
Анализе и увиђаји саобраћајних незгода,  5. и 6. предавање 

 

Последње четврто предавање одржано 11.3. завршено је пред крај објашњавања појмова 

дефинисаних у Закону о безбедности саобраћаја на путевима. У овом предавању биће објашњени 

преостастали појмови, делови закона које мислим да бисте требали да познајете, опште о 

саобраћајној незгоди као и списак и објашњење свих опасних ситуација које могу довести до 

саобраћајне незгоде. Ова два предавања која ћу исписати у краћој, али довољној верзији за 

успешно полагање колоквијума представљају уједно и последње градиво које је потребно на 

колоквијуму. Све што буде испредавано након опасних ситуација је градиво за испит. 

Преостали термини: 

• Европски извештај о саобраћајној незгоди (СН) је прописани образац који 

учесници у СН попуњавају након незгоде са мањом материјалном штетом. 

Уведен из разлога што полиција није често долазила на лице места за мању 

материјалну штету. Потписује се у случају да нема повређених, или жртава, да 

су сва документа исправна и да су возачи сагласни око кривице. Служи за 

регулисање одштетног захтева код осигуравајућег друштва 

• Одстојање је најкраћа уздужна удаљеност од најистакнутијих тачки возила, 

лица или објеката (димензија између браника возила у колони), а растојање је 

бочна удаљеност између најистакнутијих тачака на возилу (ретровизор – 

ретровизор) приликом пролажења поред другог возила 

• Возило од историјског значаја – олдтајмер је моторно или прикључно возило 

које је материјални споменик технике, традиције и друштвеног наслеђа. 

• Одбачено возило је видно запуштено нерегистровано возило поред пута. 

• Место за седење  је или седиште или простор у возилу који је адекватно 

опремљен тако да би седиште  и сигурносни појасеви могли да се уграде. Важно 

је да механички није оштећена могућност уградње седишта и појасева 

• Саобраћајна сигнализација систем средстава уређаја и ознака за регулисање 

саобраћаја 

• Саобраћајни знак је знак којим се комбинацијом графичких, бројчаних, словних 

или светлосних симбола учесницима у саобраћају дају упозорења, обавештења, 

забране, ограничења или обавезе 

• Саобраћајна дозвола је исправа надлежног органа да возило може бити у 

саобраћају до датума истека регистрационе налепнице 

• Регистарска таблица је ознака на возилу којом се потврђује да је возило 

уписано у јединствени регистар возила 

• Регистрациона налепница је ознака на возилу којом се потврђује да возило 

може учествовати у саобраћају до датума назначеног на налепници 

• Возачка дозвола је исправа надлежног органа којим се лицу даје право да у 

саобраћају управља возилом одређене катогорије на одређено време 

• Психоактивна супстанца је хемијска материја која ако се узима у облику хране, 

пића, таблете,  удисањем, интравенозно може да остави последицу по 

психофизичку способност учесника у саобраћају. Такође медицински лек на чијој 

кутији је ознака троугао (само контура или обојен) или параграф (§) упућује на 

различите нивое утицања лека на психофизичку способност возача. 



Оно што сам издвојио из осталих чланова закона, а корисно је знати: 

• У случају да имате несклад између вертикалне (знакова) и хоризонталне (линија на 

коловозу) сигнализацији, предност има вертикална сигнализација! Ово је урађено из 

разлога што због радова на путу се тренутно могу поставити нови знаци, а да се не 

прелепи хоризонтална сигнализација. Међутим, искуство говори да на неким деоницама 

путари нису до краја урадили ваљано свој посао и да понекад постоји несклад између 

знакова за дозвољено/забрањено претицање и пуне/испрекидане линије, тако да у 

непосредној зони знака, поштујте знак. 

• Уколико на коловозу имате неиспрекидану линију, дозвољено је да претекнете возило 

испред себе, али само уколико је коловозна трака довољно широка да га претекнете, а да 

разделну линију не додирнете. 

• Приликом реконструкције постојећег пута или изградње новог, управљач пута је дужан да 

уради пројекат утицаја тог пута на безбедност саобраћаја. Управљач јавног пута мора да 

обезбеди периодичне провере безбедности на сваких 5 година за све деонице државних 

путеа, циљане провере за најугроженије деонице, као и периодичне и циљане провере 

осталих путева 

• Редовну контролу јавног пута у употреби са аспекта безбедности врши инспектор за јавне 

путеве, а управитељ пута је дужан да изради одговарајући пројекат безбедности на основу 

налаза инспектора. 

• Управљач пута мора да обезбеди независне пројекте у циљу одређивања опасних места 

(једном годишње) и пројекте мапирања ризика, пројекте безбедности и санирања 

високоризичних деоница (црних тачака) 

• У случају СН са бар једним погинулим лицем, управитељ пута мора да обезбеди независни 

пројекат утицаја безбедности пута на исход СН у року од месец дана и предузме мере. 

 

Редослед поступака у случају да сте учесник СН: зауставити возило, искључити мотор, 

упалити сва 4 показивача правца, поставити троугао на погодном растојању, обавестити 

полицију и хитну помоћ, указати помоћ повређенима, да спречи настанак нових СН и 

сачува трагове до доласка полиције. 

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији садржи доста података који су опште познати 

лицима која имају искуство у саобраћају али је корисно знати да саобраћајни знаци улице 

са првенством пролаза, стоп знаци, и знак наилажења на улицу са првенством пролаза 

морају бити видљиви и са полеђине, тако да их и они који наилазе из супротног смера могу 

препознати. Такође, постављају се сви знаци на одређеној прописаној висини 

(толеранцијско поље је око 20-40цм), у граду се постављају на већој висини од висине на 

отвореном путу. Неадекватна висина постављања може бити на суду разлог избегавања 

одговорности за настанак СН возача који „није уочио“ знак.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Саобраћајне незгоде 

 

 Дефиниција СН је већ дата кроз термине у Закону о безбедности саобраћаја на 

путевима 

 

Приступ приликом изучавања узрока настанка СН може бити феноменолошки и 

етиолошки.  

Феноменолошки приступ заправо значи статистички пратити све околности у којима 

је дошло до СН, без конкретног тражења разлога зашто је до њих дошло. Примера ради: 

овакав начин изучавања ће прибележити да је непрописно претицање или неуступање 

првентсва пролаза узрок СН, али никад неће ићи даље од тога да се утврди зашто је до 

тога дошло. Овај приступ омогућава класификацију свих СН на основу последица (повреде, 

материјална штете), учесника (возачи, пешаци итд), броја возила, карактеристика учесника 

(пол, старост, образовање) просторно и временски и даје јако прегледне податке, што је 

важно за даљу анализу. 

Етиолошки приступ проучава везу између човека, пута, возила и околине да би се 

нашао узрок због чега је дошло до вожње мимо саобраћајних прописа. Човек се посматра 

са аспеката догађаја који су му се десили тог дана, у току учешћа у саобраћају, па све до 

настанка грешке која је довела до СН. Такође се проучавају друштвени услови, 

предрасуде, ставови, породично порекло, незнање ставови и сл. О утицају пута/возила и 

околине је објашњавано на прва два предавања. 

 

Теорије настанка СН су: теорија случаја, теорија заразе, теорија склоности и спел 

теорија.  

По теорији случаја израчунава се пуасоновом расподелом из статистике 

вероватноћа да се неком појединцу у одређеним околностима догоди СН. Теорија заразе 

сматра да само прва СН се догађа појединцу по теорији случајности, а да након тога мења 

став појединца према догађају и неки учесници у саобраћају буду обазривији, а други почну 

све више да изазивају СН. Теорија склоности гледа на појединце као различите особе и 

анализира повећану склоност одређених група да изазову и учествују у СН. Спел теорија 

унапређује претходну тако што анализира посебне околности у којима одређене групе 

учесника у саобраћају у посебним условима (увече, рано ујутро итд.) имају веће шансе да 

изазову или учествују у СН. 

 

Фазе СН: 

 

• Период који претходи СН и представља поремећај у односу на нормално одвијање 

саобраћаја и тиме настаје опасна ситуација која доводи до настанка СН 

• Период у ком возач схвата постојање настале опасности 

• Период реакције на спољашњу опасност 

• Период одзива механичких сила 

• Период настајања СН 

• Период у коме учесници у СН прелазе из динамичке фазе у фазу мировања 

 

 

 



Врсте СН: 

 

• Возило - возило 

• Возило - пешак 

• Возило - двоточкаш 

• Возило - пољопривредна машина  

• Возило – препрека 

• Возило – животиња 

 

Првих 5 питања приликом анализе СН : 

 

• Како се догодила? 

• Да ли су постојали услови за избегавање? 

• Са којом брзином би незгода била избегнута у датој ситуацији? 

• Који су уроци и околности настанка СН? 

• Који су пропусти учесника и како су допринели настанку СН? 

 

Ток анализе СН: 

 

• Систематизација и селекција података (прикуљање података постојећих и трагање за 

недостајућим подацима – делови возила, одбегла лица) 

• Анализа тока СН (брзине, правци кретања возила, позиције у тренутку настанка опасне 

ситуације, позиција тренутка настанка судара итд) 

• Анализа могућности избегавања СН (измене брзине кретања једног возила уз задржавање 

осталих параметара, калкулације и симулације помоћу рачунарских програма) 

• Брзине при којима би се избегла СН (та брзина се назива „условно безбедном“ 

• Утврђивање узрока СН 

• Дефинисање пропуста учесника СН 

 

 

Претходно поменути узроци настанка СН могу бити: 

 

• Директни (грешке и пропусти, лоша процена саобраћајне ситуације, непажња, погрешан 

маневар, лош стил вожње, отказ возила, недостатак коловоза, лоша комуникација 

учесника, животиња, стена, птица итд. 

• Општи узроци – индиректни (Алкохол и психоактивне супстанце, недовољно знање и 

вештина, агресивна вожња, умор возача, велика брзина, неправилно кретање 

• Доприносећи узроци ( климатски услови, лош вид, хронична обољења, нервна 

растројеност, лоше опажање) 

Анализу СН раде људи различитих струка:  машинске, саобраћајне, медицинске и правне и 

неопходно је добро координисати рад тих људи како не би дошло до погрешног дефинисања 

пропуста који је довео до настанка СН. 



 

Опасне ситуације у саобраћају 

 

Опасна ситуација (ОС) је саобраћајна ситуација која захтева реаговање бар једног 

учесника у циљу избегавања СН. Настанак ОС зависи од тога кад је један од учесника могао да 

уочи неправилно понашање другог. За правилну анализу неопходно је утврдити: 

• Објективну могућност уочавања другог учесника у саобраћају 

• Објективну могућност уочавања карактеристика другог учесника (инвалид, дете, спорији 

стар човек) 

• Објективну могућност уочавања неправилног понашања у саобраћају 

• Објективну могућност уочавања намере учесника у саобраћају 

• Да ли је учесник у саобраћају који се исправно понашао имао разлога да очекује 

неправилно понашање другог, или имао разлога да очекује одустајање од намере да се 

неправилно понаша (нпр. одустајање од намере да претекне преко пуне линије)  

ОС може бити због: 

• недозвољене брзине 

• пешака 

• претицања 

• неправилне саобраћајне сигнализације 

• приоритетних раскрсница 

• пољопривредних машина 

• непокретне препреке на путу 

•  

ОС од недозвољене брзине 

(лекција је важна и због разлога што је често питање на колоквијуму, а и зато што вас може 

научити како се гледа на саобраћајни прекршај прекорачења брзине, у случају да је дошло до СН) 

По статистици, ово је далеко најчешћи узрок СН (поред конзумације алкохола). Брзина је 

ограничена према врсти пута, према врсти возила, према врсти превоза (деца, опасне материје), 

локалног амбијента (школа...), према атмосферским приликама. 

За одређивање степена одговорности  возача услед неодговарајуће брзине уводе се три појма: 

• безбедне брзине Vb – највећа брзина којом се може возити возило (ограничење) 

• брзина возила у тренутку реаговања возача Vo 

• условно безбедна брзина Vub – максимална брзина при којој би возач могао да избегне 

СН. Ова брзина је уведена из реалног разлога што ограничење брзине је понекад 

престрого, и немогуће је стално постављати знаке промене ограничења на сваких пар 

стотина метара.. Има путева где је дозвољено 80 км/час, али из разлога што су широки и 

равни и прегледни и са 100км/час се вози довољно безбедно.  

случај 1     	�� ≤ ���  

То значи да је возач возио брзином која је довољно мала и да је возач имао пропуст због настанка 

СН (причао је телефоном, мењао станице на радију итд)  



случај 2     ��� ≤ �� ≤ �� 

Ово значи да је настала изненадна опасност која је условно безбедну брзину смањила значајно 

испод ограничења за ту деоницу, тако да није било пропуста везаних за стварање ОС. 

случај 3    ��� ≤ �� ≤ �� 

У овом случају опет је настала изненадна опасност, али овај пут је возач крив за величину 

последица јер да је возио по ограничењу дошло би до СН, али би последице биле мање 

случај 4  �� ≤ ��� ≤ �� 

У овом случају је возач крив и за стварање опасности и за настанак СН. Условно безбедна брзина 

је изнад законског ограничења (што често и јесте случај), што значи да ако је и њу возач 

прекорачио – у питању је чисто агресивна вожња. 


