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ОД ПРОЦЕНЕ ДО ТВРДЊЕ – НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА СТАВОВА 
ВЕШТАКА ПРИ ИЗРАДИ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКОГ ВЕШТАЧЕЊА  

 

FROM ESTIMATION TO STATEMENT –WAYS OF EXPRESSING 
ATTITUDES DURING TRAFFIC ACCIDENT ANALYSES 

 

Крсто ЛИПОВАЦ1, дипл. инж; Mиладин НЕШИЋ2, дипл. инж. 
 

Резиме: У раду је направљен покушај усаглашавања градације ставова 
вештака, у складу са основама на којима почивају ови ставови, а све у циљу 
што бољег разумевања вештака и суда. Градација ставова вештака би 
требало да се врши у зависности од садржаја и квалитета расположивих 
списа, од нивоа објективних научних знања у време анализе незгоде, од нивоа 
знања и искустава вештака да примени што шира знања при анализи незгоде, 
од примењене технологије у анализи незгоде и од вештине и искуства 
вештака да из списа издвоји и вешто користи релевантне информације. 
Приказана је петостепена скала изражавања ставова вештака: мислим, 
налазим, тврдим, поуздано тврдим и категорички тврдим. Очекује се да она 
унапреди поступак анализе саобраћајних незгода, а посебно да уједначи начин 
изражавања ставова вештака и допринесе бољем разумевању суда и 
вештака.  

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: ВЕШТАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ, ВЕШТАК, 
ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА, СУДСКИ ПОСТУПАК, ПЕТОСТЕПЕНА 
СКАЛА.  
 

Abstract: In this paper we tried to harmonize gradation of the opinion of experts, 
having in mind the basis those opinions are built on,  and all that in order to understand 
an expert and the Court better. The gradation of the expert`s opinions should be done 
depending on the content and quality of documents available, the level of objective 
scientific knowledge at the time the accident had happened, the level of knowledge and 
experience of the expert to employ wide range of knowledge while analysisng the 
accident, the technology used to analyse the accident and the skill and experience of 
the expert to choose and use wisely relevant information from the documents. Five-
level scale of the way experts express themselves, is shown: I think, I find, I claim, I 
insist and I strongly insist. It is expected that the scale should improve the proces of 
analysisng traffic accidents, specially to even the way experts express their opinion and 
to contribute to the better understanding of the Court and the experts. 
 

KEY WORDS:TRAFFIC ACCIDENT EXPERTISE, GRADATION OF THE EXPERTS 
OPINION`, THE PROCESS IN THE COURT, FIVE–LEVEL SCALE 
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1. УВОД 
 
Из законске дефиниције општег појма вештачења: Вештачење се 
одређује кад за утврђивање или оцену неке важне чињенице треба 
прибавити налаз и мишљење од лица које располаже потребним 
стручним знањем;3 експлицитно проистиче потреба да се у судском 
поступку важне чињенице утврде или, у најмању руку, оцене. Неспорно 
је да се за ту сврху ангажује „лице које располаже потребним стручним 
знањима“ и има и вештину. Међутим, поставља се питање шта се то 
подразумева под терминима „утврдити“ односно „оценити“. Шта се 
заправо очекује од вештака и шта вештак може да понуди.  
 
Према ЗКП-у4, тражи се да „ ... вештак ... предмет вештачења 
брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје 
мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или 
вештине.“ Овим се наговештава и да вештак треба да раздвоји оно што 
је запазио, односно нашао у судским списима (налаз), од онога што се 
закључује и што он мисли (мишљење).  
 
У општем смислу вештачење је „доказно средство које се састоји у 
утврђивању важних чињеница и давању мишљења о овим чињеницама 
на основу стручних знања и вештина вештака5“. Притом, утврђивање 
важних чињеница и давање мишљења врши се, првенствено, на основу 
судског списа, а применом стручних знања и вештина вештака.  
 
Оно што ће вештак моћи да понуди, зависи од:  
 
- садржаја списа,  
- вештина вештака да у списима пронађе и коректно протумачи  
релевантне информације,  

- објективног, тренутног стања и домета науке и технике,  
- обима и квалитета знања вештака (познавања науке и струке) итд.  
 

С обзиром на ове променљиве, неопходно је успоставити јасан и 
коректан однос вештака и суда према налазу и мишљењу вештака, а 
посебно према његовим најважнијим садржајима. То се може постићи 
усаглашавањем и прихватањем конвенције о различитим ставовима 
вештака , а у зависности од њихове ''чврстине''.  

                                                
3 чл. 126, ЗКП 
4 чл. 130, ЗКП 
5 Липовац К., Предавања на СФ УБГ 
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2. ПОНУДА 

Вештак анализира елементе из судских списа, применом стручних знања, 
вештина и искуства и, на основу тога, заузима одговарајуће ставове. Из овога 
следи да ће ти ставови у првом реду зависити од количине и поузданости 
података које спис нуди (у специјалном случају у коме спис садржи само 
изјаве учесника односно сведока, ставови вештака ће имати најмању 
чврстину), поседовања вештине да „у судским списима, открије важне 
елементе и да их, на прави начин изложи6“, одговарајућих (или несумњивих)6 
стручних знања и искуства да се спроведе просторно временска анализа 
(израчунавањем брзине возила у тренутку предузетог кочења на основу 
дужине и изгледа трагова кочења и пнеуматика, техничког стања кочионог 
система возила и карактеристика подлоге, вештак ће моћи да тврди да је 
брзина била у одређеним границама) и способности „ ... вештака да схвати 
везу (законитости настанка) између саобраћајне незгоде и њених последица, 
.. 6“, односно да се препозна узрочно последична веза између саобраћајног 
окружења, нађених елемената анализе и понашања учесника (отвара се 
могућност да различити вештаци имају другачије мишљење о тој узрочно 
последичној вези, на основу истих полазних елемената).  
 
Описана зависност ставова вештака од променљивих као што су: садржај 
списа, стручна знања, вештина и искуство, значи и могућност промена 
истих у зависности од варијација ових променљивих.  
 
Судски спис се допуњује, изводе се нови докази, и то свакако може 
представљати основ за промену дотад изграђених ставова вештака. Ово 
посебно долази до изражаја уколико постоје мањкавости у квалитету 
изведених доказа, као што су, на пример, грешке код вршења увиђаја и 
израде увиђајне документације. Рецимо, у фотодокументацији се не види 
кривина у зони места незгоде, нити је она уцртана са довољном тачношћу у 
графичким прилозима увиђајне документације, па се тек у каснијим фазама 
обраде предмета јавља потреба за утврђивањем дужине прегледности 
експериментом на месту незгоде, односно мерењем параметара кривине 
ради долажења до података о прегледности. Након утврђене дужине 
прегледности став вештака може бити значајно промењен.  
 
Стручна знања вештака, вештина и искуство су променљиве које се свакако 
мењају временом. Институционално стечена знања вештака обезбеђују 
само неопходан минимум, и временом се могу деградирати (ако се не 
примењују), остати на истом нивоу (ако се шаблонски примењују) или 
унапређивати (ако постоји интересовање вештака за стручним 
усавршавањем), али највише до граница научних достигнућа.  

                                                
6 Липовац, К. (2000) Вештачење у светлу квалификације и квантификације пропуста код саобраћајних 
незгода, Вјештак бр. 1, година 1., Часопис удружења судских вјештака Републике Српске, стр. 31-39. 
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Новостечена стручна знања вештака, без обзира на то да ли су она у 
науци широко позната или представљају нова достигнућа, такође могу 
значајно да утичу на промену става вештака. Рецимо, структурално 
понашање возила у судару при већим сударним брзинама, односно 
дубинама деформације је у овом тренутку развоја науке недовољно 
истражено (што за понашање возила при мањим сударним брзинама није 
случај) па би објављивање резултата нових истраживања могло да утиче 
на промену већ израчунате брзине возила, а тиме и на претходно 
опредељени став вештака.  
 
Међутим, треба узети у обзир и да различити вештаци поседују 
различита стручна знања, вештинe и искуствa и да постоје околности у 
којима би из истог списа, у анализи користили различите полазне 
податке, спровели различите анализе и тиме изградили и различите 
ставове, или користили исте полазне податке, али спровели различите 
анализе, или спровели анализе на исти начин, а ипак изградили 
различите ставове о, рецимо пропустима учесника незгоде. Тако се 
може очекивати да би, приликом израчунавања сударне брзине возила, 
један вештак изабрао један од метода израчунавања изгубљене 
брзине возила у судару на основу деформација док би други изабрао 
метод анализе трајекторија пре и после судара, или би чак вештаци 
одабрали само различите методе за израчунавање брзине на основу 
деформација па би, у сваком од наведних случајева, могли да добију и 
различите резултате, јер сваки од примењених метода има своје добре 
и лоше стране, односно нека ограничења у примени, па су могуће и 
различите тачности у добијеним резултатима.  
 
Овакве разлике би требало смањивати и превазилазити свеобухватном 
применом различитих метода и поступака, а затим упоредном 
анализом резултата и свеобухватном, упоредном анализом свих 
информација из списа.  
 
Најчвршћи ставови вештака моћи ће да се изграде уколико судски спис 
садржи све потребне елементе за анализу (подразумева се да је увиђај 
урађен беспрекорно), и ако је вештак у могућности да примени вештину 
и сва потребна знања, посебно ако се ради о анализама које се 
заснивају на општим и непромењивим научним чињеницама.  

3. ГРАДАЦИЈА СТАВОВА ВЕШТАКА 

Имајући у виду напред изнесену анализу, формирана је петостепена 
скала изражавања ставова вештака, од најслабијих до најјачих, и 
дефинисан начин изражавања за сваки од њих.  
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То су6:  
 

1. МИСЛИМ (МИШЉЕЊА САМ),  
 

2. НАЛАЗИМ (НАШАО САМ),  
 

3. ТВРДИМ (УТВРДИО САМ),   
 

4. ПОУЗДАНО ТВРДИМ (ПОУЗДАНО САМ УТВРДИО), и 
 

5. КАТЕГОРИЧКИ ТВРДИМ. 
 
 
- МИСЛИМ - 
 
Одредница мислим представља најслабије изграђене ставове вештака. 
Најчешће се користи када вештак закључује о нечему на основу својих 
налаза, на основу основних саобраћајних начела, на основу стручних 
знања или на основу личног става о одређеној ситуацији. Формом 
мислим (мишљења сам), вештак би требало да саопштава и могућност 
промене свога мишљења, односно могућност да би други вештак могао 
имати другачије мишљење, при истом налазу.  
 
Могуће је и да се анализе и налази различитих вештака поклапају, али 
да се разликују у мишљењу. Рецимо, у анализи се израчуна да би 
возач имао техничку могућност да заустави своје возило до препреке и 
избегне СН, реаговањем на исти начин као у незгоди (кочењем) да је 
своје возило возио брзином мањом од одређене. Међутим, вештаци се 
не слажу око тога да ли је возач имао разлога да у зони места СН вози 
брзином мањом од израчунате. 
 
Иако став изражен кроз мишљење за суд није обавезујући, он је ипак 
значајан и суд ће га уважити све док се не појаве разлози против 
(озбиљне примедбе странака или суда, различито мишљење другог 
вештака и сл.). У случају појаве другачијег мишљења другог вештака 
најбоље је несугласице, односно разлике у мишљењу отклонити 
усаглашавањем вештака.  
 
Суду је веома важно да вештак квалитетно образложи своје мишљење 
и тако га боље утемељи, односно помогне суду да га цени као доказ. 
На пример, вештаци су утврдили да се пешак кретао дуж коловоза пута 
у време незгоде и да је на месту незгоде постојала банкина ширине око 
1,8 метара. Међутим, вештак саопштава да банкина, у зони места 
незгоде, због шибља и дубоких локви  воде, није била подобна за 
кретање пешака, по његовом мишљењу. Овакво мишљење може бити 
предмет преиспитивања у суду.  
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Уколико вештак квалитетно образложи своје мишљење, суд ће га и 
прихватити. У супротном, суд може другачије ценити ово мишљење. 
Наиме, оцењивање ове околности није једноставно, није једнозначно и 
увек исто, није само предмет саобраћајне струке, зависи од конкретне 
ситуације итд. Зато је коректно за овај став вештака користити блажи 
израз, као што је ''мислим'', односно ''мишљења сам''.   
 
 
- НАЛАЗИМ - 
 
Уколико је до става дошао на основу одабраних полазних елемената из 
списа, применом несумњивих стручних знања и вештина, вештак би 
требало да користи одредницу налазим (на основу тих и тих елемената 
из списа, нашао сам). Једно од значајних обележја овако израженог става 
вештака јесте да би и сваки други вештак требало да дође до истог става, 
ако у својој анализи крене од истих полазних елемената. Међутим, 
постоји могућност да други вештак крене од неких других полазних 
елемената (у истим списима) и добије различите резултате - налазе. На 
пример, ако је први вештак одредио брзину возила на основу трагова 
кочења возила, али други вештак посумња да ови трагова припадају 
возилу окривљеног, па брзину израчунава на основу одбачаја пешака и 
путања пре и после судара, налази ова два вештака се могу разликовати.  
 
Постоји и могућност да се, у међувремену, унапреде стручна знања и 
вештина вештака (као последица искуства и стручног усавршавања) или 
да незгоду анализира други вештак, који има боља стручна знања и 
вештину па да дође до другачијих налаза, на основу истог списа (али 
другачијих полазних елемената који се налазе у списима).  
 
Имајући ово у виду, следи да је упутно да се у примени одреднице 
налазим увек наводе и полазни основ и методи анализе на основу којих 
се став изграђује. Доследним коришћењем ове форме изражавања 
ставова указује се на евентуалну могућност другачијег налаза, ако се 
крене од других полазних елемената у списима.  
 
 
- ТВРДИМ - 
 
У ситуацијама када је вештак сигуран да је у анализи, „искористио“ све 
елементе из списа и детаљно испитао све могућности на основу тих 
елемената, користи се одредница тврдим (утврдио сам).  
 
Овим се заправо указује на чињеницу да би сваки други вештак који има 
најсавременија знања и добру вештину, на основу истог списа спровео 
исту такву анализу и изградио исте ставове. Једина могућност другачије 
анализе постоји уколико би се списи променили, односно допунили новим 
елементима који би били такви да мењају налазе и тврдње.  
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На пример, вештак је анализирао све материјалне елементе из списа, 
размотрио изјаве учесника незгоде и сведока и довео их у везу са 
траговима и тако поуздано утврдио порекло, изглед и дужину трагова 
кочења возила. На основу тога и у складу са познатим радијусом 
кривине, определио је кретање возила дуж трагова кочења и околност 
преласка на леву половину коловоза, и уверен је да би и сваки други 
вештак на основу свих расположивих елемената из тог списа, 
применом савремених стручних знања и вештина дошао до истих 
ставова. Међутим, анализа је спроведена на основу радијуса кривине 
који је измерен на увиђају применом приручног метода. Мерење 
кривине од стране стручног лица (за област геодезије или саобраћаја) 
би могло да открије нешто другачији радијус од онога који већ постоји у 
спису, па би то могло да буде од значајног утицаја на околност 
преласка на леву половину коловоза односно ток анализе и изграђене 
ставове вештака.  
 
Зато је и код коришћења ове одреднице важно навести да је став 
изграђен на основу анализе свих постојећих елемената из списа 
(расположивих у датом тренутку), чак их и појединачно навести, као и 
методе коришћене у анализи. Формом тврдим се суду сугерише да 
вештак изнесене ставове неће мењати уколико се не изведу неки нови, 
значајни докази, као и да је беспредметно одређивати друго 
вештачење са овим елементима из списа. Чак се сугерише и да би 
усаглашавање мишљења са другачијом анализом (анализом другог 
вештака) било практично немогуће, осим ако је другачији став другог 
вештака базиран на неким новим полазним елементима. 
 
 
- ПОУЗДАНО ТВРДИМ - 
 
Ретке су ситуације када је вештак потпуно уверен да никакви нови 
докази које би суд могао да изведе не могу да измене већ изграђени 
став. Ако је вештак критички анализирао све полазне елементе из 
списа и отклонио сваку евентуалну сумњу у квалитет увиђаја и 
веродостојност трагова, предмета и других околности везаних за 
саобраћајну незгоду, и у анализи применио најсавременија достигнућа 
струке и науке, и добру вештину, онда ће он моћи да употреби 
одредницу поуздано тврдим (поуздано сам утврдио).  
 
Приликом употребе ове одреднице суду се саопштава да се у списима 
налази довољно елемената за утврђивање неког става и да нема 
потребе да изводи нове доказе, јер то неће утицати на ставове 
вештака. Једино што може утицати на промену става вештака везано је 
за развој сазнања у струци и науци, и само нове методе односно 
побољшања постојећих метода могу да утичу на анализу и изграђени 
став вештака.  
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Ово се може илустровати већ наведеним примером о израчунавању 
брзине на основу деформација возила где се може очекивати значајан 
напредак у струци и науци када је реч о великим дубинама 
деформације, односно великим сударним брзинама.  
 
Ову одредницу би требало да користе само најискуснији вештаци (који 
се редовно стручно усавршавају), у ситуацијама када је увиђај извршен 
у складу са свим захтевима струке и када се у списима налази 
довољно елемената за анализу и добијање оваквих ставова. Ипак, 
било би корисно навести да је овакав став (поуздано тврдим) 
опредељен на основу свих елемената из списа и тренутног нивоа 
развоја науке.  
 
 
- КАТЕГОРИЧКИ ТВРДИМ - 
 
Најчвршћи став који ће вештак да заузме везан је за апсолутну 
непроменљивост. Одредница категорички тврдим наћи ће своје 
место у изражавању ставова вештака у оним ситуацијама у којима се 
очекује да никакви нови докази, нити научни развој могу променити 
овакав став вештака.  
 
Рецимо, вештак је на основу података из увиђајне документације и 
изјава учесника незгоде и сведока категорички утврдио да трагови 
кочења припадају одређеном возилу и, узимајући у обзир дужину и 
изглед трагова кочења, карактеристике подлоге, карактеристике 
кочионог система возила, стање пнеуматика, оптерећење возила и 
начина кретања возила пре и у току незгоде према изјави возача и 
сведока, израчунао брзину кретања у одређеном распону.  
 
У наведеној ситуацији могу се стећи такве околности да се може 
очекивати да би нови вештак поступио на исти начин, и да никакве 
нове чињенице из списа, никакви нови докази, никакав научни развој не 
могу променити овакав став вештака. Овакав став се износи само ако 
су у анализи примењени општи и непромењиви научни принципи.  
 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
Полазећи од, с једне стране дужности вештака да пажљиво анализира 
судски спис, тачно изнесе све релевантне чињенице и запажања и да 
налаз и мишљење у складу са принципима струке и науке и својим 
вештинама, и с друге стране могућности да се важне околности везане 
за разјашњавање саобраћајне незгоде определе са одговарајућим 
степеном поузданости, проистиче да се различите варијанте ставова 
могу класификовати у петостепену скалу, а у зависности од нивоа 
њихове непроменљивости.  
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Ова скала је градуирана на такав начин да сукцесивно омогући 
вештацима да практично изразе ставове који варирају од најслабијих, 
који се могу изменити узимањем у обзир или давањем приоритета 
неким другим елементима из списа, до најчвршћих, који се не могу 
изменити никаквим новим доказима нити унапређењем научних 
достигнућа. Она ће омогућити и судијама да боље разумеју шта то 
вештак има да саопшти, и на основу тога квалитетније оцене потребу 
да изводе нове доказе односно ангажују другог вештака.   
 
Очекује се да ће коришћење овде представљене петостепене скале 
изражавања ставова вештака унапредити анализе саобраћајних 
незгода које се спроводе у судском поступку, јер ће помоћи да се суд и 
вештаци боље разумеју.  
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