
VII Симпозијум о саобраћајно-техничком вештачењу и процени штете

Врњачка Бања 2009.

275

ЕЛЕМЕНТИ ВРЕМЕНСКО-ПРОСТОРНЕ АНАЛИЗЕ 
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

ELEMENTS OF THE TRAFFIC ACCIDENT’S 

TIME-PLACE ANALYSIS

Борис Антић1, дипл. инж; Ненад Марковић2, дипл. инж;
Душко Пешић

3
, дипл. инж.

Резиме: Током израде експертиза саобраћајних незгода, од посебног значаја 
за суд представља садржај временско-просторне анализe тока незгоде, 
односно резултати анализа могућности избегавања настанка саобраћајне 
незгоде. Суштинско питање за доношење одлуке у судском поступку, а на 
које би вештак саобраћајно-техничке струке требало да пружи одговор у 
временско просторној анализи, јесте брзина при којој би учесник имао 
могућност избегавања незгоде, а што се може утврдити применом 
временског и/или просторног критеријума. Узимајући претходно у обзир, у 
раду ће бити презентирани елементи и анализе које би требало да буду 
спроведене од стране вештака и које би требале да буду садржане у
временско просторној анализи саобраћајне незгоде.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: ЗАУСТАВНИ ПУТ, ПРОСТОРНИ КРИТЕРИЈУМ, ВРЕМЕНСКИ
КРИТЕРИУЈУМ, БЕЗБЕДНА БРЗИНА, УСЛОВНО БЕЗБЕДНА БРЗИНА.

Abstract: Within traffic accident expertise, the content of the time-place analysis of a traffic 
accident, or in other words-the results of the analysis of the possible ways to avoid traffic 
accident, is of high importance to the court. The most important question for making the decision 
during the court process, on which the expert should give answer in the time-place analysis, is 
the speed which would be enough for the participant to avoid the accident, which could be found 
by applying time and/or place criteria. Having all that in mind, the elements and the analysis 
which should be done by  the experts and which should be the part of the time-place analysis of 

the traffic accident, will be presented in this paper. 
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1. УВОД

Када се посматрају елементи писменог налаза и мишљења вештака, 
као и појединачне и упоредне анализе повреда, оштећења, трагова, 
места судара и брзина учесника саобраћајне незгоде, које је                     
с обзиром на то потребно спровести, временско-просторна анализа 
представља део налаза и мишљења вештака који практично 
обједињује све претходно спроведене анализе и суду објашњава 
параметре везане за позиције учесника непосредно пре незгоде.
Најважнији елементи који се израчунавају том приликом јесу зауставни 
пут, време заустављања, простор и време које је возач имао на 
располагању за избегавање незгоде, односно брзина при којој је возач 
за те услове (простор и време) могао избећи незгоду заустављањем.  

Узимајући у обзир садржај поглавља временско-просторна анализа у 
оквиру писменог налаза и мишљења вештака, јасно је да оно што 
треба да чини временско-просторну анализу јесу различити прорачуни 
у вези позиција и брзина учесника незгоде, као и других параметара 
који су битни за анализу незгоде. У пракси постоје различити ставови о 
томе да ли вештак саобраћајно-техничке струке те прорачуне треба да 

прикаже, или су довољни резултати без приказа образаца и прорачуна
(Види Слике бр. 1 и бр. 2).  

Слика бр. 1 – Пример временско просторне анализе без 
приказаног прорачуна

Са једне стране такви прорачуни можда оптерећују писмени налаз и 
мишљење вештака, јер су корисници вештачења најчешће лица која не 
поседују техничка знања, али је такође објективно и коректно приказати 
и прорачун, како би корисници вештачења могли проверити исправност 
резултата, али и уочити које методе и који параметри су коришћени за 
добијање резултата.
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Слика бр. 2 - Пример временско просторне анализе без 
приказаног прорачуна

Слика бр. 3 - Пример временско просторне анализе са
приказаним прорачуном 

Иако временско-просторна анализа са приказаним поступком 
прорачуна, захтева додатно ангажовање вештака при техничкој обради 
текста, пожељно је и коректније од стране вештака транспарентно 
приказати све коришћене прорачуне или приказати само резултате, а 
прорачуне доставити у прилогу вештачења. 
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2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ЕЛЕМЕНТИ ВРЕМЕНСКО ПРОСТОРНЕ 
АНАЛИЗЕ

Узимајући у обзир да временско-просторна анализа представља 
''реконструисање'' позиција учесника непосредно пре незгоде, као и у 
тренутку судара, а с обзиром на брзине учесника незгоде, подразумева 
се да су ови елементи (брзине и место судара) већ утврђени на основу 
претходних анализа и применом специфичних саобраћајно-техничких 
метода. Како би се на једноставан начин појаснио поступак временско 
просторне анализе, неопходно је најпре дефинисати основне 
параметре који се користе у конкретној анализи. Узимајући то у обзир, 
за почетак је поред брзине којом се возило кретало непосредно пре 
незгоде (Најчешће се у домаћој литератури означава Vо), важно 
разликовати брзину на почетку кочења (Означену са V1) и брзину у 
тренутку судара (Vs). 

2.1. Зауставни пут и време заустављања 

Први одговор који би вештак саобраћајно-техничке струке требало да 

пружи суду у временско-просторној анализи јесте величина зауставног 
пута и времена заустављања. Наиме, дужина зауставног пута јасно 
показује колико је простора било потребно учеснику незгоде за 
заустављање при брзини којом се кретао непосредно пре незгоде, док 

време заустављања јасно показује колико би времена било потребно 
за заустављање израчунатом брзином. Зауставни пут се израчунава 
применом обрасца:

S = Vo • tr + V1
2
 : 2 : b      (1) 

где је tr - време реаговања, а b – успорење возила. Пре него што 
вештак приступи прорачуну зауставног пута, важно је пажњу усмерити 
правилном утврђивању управо ова два елемента. Време реаговања је 
тесно повезано са врстом кочног система и врстом возила које је 
учествовало у незгоди. Наиме, комерцијална возила са пнеуматским 
кочним системом могу имати време реаговања и до 1,6 s, време 
реаговања путничких аутомобила је најчешће 1 – 1,1 s, док време
реаговања савремених мотоцикала може бити свега 0,6 s.  

Разлика у времену реаговања комерцијалних и путничких возила је у 
конструкционим карактеристикама кочног система (бржи одзив диск 
кочница у односу на добош кочнице) и различитом преносу силе, јер је 
ваздух у пнеуматском систему стишљивији од уља у хидрауличном 
кочном систему. 
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Поред тога, код мотоцикла физичко реаговање возача је значајно краће 
јер нема посебног премештања ноге са педале ''гаса'' на педалу 
кочнице. Важно је напоменути да погрешно време реаговања може 
довести до грешке у прорачуну зауставног пута и за више од десетак 
метара. 

Једно од питања о коме се воде бројне дискусије међу вештацима 
саобраћајно-техничке струке и корисницима тих вештачења, јесте 
продужење времена реаговања услед алкохолисаности возача. Наиме, 
доказано је да алкохолисаност утиче на продужење времена 
реаговања возача, а тиме и на продужење зауставног пута возила, али 
су ефекти алкохолисаности у погледу величине продужења времена 
реаговања веома различити и зависе од човека до човека. Иако 
алкохолисаност спада у домен рада вештака медициниске струке, 
догађа се да вештаци саобраћајно-техничке струке користећи 
литературу која није њима предвиђена покушавају да ''помогну'' суду 
узимајући у обзир продужење времена реаговања због дејства 
алкохола (Слика бр. 4). Чак и ако вештак медицинске струке утврди да 
је време реаговања било продужено услед алкохолисаности, вештак 
саобраћајно-техничке струке би могао користити те податке за своје 

анализе само ако би од стране вештака медицинске струке то 
продужење било исказано прецизно, у бројчаним вредностима, а не 
само описно.  

Слика бр. 4 – Пример неправилног коришћења алкохолисаности 
од стране саобраћајно-техничког вештака

С обзиром на претходно, није у складу са правилима струке да се 
саобраћајно-технички вештаци упуштају у анализе продужења времена 
реаговања због алкохолисаности, уколико вештак медицинске струке 

није прецизно дефинисао величину продужења времена реаговања.   

Величина успорења је следећи параметар који је такође значајан за 
правилан прорачун зауставног пута. Уколико су измерене кочне силе 
возила које је учествовало у незгоди, тада је успорење могуће 
прорачунати, при чему то успорење (израчунато на основу интензитета 
кочних сила са техничког прегледа) представља највеће могуће 
успорење које је то возило могло остварити. 
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Разлог за то је што при мерењу сила кочења точкови не блокирају и 
тада се остварује највеће успорење. С обзиром на то, брзина 
израчуната на основу тако утврђеног успорења је највећа брзина, јер у 
реалним условима успорење може бити само мање. Наравно, ако се за 
прорачун зауставног пута за одређену брзину узме успорење на основу 
интензитета кочних сила, израчуната вредност ће представљати 
најкраћи зауставни пут. Ако интензитети сила кочења нису утврђивани 
тада је успорење неопходно проценити на основу врсте и стања 
коловоза.

Слика бр. 5 – Пример скице са дугим траговима кочења

Слика бр. 6 – Пример разлике у дужини зауставног пута са и без 
корекције успорења услед пада успорења 
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При брзинама возила већим од 60 km/h, у случајевима када су трагови 
кочења дужи од 20 m, услед значајне дужине трагова долази до пада 
учинка оствареног кочења, и то за 5 % - 10 % код трагова дужих од         
20 m, а 10 % до 15 % код трагова дужих од 30 m. Узимање у обзир пада 
учинка оствареног кочења, довешће до продужења зауставног пута и 
времена заустављања (Слика бр. 5 и бр. 6). 

Дакле, зауставни пут возила поред утврђене брзине, зависи и од 
времена реаговања система возач-возило и успорења возила, па је тим 
параметрима током израде саобраћајно-техничког вештачења важно 
посветити значајну пажњу.

За правилно склапање слике о саобраћајној незгоди свих странака у 
поступку, важно је поред прорачуна зауставног пута за утврђену брзину 
возила, приказати и прорачун за дозвољену брзину (ограничену 
брзину) која важи на месту незгоде, или брзину коју захтева нека од 
странака у поступку. Такве разлике понекад могу одмах указати на 
постојање, или непостојање пропуста појединих учесника незгоде.
      

Време заустављања представља следећи елемент који би требало да 
буде садржан у временско просторној анализи саобраћајне незгоде
(Слика бр. 6). Слично зауставном путу и време заустављања, поред 
брзине, зависи од времена реаговања система возач-возило и 
успорења возила, па претходно описане препоруке важе и за време 
заустављања које се израчунава применом обрасца:   

t = tr + V1 : b        (2) 

2.2. Приказ карактеристичних позиција учесника незгоде   

Следећи корак у временско просторној анализи јесте приказивање 
позиција учесника незгоде у тренутку реаговања возача у простору и 
времену. Другим речима описано, вештак је потребно да суду пружи 
одговор на колико метара и колико секунди пре незгоде је предузето 
реаговање од стране појединих учесника незгоде.  

Добијањем претходно описаних резултата могуће је спровести 
једноставну упоредну анализу зауставног пута и пута који је возач имао 
на располагању од места реаговања до места судара са једне, а
времена потребног за заустављање и времена које је возач имао на 

располагању од тренутка реаговања до тренутка судара, са друге 
стране.Узимајући у обзир кретање другог учесника незгоде могуће је 
утврдити на којој се позицији тај учесник налазио, када је предузето 
реаговање од стране првог учесника. 
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Ако се анализира судар возила и пешака, претходно описана анализа 
ће пружити одговор да ли је возач реаговао када се пешак налазио на 
пример ван коловоза, на ивици коловоза или је реаговање предузето 
када се пешак већ налазио на коловозу (Слика бр.7). 

Слика бр. 7 – Пример графичког приказа позиција возила и пешака у 
тренутку реаговања возача и тренутку судара 

Резултат претходно спроведене анализе и познавање пута које је 
возило прешло од места реаговања до места судара, као и времена од 
тренутка реаговања до тренутка судара су полазни основ за 
спровођење анализе могућности избегавања незгоде по просторном,
односно по временском критеријуму.   

При анализи могућности избегавања незгоде, вештак брзину при којој 
би незгода могла бити избегнута израчунава с обзиром на начин
избегавања који је примењен од стране возача, а то је најчешће 
предузимање интензивног кочења (заустављања), при чему ако возач 
није предузео реаговање, тада се такође брзина при којој би могла 
бити избегнута незгода рачуна ако би возач предузео заустављање. 

Са аспекта саобраћајно-техничког вештачења, није правилно 
израчунавати могућности избегавања незгоде на више могућих начина, 
као што је убрзавање, предузимање маневара скретања, 
непредузимање кочења и сл. јер би тада вештак практично уводио нове 
околности, које не би морале одговарати саобраћајној ситуацији која је 
претходила незгоди и које би такође захтевале промену и неких других 
параметара настанка незгоде. На пример (Слика бр. 8) догађа се да у 
временско-просторној анализи вештаци саобраћајно-техничке струке 
наведу да би возило прошло место незгоде пре пешака и незгода се не 
би догодила, ако возач не би предузео кочење.  
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Слика бр. 8 – Пример неправилне анализе могућности 
избегавања саобраћајне незгоде

Уколико се посматра простор који је возач имао на располагању, 
односно пут који је возило прешло од позиције предузимања 
реаговања кочењем, до места судара, брзина при којој би возач, 
реаговањем на исти начин, и са истог места, имао могућност 
заустављања на путу (Srs) до места судара може се израчунати 
применом следећег обрасца:

srss tbSbtbVu •−••+•≤ 2)( 2      (3) 

Израчунавање брзине при којој би незгода могла бити избегнута 
применом просторног критеријума, односно применом обрасца (3), се 
најчешће и примењује за анализу могућности избегавања незгоде, али 
постоје и оне ситуације у којима је значајније и оправданије посматрати 
време које је протекло од тренутка реаговања до тренутка када је 
дошло до судара. Брзина при којој возач има могућност да реаговањем 
на исти начин, заустави возило за време (trs) које је протекло од 

тренутка реаговања, до тренутка судара израчунава се применом 
следећег обрасца: 

)( srs ttbVu −•≤        (4) 

Када је позната брзина којом се непосредно пре незгоде кретало возило 

(Va), безбедна односно ограничена брзина на месту незгоде (Vb) и 
применом обрасца (3) и/или (4) израчуната брзина при којој би незгода
могла бити избегнута (условно безбедна брзина – Vu), могуће је 
спровести поређење брзина и указати на пропусте учесника незгоде. 
Важно је напоменути да се у овом поступку не даје одговор на питање: 
''Шта би се догодило ако би се тај возач тада кретао дозвољеном 
брзином?'', јер је то немогућ догађај (при некој другој брзини тај возач се 
не би у том тренутку нашао на месту незгоде), већ се даје одговор на 
следеће питање: ''Ако би се у ситуацији коју анализирамо на месту возача 
чија се одговорност анализом проверава, налазио неки други возач који 
се креће дозвољеном брзином, да ли би тај возач имао могућност 
избегавања незгоде (при чему су остали елементи задржани)?''. 
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Величину разлика између просторног и временског критеријума је можда 

најлакше илустровати примером. Ако би возило од места са ког је возач 
предузео реаговање кочењем, до места судара прешло пут дужине 25 m, 

за време од 1,6 s, при чему би у тренутку реаговања брзина возила била 

60 km/h, применом просторног критеријума, брзина избегавања незгоде 
тј. брзина при којој би возач, реаговањем на исти начин, и са истог места, 
имао могућност заустављања на путу дужине до места судара од 25 m 

(примена обрасца (3)) била би до 44 km/h. Применом обрасца (4) брзина 
при којој би возач, реаговањем на исти начин, имао могућност 
заустављања за време које је протекло од тренутка реаговања до 
тренутка судара, од 1,6 s, била до 13 km/h. Разлика између просторног и 
временског критеријума у овом примеру је скоро 30 km/h, што ће 
имплицирати потпуно различите пропусте учесника незгоде, ако би на 
месту незгоде важило ограничење брзине до 40 km/h.

Слика бр. 9 – Пример разлика брзина у просторном и 
временском критеријуму

Узимајући у обзир претходно описане разлике, јасно је да је од 
суштинског значаја дефинисати околности у којима је оправдана 
примена временског критеријума, јер се применом временског 
критеријума добијају ниже брзине, па уколико на страни возача нема 
пропуста по просторном критеријуму, неће их бити ни по временском

(( )( srs ttb −• )<( srss tbSbtb •−••+• 22)( )).  

Суштински, одговор који критеријум применити треба тражити у ситуацији 
која претходи незгоди, и разматрању да ли је за анализу могућности 
избегавања од значаја простор који је возач имао на располагању, или 

пак време које је протекло од тренутка стварања опасне ситуације до 
тренутка судара.  

Најједноставнији пример у коме је неспорна примена просторног 
критеријума може се представити ситуацијом у којој долази до удара 
возила у непокретну препреку, зид, заустављено возило или крупан 
предмет на коловозу. У таквим околностима јасно је да у тренутку 
реаговања возач има на располагању простор између возила и те 
препреке, па је оправдано применити само просторни критеријум, јер 
возач јасно види растојање на коме треба да се заустави.  

У ситуацијама које су изненадне, неочекиване, далеко већи значај од 
простора, има време које протекне од стварања опасне ситуације до 
тренутка судара. Могућност избегавања истрчавања детета на коловоз 
иза паркираног аутомобила или контејнера, могућност избегавања судара 
са возилом које на ''црвено светло'' пролази кроз раскрсницу, само су 
неке од ситуација у којима би анализу требало спровести и временским 
критеријумом.
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Поред приказивања позиција учесника незгоде у тренутку реаговања 
возача, у неким случајевима је важно, у простору и времену, описати 
позиције учесника незгоде у тренутку предузимања неких 
карактеристичних радњи или маневара, као што је прелазак на 
супротну половину коловоза, ради претицања, скретања и сл. Наиме, 
те позиције указују када је створена опасна систуација, односно када је 
на створену опасну ситуацију од стране једног учесника незгоде, други 
учесник требало да предузме избегавање незгоде.

2.3. Провера навода сведока 

Поред саобраћајних незгода у којима последице тј. трагови омогућавају 
да се саобраћајно-техничким вештачењем спроведу анализе и укаже
на пропусте учесника незгоде, нису ретки случајеви када такве анализе 
нису могуће. Наиме, у случајевима када није било трагова који 
омогућавају квалитетне анализе, или су ти трагови постојали али нису 
на правилан начин фиксирани од стране увиђајне екипе, мозаик 
догађаја непосредно пре незгоде мора бити попуњен наводима 
сведока. Често саобраћајну незгоду различити сведоци описују на 
различите начине, па је са аспекта сведока могуће имати неколико 
''могућих'' варијанти настанка незгоде. 

Вештаци саобраћајно техничке струке немају право поверавања вере 
било ком од сведока, као ни избор навода одређеног сведока на основу 
кога ће спровести анализу саобраћајне незгоде, али имају могућност да 
анализом расположивих трагова – доказа, покажу суду да се исказ 
сведока не уклапа у материјалне доказе (Слика бр. 10 – Сведок описује 
место судара на десној половини коловоза, а трагови су на левој). Са 
друге стране, могуће је да се саобраћајно-техничким вештачењем не 
могу искључити различити начини настанка незгоде, описани од стране 

различитих сведока, па је тада неопходно поверавање вере одређеном 
сведоку препустити суду. 

Слика бр. 10 – Пример несагласности навода сведока о судару 
на десној и трагова на левој половини коловоза
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У тим околностима, с обзиром да саобраћајно-техничко вештачење не 
може да пружи одговор, само суд има право да на основу других 
елемената, који нису у домену саобраћајно-техничког вештачења, цени 
наводе сведока и на основу тога донесе одлуку о начину настанка и 
пропустима учесника незгоде. 

2.4. Посебна питања суда 

Временско-просторна анализа саобраћајне незогде представља 
најпогодније место у писменом налазу и мишљењу вештака за 
пружање одговора вештака саобраћајно-техничке струке на посебна 
питања суда. Наиме, поред питања на које вештак најчешће треба да 
пружи одговор у својој експертизи, често суд захтева и одговоре на 
нека специфична питања. Имајући у виду досадашњу судску праксу, та 
питања се обично односе на могућност уочавања неосветљених 
препрека у специфичним ноћним условима (Слика бр. 11), специфичне 
анализе тахографских уложака (Слика бр. 12), утицаје неисправности
појединих уређаја на аутомобилу, израчунавања појединих безбедних 
брзина итд.

Слика бр. 11 – Погоршање видљивости испред возила пред 
само мимоилажење [4.] 

Слика бр. 12 – Пример анализе тахографског улошка у погледу 
броја заустављања возила у периоду пре незгоде



VII Симпозијум о саобраћајно-техничком вештачењу и процени штете

Врњачка Бања 2009.

287

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Саобраћајно-техничко вештачење представља један од најважнијих 
доказа и полазну основу за доношење одлуке у судским поступцима из 
области саобраћајних незгода. Ова чињеница упућује на то да је са 
посебним значајем и одгворношћу потребно приступити анализи 
саобраћајне незгоде, посебно у оном делу у коме се анализирају 
позиције возила непосредно пре незгоде и могућност избегавања 
незгоде, јер се управо на основу ових анализа указује на пропусте 
учесника незгоде. 

У раду је показано које основне елементе је потребно да садржи 
временско просторна анализа саобраћајне незгоде, како би вештак 
саобраћајно-техничке струке пружио очекивану ''помоћ'' у судском 
поступку. Са друге стране, показане су и значајне разлике између 
просторног и временског критеријума, и у којој мери од примењеног 
критеријума зависи да ли је возач имао техничких могућности за 
избегавање незгоде, или не. Временски критеријум увек даје ниже 
брзине избегавања незгоде, али је његова примена оправдана само у 
случају изненадних и неочекиваних ситуација које претходе незгоди.  

У закључку је важно напоменути и то да при усвајању параметара за 
прорачуне у саобраћајно техничком вештачењу треба користити 
екстремне (најмање или највеће), а не просечне  вредности. Наиме, у 

низу прорачуна са укљученим просечним вредностима и сами 
резултати постају просечни (Слика бр. 13), па су тада и брзине 
избегавања незгоде просечне. Просечне вредности брзина избегавања 
дозвољавају могућност и мањих и већих вредности, па се таквим 
прорачунима директно наноси штета неким од учесника незгоде и 
странкама у поступку, јер се не може бити просечно ''крив'' за настанак 
незгоде. 

Слика бр. 13 – Пример употреба просечних вредности у 
саобраћајно-техничком вештачењу  
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Без обзира у ком сегменту утврђивања улазних параметара дође до 
неправилности, било да се ради о погрешно израчунатој брзини 
возила, погрешно примењеном критеријуму, или погрешно утврђеном 
ограничењу брзине, резултати такве анализе могућности избегавања 
незгоде могу указати на постојање пропуста учесника незгоде у 
околностима у којим их при правилно дефинисаним параметрима не би 
ни било, чиме би значајна штета неправедно била нанесена странкама 
у поступку.
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