
Предавање 13. (14-та радна седмица) 

 

Трагови настали као последица СН 

О траговима се доста писало у претходним лекцијама. Градиво из овог предмета је 

немогуће писати сукцесивно, јер сваки део градива има везе другим делом, тако да ће неке ствари 

у овој лекцији бити поновљене, или мало осветљене из другог угла. 

Подела трагова према врсти трагова је: 

• Повреде лица и животиња 

• Оштећења возила, објеката и предмета 

• Трагови кретања возила, пешака, делови возила и пешака, делови гардеробе 

Према величини се деле на: 

• Макротрагове – виде се голим оком 

• Микротрагове – не виде се голим оком 

Према фази настанка се деле на: 

• Трагове настале пре СН 

• Трагове настале у фази незгоде 

• Трагове настале након незгоде 

Према месту настанка делимо на: 

• На коловозу и околини коловоза места СН 

• На возилима на лицу места 

• На одбеглим возилима 

• На повређеним или погинулим лицима 

Са аспекта мерења делимо на: 

• Тачкасте – малих димензија и често су неважни 

• Концентрисане – на мањим површинама, битне величине, али не и облик и правац 

пружања 

• Расуте – површинске, битан је положај, облик и правац пружања 

• Линијски – битно израженија дужина у односу на ширину па се на цртежу само 

дужина приказује у размери 

Према томе да ли одговарају СН која се догодила на: 

• Типичне који су карактеристични за тај тип СН који се догодио, типичне који 

недостају (што значи да или нису пронађени или изјаве сведока нису тачне или 

претпостављена мисаона анализа тока СН није добра) 



• Нетипичне – трагови који се налазе на лицу места, а не би требало да су ту (или 

изјаве сведока нису тачне, или претпостављена верзија тока СН није добра) 

Трагови на месту СН могу бити: 

• Трагови пнеуматика: отисак шаре, кретање, кочење, заношење (услед лошег 

кочења, клизаве подлоге, скретања, лоших пнеуматика), трагови клизања (услед мале силе 

трења између пнеуматика и подлоге), гребања (фелне услед свученог, запаљеног или 

покиданог пнеуматика) 

• Трагови гребања услед лома вешања неког од точкова 

• Трагови боје возила отпадањем или по другим објектима 

• Трагови сломљених стаклених и пластичних делова 

• Трагови украсних делова и лајсни 

Трагови на возилу на месту СН и одбеглом возилу: 

• Механичка оштећења 

• Трагови боје 

• Трагови људског порекла (телесне течности, кожа, коса) 

• Трагови одеће 

• Трагови другог возила 

Трагови на повређеним или погинулим лицима: 

• Трагови пнеуматика 

• Трагови боје возила 

• Трагови разбијеног стакла и пластике 

• Трагови уља, прашине, блата... 

Остали специфични трагови, зависно од опреме возила могу бити: 

• Тахограф 

• Камере уграђене у возило 

• Подаци из компјутера возила 

 

Записник надлежног органа о СН 

 

На основу извршеног увиђаја надлежни орган прави записник од извршеном увиђају све у 

складу са самосталним задатком који сте имали у склопу курса из овог предмета, тако да ту не бих 

имао да додам ништа ново – баците поглед на упутство за израду самосталног рада. 

 

 



Записник осигуравача о СН 

Ко је слушао курс из осигурања и процене штете у току основних студија Техникум 

Таурунум-а добио је све потребне информације. За оне који су заборавили или нису завршили 

основне студије, у наставку иде кратак извод. 

Записник осигуравача прави стручно лице обучено и запослено од стране осигуравајуће 

куће на прописаном обрасцу осигуравајуће куће. Записник представља процену обима оштећења 

возила, а не конкретну новчану вредност овог оштећења! 

У записник се уписују основни подаци о возилу и власнику возила (фактички све што 

садржи саобраћајна дозвола), процена општег стања возила и у наставку се даје попис делова који 

су за замену и делова који су за поправку. 

Сви делови који су за поправку се класификују у три нивоа оштећења – мало (до 20% 

површине је оштећено површинским огреботинама), средње (удубљења оштријих ивица, веће 

дубине, до 50% површине је оштећено) и велико (просечени лимови и изнад 50% површине) и 

адекватно томе добијају одређени број норма часова за поправку. 

Записник даје укупан број норма часова за целокупну поправку, а може садржати и процену 

количине потрошног материјала и боје.  

У случају да је нешто погрешно процењено, или да је због степена деформације било 

немогуће сагледати унутрашња оштећења, накандно се може радити допунски записник о 

оштећењу. 

Сви норма часови се узимају  или из норматива или директно из софтвера који сам 

генерише записник на основу тога што проценитељ притиска стрелицом компјутерског миша по 

оштећеним или уништеним деловима тродимензионалног модела конкретног возила.  

Уколико постоје нека друга оштећења која нису предмет ове штете – то се ставља у 

напомену. 

Записник прате детаљне фотографије оштећених делова. 

 

Рачунарски програми за анализу СН 

Постоји више компјутерских програма за симулирање СН попут: PC Crash, CARAT, Virtual 

Crash, -Analyzer pro. Сви они служе за прецизну анализу трагова СН и утврђивање места судара и 

потврђивање претпоставки тока СН добијених анализом трагова узетих са лица места. Трагови су: 

• Позиције отпалих делова (боја, гит, пластични делови, земља итд.) 

• Карактеристичне промене на траговима кретања возила (кратак прекид трага, нагла 

промена правца пружања трага, почетак трага заношења услед судара 

• Трагови гребања и течности из возила 

• Упоредна анализа оштећења на возилима, објектима и предметима на месту СН 

• Даљине одбачаја предмета и тела учесника СН 



• Зауставне позиције возила 

• Степени оштећења на возилима 

Сви подаци – трагови који се користе за анализу се узимају из увиђајне документације. 

Софтвер у својој бази има све типове возила и све податке о њима како би урадио квалитетан 

прорачун. Уколико је све како треба урађено, обе методе морају да дају истоветне резултате. У 

супротном, потребно је објаснити разлог одступања.  

Уколико не постоји довољно материјалих доказа, софтвер је у могућности да избаци резултат 

највероватнијег тока СН. Овај резултат није доказ за судски процес, али може да помогне у томе у 

ком смеру треба да иде истрага како би прибавила још неки доказ, уколико је то могуће. 

 

СН са учешћем пешака 

Ове СН су често обележене озбиљним повредама пешака, смртним исходима, тако да 

захтевају пажљиву анализу. Степен повреда зависи од: 

• брзина возила и пешака  

• димензија и масе возила  

• облика чеоног дела возила  

• висине истурених делова на возилу  

• положаја пешака у тренутку судара  

• удаљености тежишта возила од тла  

• начина кретања пешака 

• удаљености тежишта пешака од тла  

• карактеристике подлоге. 

 

При контакту возила и пешака може доћи у случају да:  

• пешак стоји усправно  

• пешак клечи на коловозу  

• пешак лежи на коловозу  

• пешак је налетео на бок возила 

 

Како ће се понашати тело пешака након судара са возилом зависи од места удара возила у 

односу на тежиште тела пешака. Оштећење на возилу нам говори о томе у ком положају се пешак 

налазио у тренутку удара, као и његов правац и смер кретања (у случају да је ударен у току хода 

могуће је на предњем делу возила лоцирати места где је обућа пешака ударила возило, па на 

основу тога анализирати његово кретање). 

Обзиром да је контактна површина пешака и возила често веома мала, битно је утврдити 

оштећења настала у овом контакту и разликовати га од евентуалних оштећења насталих из других 

разлога. 



У случају контакта возила са пешаком може доћи до: 

• судар возила са пешаком 

• прегажење 

Најчешћа верзија судара возила са пешаком је варијанта када пешак стоји или хода. Постоје 

две варијанте тока СН зависно од тога да ли је пешак ударен изнад или испод свог тежишта. 

Кад је пешак ударен испод тежишта значи да га је ударило путничко возило у пределу 

потколенице. Тада тело буде заротирано око тежишта, тако да (зависно од брзине возила и 

пешака) пешак или падне на неку од горњих површина возила, или се прекотрља преко целог 

возила уназад. Фазе у овој врсти судара су: 

• контакт пешака у зони потколеница предњим делом возила (браник, предња маска, 

фарови). Повреде су подливи, нагњечења, расцепи ткива, повреде костију потколенице 

• пад тела на горње делове возила. Зависно од брзине кретања тело може да заврши само 

на поклопцу мотора, али и на ветробранском стаклу, крову. У овој фази настају повреде 

горњих екстремитета, главе и вратног дела кичме, раменог дела, грудног коша 

• последња фаза је пад тела на тло (постоји шанса и да остане на возилу - али је мала; 

потребно је да возило након ударца престане форсирано да кочи, али то људи ретко 

ураде, а тиме би спречили нагли пад тела на тло). У овој фази су повреде нешто блаже, 

чешће повреде коже, ређе ломови екстремитета, али је могућ ударац главе о подлогу који 

може бити фаталан. 

У варијанти када је пешак ударен изнад тежишта, то значи да је ударен високим возилом 

(камион, комби, аутобус) много веће масе од путничког возила. 

• Прва фаза је контакт тела и возила изнад тежишне тачке по великој површини тела и 

возила. Резултат су велике повреде скелета и поткожних ткива и тешко оштећење 

унутрашњих органа, док на самој кожи и нису нарочито изражене повреде. 

• Друга фаза је гурање тела које је у контакту са возилом и на крају услед форсираног 

кочења одбацивање тела у правцу кретања возила ка подлози и клизање тела по подлози. 

Повреде настају на супротној страни тела од ударене и може доћи до лома ребара, 

екстремитета и озбиљних повреда лобање 

• Трећа фаза до које може доћи, а не мора, је прегажење. Она је могућа уколико тело лежи 

на путу и уколико је максимална висина од тла тела у том положају манја од полупречника 

точка. 

Код прегажења прво долази до удара и гурања тела по подлози, потом до захватања тела 

точком који се пење до највише тачке, чиме се врши дефотмација тела у смеру кретања возила. 

Кад точак достигне највишу тачку тела најчешће одскаче тангенцијално од тела не правећи 

значајне повреде на остатку путање изнад тела. Што је брзина прегажења већа, то су повреде на 

супротној страни мање. Повреде су екстремно тешке са честим смртним исходом и зависе од масе 

и брзине возила, места на телу где се догоди прегажење и особина тла.  На телу се јављају крвни 

подливи димензија сличних ширини и шари пнеуматика, паралелне огуљотине и расцепи коже 

изнад коштаних испупчења, опекотине од доњих врелих делова возила. 

 

 



Трагови настрадалог пешака на возилу 

Трагове пешака на возилу делимо на: 

• Трагове папиларних линија 

• Трагови биолошког порекла 

• Трагови одеће и предмета које је носио пешак 

Папиларне линије су отисци прстију и шака и они су видљиви на спољашњим деловима 

возила: поклопац мотора, ветробранско стакло, блатобран. Ови трагови се узимају од стране 

техничара трасолога одмах по доласку на лице места јер их могу уништити киша, сунце, снег, лед, 

прашина. Служе за утврђивање положаја тела пешака при контакту као и за одговорност возача 

уколико тврди да није било контакта између возила и пешака. 

Трагови биолошког порекла су крв и све друге телесне течности, делови коже, косе и свега што 

може садржати ДНК настрадалог пешака. Ови трагови се налазе на свим истуреним и предњим и 

доњим деловима возила, као и пнеуматицима. Ови трагови се узимају посебним стерилним 

прибором и упаковани се шаљу на анализу у лабораторију. Прибор може бити узимање бриса, 

стругањем стерилним скалпелом, а понекад и исецањем дела пнеуматика на ком се налази 

сумњив траг. Битно је да се трагови пакују суви како не би дошло до развијања гљивица и микроба. 

Трагови крви најчешће потичу од ударца главом у предњи део возила. Такође је важно 

проценити да ли нека повреда потиче од ударца у возило или је настала раније (чак непосредно 

пре СН). Ово је чест случај код особа које у екстремно алкохолисаном стању заврше под 

точковима возила, али тако што су већ претходно пали на коловоз, а возило је наишло неколико 

минута након пада. 

Трагови одеће и предмета (кишобран, капа, торба...) се налазе на истуреним деловима доњег 

построја, могу бити велики, али и микроскопски мали. Скидање делова се врши пинцетом и 

рукавицом и паковање се врши у пластичне или папирне кесе, стаклене епрувете. Комади могу 

бити велики, али и микроскопски мали. Узорци се шаљу у форензичке лабораторије на анализу где 

се врши поређење са одећом и предметима настрадалог. 

Код анализе СН пешак – возило је важно утврдити: 

• Тачно место судара 

• Смер кретања пешака у тренутку судара 

• Начин кретања пешака у тренутку судара 

• Даљину одбачаја пешака 

• Брзину возила 

Тачно место судара се налази на месту где постоји промена у трагу кочења (зацрњење, лом 

линије...), где су отпали делови са возила (пластика, стакло, боја, гит), крв пешака, предмети 

пешака 

Смер кретања пешака се утврђује на основу кретања предмета који су одбачени у судару и на 

основу повреда пешака. 



Даљина одбачаја се рачуна од места где је пешак затечен на тлу (под условом да није 

померан) до места судара. 

Брзина возила се одређује на основу степена оштећења возила и трагова кочења. Уколико је 

тело пешака направило оштећење само на предњем делу поклопца мотора процењује се да је 

брзина возила у тренутку удара била око 30км/ч, удар у задњи део поклопца мотора 40-50км/ч, 

ветробранско стакло око 60км/ч, предњи део крова 60-80км/ч. 

 

СН возило – двоточкаш 

СН са учешћем двоточкаша су у сталном порасту, а и последице су драстичне. Ово се догађа  

у периоду када остале врсте СН бележе пад у броју погинулих. Најчешћи број погинулих је 

приликом бочног удара у мотоцикл кад возач возила није поштовао првенство пролаза мотоцикла, 

а затим у случају вожње у истом смеру, а најмањи при вожњи једно другом у сусрет. Остали 

погинули возачи мотоцикла су у случајевима налетања на препреку на путу (паркирано возило), 

превртање на путу, слетање с пута, испадање са возила, пад са двоточкашем, обарање или 

гажење пешака или животиње.  

У просеку је број настрадалих код двоточкаша значајно већи од удела двоточкаша у броју 

регистрованих возила (за 2009. годину 15% од укупно погинулих у односу на свега 1,3% од укупно 

регистрованих возила) 

Пропусти возача према подацима из претходног истраживања се могу поделити у неколико 

група: 

• Погрешна перцепција једног или оба возача (нису уочили ОС и раде погрешне маневре) 

• Погрешна процена једног или оба возача (уочили су ОС, али нису реаговали) 

• Погрешна одлука двоточкаша (уочили су ОС, али реакција је била та која је изазвала СН) 

• Од горепоменутих на неуочавање двоточкаша отпада 36,6%, погрешна одлука возача 

двоточкаша је 13,4%, погрешна перцепција возача двоточкаша је 12%. 

Чињеница јесте да један број СН се дешава зато што возачи двоточкаша не поштују 

неиспрекидану линију и у условима градске вожње се провлаче између возила и пешака, што се 

сматра опште прихватљивим због малих димензија, али по слову закона је забрањено, и изузетно 

опасно зато што возачи путничких возила не сматрају за велики проблем то што се у својој 

саобраћајној траци возе неколико десетина центиметара лево-десно, а то може бити фатално за 

возача двоточкаша коме је сваки центиметар битан како би прошао између бочних ретровизора 

два возила у две суседне саобраћајне траке. 

 

Временско просторна анализа 

Анализа се врши након прикупљања свих података о месту судара, брзинама учесника 

незгоде, међусобних положаја. Циљ анализе је одговор на питање „шта се догодило и шта је 

изазвало СН?“. Зависно од количине прикупљених доказа, тврђење шта се заправо догодило има 



више нивоа са коликом сигурношћу се изводи неки закључак. Вештак има следећу скалу 

изражавања у свом налазу који се разматра у судском процесу: 

• Мислим је израз најнижег нивоа сигурности. Користи се када вештак закључује на основу 

налаза у недостатку много доказа, на основу основних саобраћајних начела, личног 

уколико се нађу нови докази. Овај став суд уважава, али није обавезујући. 

• Налазим се користи када се изводи закључак на основу података у увиђајној 

документацији, и не искључује се могућност да би други вештак могао наћи другачији али 

сличан резултат анализирајући неки други траг из документације. Уз ово се увек наводе 

полазни подаци и метода како је закључак утврђен. 

• Тврдим се користи када је вештак сигуран да је искористио све доказе из документације и 

да неће мењати свој став уколико се нови докази не открију. Сматра се да и сваки вештак 

на основу приложених доказа дошао до истог закључка 

• Поуздано тврдим се користи када вештак сматра да ни један нови доказ не би могао да 

доведе до промене мишљења, што је у пракси доста ретка ситуација. Овакав исказ би 

требао да користи вештак са много искуства у случају са је увиђај урађен максимално 

професионално, без могућности додатних откривања нових околности  и доказа 

• Категорички тврдим се користи када вештак сматра да ни развој науке ни нових метода 

не би могао да доведе до тога да се открију нови докази који би променили изречен став.  

Све калкулације се врше у складу са Приручником за саобраћајно-техничко вештачење. 


