U tome pomaže i ispravna interpretacija izjava i odgovora na 

pitanja koja su postavljena. Ispravna interpretacija bazira se na temeljnim spoznajama iz područja 

detekcije laganja i poznavanju najučestalijih indikatora laganja. 

 

 

Seminar je namijenjen 

 

Direktorima osigurateljnih sektora društava za osiguranje, voditeljima odjela prijave šteta, voditeljima 

odjela procjene šteta, procjeniteljima šteta, kao i svim zaposlenicima društava za osiguranje koji 

komuniciraju sa sudionicima u nastalim osiguranim slučajevima, tj. potencijalnim akterima mogućih 

prijevara u osiguranju. 

 

 

Predavač: 
 

doc.dr.sc. Josip Pavliček, mag.krim. 
 

Nekoliko relevantnih referenci: 
• diplomirani kriminalist, magistar kriminalistike i magistar kaznenopravnih znanosti, doktor 

kaznenog prava,  kaznenog procesnog prava i kriminologije 
• više od 20 godina radnog iskustva u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
• više od 10 godina iskustva na neposrednom istraživanju najtežih kaznenih djela, ubojstava i 

seksualnih delikata kao inspektor i kao rukovoditelj.  
• iskustvo kroz tisuće kriminalističkih (istražnih) intervjua s različitim kategorijama osoba – 

svjedoci, žrtve, počinitelji najtežih kaznenih djela, svih dobnih skupina 



 

 

 

• specijalizacije kod njemačkih, britanskih i američkih stručnjaka za istražne intervjue i 
detekciju laganja 

• zadnjih 10 godina profesor na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i vanjski suradnik na 
Pravnom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 

• nositelj kolegija Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora,  Kriminalistički intervju i 
Poligrafsko ispitivanje na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu 

• autor udžbenika «Kriminalistički intervju» te više drugih knjiga, kao i brojnih stručnih i 
znanstvenih radova 

• voditelj znanstvenih istraživanja o prikupljanju informacija od osoba i detekciji laganja 
• voditelj i predavač na brojnim seminarima o tehnikama prikupljanja obavijesti i metodama 

za procjenu vjerodostojnosti iskaza za policijske službenike, djelatnike osiguravajućih 
društava, stručnjake privatne zaštite i stručnjake korporativne sigurnosti u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu. 

 
 

 
Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za 

osiguranje iznosi 500,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 700,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više 

od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 600,00 

kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 500,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a. 

Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika 

seminara s podacima za kontakt i potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja. 

 

 

 

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a 

�  

 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 



 

 

 

 

 

MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROCESA PRIJAVE ŠTETE S 

CILJEM OTKRIVANJA PRIJEVARA OSIGURANJA 

 

24. rujna 2020. godine, Zagreb 

 

Predavač: 

doc. dr. sc. Josip Pavliček 

 

PROGRAM SEMINARA  

8:55 – 9:00 Registracija na online platformu 

9:00 – 09:45 
Uvod u seminar i razmatranje nedostataka postojećeg načina 
prijave štete  

Josip Pavliček 

09:45 – 10:30 Razvoj poboljšanog upitnika za prijavu štete Josip Pavliček 

10:30 – 10:45 Stanka 

10:45 – 11:30 
Pitanja kao alat za prikupljanje veće količine relevantnih 
informacija o šteti 

Josip Pavliček 

11:30 – 12:15 
Ispravna interpretacija odgovora na pitanja kao pomoćno 
sredstvo za otkrivanje pokušaja prijevare 

Josip Pavliček 

 


