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ВЕШТАЧЕЊЕВЕШТАЧЕЊЕ

САОБРАЋАЈНИХСАОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДАНЕЗГОДА

VI VI -- предавањепредавање

•Понављање најважнијих делова са V предавања

•ПРИКАЗ НАЛАЗА ИМИШЉЕЊА ВЕШТАКА

•ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

• V предавaње – линк

Обратите пажњу на слајдове означене са ознаком

њих ћемо поновити!

ПОНАВЉАЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ДЕЛОВА 

СА V ПРЕДАВАЊА

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ПРИКАЗ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА 

ВЕШТАКА

УВОДНИ ДЕО

� ОСНОВНИ ПОДАЦИ

� НАЛАЗ ВЕШТАКА

�МИШЉЕЊЕ

� ЗАКЉУЧАК

- УВОДНИ ДЕО -

�подаци о суду, тужиоцу, окривљеном и 

вештаку,

�подаци о датуму вештачења,

�подаци о наредби за вештачење, 

�подаци о расположивим списима и 

полазним чињеницама

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

- ОСНОВНИ ПОДАЦИ -

�подаци о саобраћајној незгоди и њеним

последицама,

�подаци о возилима - учесницима у 

незгоди, 

�подаци о лицима - учесницима у 

незгоди, 

�подаци о путу и времену.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

време:  датум, сат и минут (5 мин), 

локација: насеље (зона), улица (раскрсница), 
кућни број (маркантан објекат)

пут, деоница, стационажа, маркантан 

објекат

најважније последице: погинули, повређени, 

материјална штета ...

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о саобраћајној незгоди и њеним

последицама
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Пример: Дана 27.03.1972. године, око 13 сати и 25

минута, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно

лице погинуло, а једно задобило тешке телесне повреде.

Незгода се догодила на магистралном путу Обреновац –

Ваљево, у месту Стублине, а у близини км стуба 148,

испред дворишта ресторана ``ПАЛМА``.

Пример: Дана 27.03.1972. године, око 13 сати и 5

минута, догодила се саобраћајна незгода у Чачку, у

Скадарској улици, испред кућног броја 145 а. У овој

незгоди једно лице је задобило тешке, а једно лакше

телесне повреде.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о саобраћајној незгоди и њеним

последицама

категорија возила: ПА, ТВ, аутобус, трактор

марка и тип возила: (важно обележје возила)

регистарска ознака:

ко је управљао: име презиме, пребивалиште и 

старост

путници и/или терет у возилу у време незгоде:

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о возилима - учесницима у 

незгоди

Пример: У овој саобраћајној незгоди је учествовао

камион ФАП 2226, плаве боје, рег. ознаке BG 454-44

(ФАП), којим је, у време незгоде, управљао Петар Симић

из Новог Сада, стар 45 година (24.01.1959.).

У време незгоде у ФАП-у се, на месту сувозача, налазио

Митар Перић из Врбаса, стар 24 године (08.02.1980.).

ФАП је био натоварен са 5 тона угља.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о саобраћајној незгоди и њеним

последицама врста коловоза: асфалт, бетон, макадам, земља ... 

стање коловоза: сув, мокар, оштећен, раван, ....

геометрија саобраћајнице и ширина саобраћајних 

површина (коловоз, тротоари, с. траке, бициклистичких 

трака, ...)

прегледност: пут у правцу, објекти око пута ...

саобраћајна сигнализација: с. знакови, ознаке на 

коловозу, семафори, ... (ограничења брзине, првенство 

пролаза ...)

метеоролошки услови у време незгоде: сунчано, киша, 

снег ...

видљивост у време незгоде: добра дневна, ноћна, 

смањена на око 50 m због магле ...

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о путу и времену

Пример: СН се догодила у Нишкој улици која се, у зони
места незгоде, пружа у правцу. Асфалтни коловоз, ширине 6,2
м, био је сув, и без видљивих оштећења. Са обе стране
коловоза се налазе земљане банкине ширина од по 2 м, а
потом благи насип (око 1:3,5) и канали за воду. Коловоз је
неиспрекиданом, белом, разделном линијом подељен на две
саобраћајне траке једнаке ширине (3,05 м) и пружа се у
подужном паду од 2,3 % према центру града. Прегледност је
била обезбеђена. На око 200 m испред места незгоде (ближе
центру града) налазио се саобраћајни знак ``ограничење
брзине`` (50 km/h) и знак ``забрањено претицање``.

Незгода се догодила дању (око 13,15) по сунчаном и топлом
времену. Видљивост је била добра – дневна.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� подаци о путу и времену НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА 

- НАЛАЗ ВЕШТАКА -

� анализа повреда лица, 

� анализа оштећења возила, 

� анализа трагова на коловозу, 

� анализа других трагова и важних околности, 

� одређивање места судара, 

� одређивање брзина учесника у незгоди, 

�просторно-временска аналза незгоде, 

� анализа могућности избегавања незгоде, 

� анализа посебних питања и задатака.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
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Описати најзначајније повреде (преломи, крвни

подливи, расцепи, расекотине, огреботине ...),

локација, изглед и величина повреда ...

Значајно за лекара значајно за вештака

Дати став - налаз о повредама. Шта сте нашли на

основу повреда?

≠

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа повреда лица

Пример: У овој саобраћајној незгоди Милан Микић је

задобио повреде са смртним исходом, у виду отвореног
прелома десне бутне кости са спољашње задње стране, а на
83 cm од равни табана. На задње-унутрашњој страни левог
колена се налази крвни подлив, ширине 8 cm и дужине 13 cm.
На задњем режњу јетре налази се попречни расцеп дужине
12 mm. Ове и друге повреде детаљније су описане у
записнику о обдукцији.

На основу детаљне анализе повреда налазимо да је пешак,
у тренутку судара, био десним боком окренут наилазећем
ФАП-у, и то у раскораку, при чему је, по нашем мишљењу,
пешак био десном ногом ослоњен на коловоз. Имајући у виду
да је пешак задобио расцепе унутрашњих органа (јетре)
налазимо да је брзина ФАП-а у тренутку судара била најмање
50 km/h.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа повреда лица

описати положај, врсту, изглед, величину и начин

настанка значајних оштећења (правац деловања

сударних сила)

дати став - налаз о оштећењима. Шта сте закључили

на основу анализе оштећења?

изјаснити се о начину настанка оштећења, одредити

међусобни положај возила и препреке у тренутку

судара ...

имати у виду налаз о повредама, дати упоредну

анализу и усаглашен став!

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа оштећења возила

Пример: На основу детаљне анализе фотографија из
фотодокументације и осталих материјалних елемената из
Списа, налазимо да се на левом чеоном делу ФАП-а, на око 40
cm од левог бока, налази карактеристично вертикално
оштећење, настало деловањем силе ка задњем делу ФАП-а и
укосо од левог ка десном боку ФАП-а, тако да је украсна маска
потиснута ка унутрашњости моторног простора. Леви фар ФАП-
а је поломљен и потиснут уназад, а рег. таблица је између
бројева 5 и 8 деформисана и на том месту се налази коса
брисотина.

На основу детаљне и упоредне анализе повреда пешака и
оштећења ФАП-а налазимо да је дошло до судара
предњег левог дела ФАП-а са десним боком пешака.
Имајући у виду упоредну анализу оштећења ФАП-а и
повреда пешака мишљења смо да је брзина ФАП-а у
тренутку судара била најмање 60 km/h.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа оштећења возила

Пример: Детаљном анализом фотографија

Фотодокументације и осталих материјалних елемената из
Списа, налазимо да је ГОЛФ оштећен по чеоном делу, на око 30
cm од левог бока, и то тако што су деформационе силе имале
смер од предњег левог ка задњем десном ћошку ГОЛФ-а.

На основу анализе материјалних елемената из Списа и
фотографија Фотодокументације налазимо да се на левом боку
ФИАТ-а, у висини предњих левих врата налази деформација
настала дејством сила ка задњем десном ћошку, тако да су
предња лева врата ФИАТ-а потиснута ка унутрашњости
путничког простора.

На основу детаљне и упоредне анализе оштећења ГОЛФ-а
и ФИАТ-а налазимо да је дошло до судара предњег левог
ћошка ГОЛФ-а са левим боком ФИАТ-а, при чему су
уздужне осе ГОЛФ-а и ФИАТ-а заклапале угао од око 1650

(150), по нашем мишљењу.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа оштећења возила

Дефинисати репере мерења: ФТ (фиксна тачка),

ОТ (оријентирна тачка) и ОП (оријентирни правац),

ФТ: стална (непроменљива), добро уочљива (маркантна),

близу

ОТ: близу (да олакша мерења), добро уочљива, стална

ОП: дефинише правац и смер посматрања (x - оса)

Описати: изглед (важна обележја), порекло, величину и

положај трагова ...

Трагови настају у пару: кад-год је могуће везати одговарајуће

трагове (гребање на коловозу и на наплатку предњег левог

точка)

Дати став – налаз о траговима. Шта сте закључили?

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа трагова
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Пример: ... За оријентирни правац (ОП) је одабрана десна

ивица коловоза, усмерено ка Чачку. За фиксну тачку (ФТ) је
узет стуб расвете бр. 47 који се налази на банкини, уз ОП.
Оријентирна тачка (ОТ) је на ОП у висини ФТ...

... Расути комадићи стакла левог фара ФАП-а (4) димензија 30
cm x 25 cm, су затечени на 2,3 m од ОТ и 1,4 m од ОП. ... На 4,8
m од ОТ и 0,4 m од ОП је затечена мрља крви (5) елипсастог
облика, димензија 45 cm x 20 cm, при чему је дужа оса
паралелна ивици коловоза ...

На основу детаљне анализе трагова ове незгоде налазимо
да је место судара морало бити уназад од места где је
затечен први траг, односно траг расутог стакла. Имајући у
виду положај зоне расутог стакла фара ФАП-а налазимо
да се у тренутку судара ФАП десним точковима кретао по
банкини поред десне ивице коловоза.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Анализа трагова

Пример:

На основу детаљне и упоредне анализе оштећења ГОЛФ-а,
оштећења ФИАТ-а и других трагова ове незгоде, а посебно
имајући у виду траг гребања на коловозу, налазимо да се у
тренутку судара ГОЛФ предњим левим ћошком налазио на
почетку трага гребања, при чему су уздужне осе ГОЛФ-а и
ФИАТ-а заклапале угао од око 1650 (150), по нашем мишљењу.
Предњи леви ћошак ГОЛФ-а је био удаљен око 2,4 m од ОП
(десне ивице коловоза) и око 14,2 m од ОТ ...

На основу упоредне анализе оштећења и трагова,

одређује се међусобни положај у тренутку судара, али и

положај (попречно и подужно) у односу на ивице

коловоза и друге репере (ОП, ОТ и др.)

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

БРЗИНЕ

МЕСТО СУДАРА

ПРВО СЕ РАДИ ОНО ШТО ЈЕ ЈЕДНОСТАВНИЈЕ И ПРЕЦИЗНИЈЕ !

БРЗИНА се прво анализира у осталим случајевима (изузети

тахографски улошци, повреде и/или оштећења указују на

вредност брзине, не постоје конкретни трагови који указују

на место судара).

МЕСТО СУДАРА се прво анализира када постоје конкретни

трагови који прецизно и поуздано указују на место судара

(траг ђона ципеле, трагови гребања коловоза, промене на

траговима кочења и сл.).

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

- интензитети сила кочења

(анализа дијаграма кочних сила),

- исправност кочионих уређаја,

- карактеристике подлоге, пнеуматици,

- изглед трага кочења,

- остали трагови ...

- карактеристичне БРЗИНЕ учесника незгоде (V0, V1, Vs),

- брзина пешака (процена на основу пола, старости и

описаних карактеристика кретања (ход, брзи ход,

трчање).

УСПОРЕЊЕ 

ВОЗИЛА

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Одређивање брзина учесника у незгоди

СВЕОБУХВТНА АНАЛИЗА СВИХ ТРАГОВА - користити

елементе који дају прецизну вредност, најмању

вредност, највећу вредност, приближну вредност ...

- дати усаглашен налаз о брзини, а сходно правилу

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПО ОКРИВЉЕНОГ.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Одређивање брзина учесника у незгоди

Одредити место судара у попречном и подужном

смислу, што је могуће прецизније, као и

положај и начин кретања учесника непосредно пре,

у тренутку и непосредно после судара.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Одређивање места судара
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Пример: На основу детаљне анализе материјалних

елемената из Списа, а посебно ....... налазимо да је до судара
дошло када се ФИАТ предњим левим точком налазио на
почетку трага гребања коловоза, односно на око 3,4 m од ОТ
(ФТ). У тренутку судара ФИАТ је био приближно паралелан
ивици коловоза, десним боком удаљен око 0,4 m од ОП
(десне ивице коловоза).

У тренутку судара ГОЛФ је био чеоним делом закошен ка
својој левој ивици коловоза под углом од око 150, по нашем
мишљењу. Наиме, траг заношења не би могао настати
уколико би ГОЛФ био приближно паралелан оси коловоза, а
што би било супротно и оштећењима ГОЛФ-а, па налазимо
да је ГОЛФ био закошен ка својој левој ивици коловоза.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Одређивање места судара

Израчунати зауставне путеве и времена

заустављања сваког учесника, при

карактеристичним брзинама.

Одредити начин настанка незгоде: положај свих

учесника у карактеристичним тренуцима –

реаговање, почетак кочења, скретање, ступање

пешака на коловоз, прелазак на супротну страну

коловоза и сл.

Одредити друге параметре битне за анализу

могућности избегавања незгоде.

Одговорити на друга питања Суда.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Просторно-временска аналза незгоде

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА 

- МИШЉЕЊЕ -

�интегрисање свих важних резултата анализе, 

� стручни ставови вештака о условима и 

околностима под којима се догодила незгода, 

а посебно о пропустима појединих учесника, 

� одговори на друга питања која је суд

поставио, а која раније нису обухваћена.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Поновити све коначне ставове – најважније налазе

из претходних тачака.

Навести значајне израчунате величине – брзине,

зауставни путеви, зауставна времена, ...

Што прецизније дефинисати место судара,

међусобни положаји, ... могућности уочавања и сл.

Одговорити на друга питања Суда.

Дефинисати пропусте појединих учесника незгоде.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Мишљење

Пример:

На основу анализе свих околности настанка ове незгоде

налазимо да је пешак неопрезним покушајем преласка

коловоза испред и у близини наилазећег ФАП-а,

створио, блиску, покретну, опасну и неочекивану

препреку на путањи ФАП-а, а што је пропуст пешака

узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак

ове незгоде, по нашем мишљењу. Наиме, пешак је

осматрањем коловоза лако могао уочити наилазећи

ФАП, па одустајањем од преласка и/или уступањем

права у пролазу ФАП-у избећи настанак ове незгоде.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Мишљење

Пример:

... Вожња ФАП-а брзином од 52 km/h, уместо брзином

до 40 km/h, није у узрочној вези са настанком ове

незгоде, нити је у вези са могућношћу избегавања ове

незгоде, али је по нашем мишљењу, евентуално могла

имати утицаја на тежину последица ове незгоде, јер би

тада брзина ФАП-а у тренутку судара уместо 46 km/h

била 33 km/h.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Мишљење
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НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА 

- ЗАКЉУЧАК -

�јасан и концизан став о томе ко је 

начинио и које пропусте, те како је који 

пропуст утицао на настанак незгоде 

или на њене последице.

�некад га замењује мишљење.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Пример:

На основу детаљне и свеобухватне анализе свих

материјалних елемената из Списа утврдили смо да је возач

ГОЛФ-а у тренутку судара био прешао на своју леву

половину коловоза, за око 0,65 m и тако створио покретну и

опасну препреку, коју возач З-101 није имао разлога да

очекује, у датим саобраћајним условима, по нашем

мишљењу. Овај пропуст возача ГОЛФ-а је узрочно повезан

са стварањем опасне ситуације...

На страни возача З-101 нисмо нашли пропусте који би били у

вези са настанком ове незгоде, у вези са могућношћу

избегавања незгоде, нити пропусте који су у вези са

тежином последица ове незгоде.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

� Закључак

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОПУСТА УЧЕСНИКА У 

САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ

1. ПРОПУСТИ У ВЕЗИ СА СТВАРАЊЕМ 
ОПАСНЕ СИТУАЦИЈЕ,

2. ПРОПУСТИ У ВЕЗИ СА МОГУЋНОШЋУ 
ИЗБЕГАВАЊА ДА СЕ ОПАСНА СИТУАЦИЈА 
РЕАЛИЗУЈЕ У НЕЗГОДУ (МОГУЋНОСТИ 
ИЗБЕГАВАЊА НЕЗГОДЕ) и

3. ПРОПУСТИ КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА 
ВЕЛИЧИНОМ ПОСЛЕДИЦА (ТЕЖИНОМ 
НЕЗГОДЕ).

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

�МИСЛИМ (МИШЉЕЊА САМ), 

�НАЛАЗИМ (НАШАО САМ), 

�ТВРДИМ, 

�ПОУЗДАНО ТВРДИМ (УТВРДИО CAM), 

�КАТЕГОРИЧКИ ТВРДИМ

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Литература (link 1):

Липовац К., Нешић, М., Од процене до тврдње – начин изражавања ставова вештака при изради 

саобраћајно-техничког вештачења, VII Симпозијум о саобраћајно-техничком вештачењу и процени

штете, Врњачка Бања, 2009.

Link 1

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

- МИСЛИМ -

�на основу својих налаза, 

�на основу саобраћајних начела, 

�на основу стручних знања и 

�НА ОСНОВУ СВОГА МИШЉЕЊА О 

ТОМЕ!

�могуће је да други вештак има исти

налаз, али другачије мисли

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

- НАЛАЗИМ -

�на основу ОДАБРАНИХ полазних
елеманата из списа, 

�на основу СТРУЧНИХ ЗНАЊА И 
ВЕШТИНА, 

�сваки други вештак би требало на
основу истих полазних елемената да
исто нађе, 

�ако у списима нађе нове елементе и од
њих пође, може променити налаз.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ



5/27/2011

7

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

- ТВРДИМ -

�на основу СВИХ РАСПОЛОЖИВИХ 

полазних елеманата из списа, 

�на основу стручних знања и вештина, 

�сваки други вештак би требало на

основу истих СПИСА да исто нађе, 

�ако се промене или допуне списи може

се променити овај став.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

- ПОУЗДАНО ТВРДИМ -

�на основу ТРЕНУТНОГ НИВОА 

РАЗВОЈА НАУКЕ

�на основу анализе свих елемената, 

�нема смисла изводити нове доказе, 

�само научни развој може променити овај

став.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА

- КАТЕГОРИЧКИ ТВРДИМ -

�на основу ОПШТИХ И 

НЕПРОМЕЊИВИХ НАУЧНИХ 

ПРИНЦИПА

�нови вештак, нове чињенице из списа, 

никакви нови докази, никакви научни

развој не могу променити овакав став

вештака

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Пример ексертизе саобраћајне незгоде:

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

ПРИМЕР ИЗ РАКСЕ

Literatura (link 2):

Dragač , R., Đorđević, M., Tipični primeri ekspertiza saobraćajnih nezgoda

na putevima, JP Službeni list SRJ, Beograd, 2007. (ISBN 978-86-355-0736-1)

Link 2

ХВАЛА ВАМ НА ПАЖЊИ!

Контакт:

др Дејан Јованов, дис

моб. 063 / 246810

е-маил: djovanov@tehnikum.edu.rs

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ


