
Анализе и увиђаји саобраћајних незгода  1, 2, 3, и 4. предавање 

 

 Велики број возила у свету и учесника у саобраћају, као и велики број повређених и 

погинулих у саобраћајним незгодама (СН) су разлог бављења проблемима безбедности у 

саобраћају.  

Анализа СН се бави следећим питањима: 

 Ко је одговоран за СН? 

 Ко плаћа новац за накнаду штете? 

 Ко одговара кривично и евентуалном затворском казном? 

Отежавајуће околности које се могу јавити приликом прикупљања доказа и анализирања су: 

 Временске непогоде које утичу на губитак трагова 

 Сведоци који оду са лица места или не желе да дају исказ накнадно 

 Учесници који побегну са лица места 

Потребно је проблематику познавати и са техничког (машинског) и саобраћајног аспекта како би се 

квалитетно одрадио увиђај – мултидисиплинарност. 

Судија правне струке је особа која пресуђује, а често без основних техничких знања, и по правилу 

уважавају мишљење вештака. Такође је важно истаћи да особа која пресуђује заправо никад није 

ни била на месту СН. Смртни сучајеви увек значајно отежавају донишење пресуде. 

Документација која се изради одмах након СН мора бити адекватног квалитета, а све након тога 

урађено треба узимати са дозом резерве. Из тог разлога је јако важно одрадити коректан увиђај и 

израдити квалитетан записник од почетка, да не би адвокати искористили објективне мањкавости 

као разлог за накнадна вештачења и одбрану својих клијената који су делимично или у потпуности 

одговорни за СН. 

Приликом сваке анализе треба јако добро сагледати саобраћајну ситуацију у зони судара, као и у 

широј зони како бисмо покупили релевантне доказе који су допринели да се СН догоди (проблеми 

са сигнализацијом, путном инфраструктуром, неадекватно обезбеђеним радовима у близини 

коловоза или на самом коловизу и сл.) 

Норматива којом се регулише безбедност саобраћаја 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

 Образовање учесника у саобраћају преко породице, школе, МУП-а, средстава јавног 

информисања, аутошкола и сл. 

 Казне које могу бити затворске, новчане, казнени бодови... 

 Пратећи документи (одредбе разних овлашћених тела) 

 Правилник о сабораћајној сигнализацији 

 Општа правила нпр. забрањено је намерно изазивати саобраћајни прекршај како би се исти 

казнио. Сви учесници су у обавези да не ометају, не угрожавају и не повређују друге 

учеснике у саобраћају. Сви учесници су у обавези да отклањају уочене опасности које 

изазивају други и да помажу другима угроженим, под условом да тиме не доводе себе у 

опасност нити изазивају опасност за другог (у случају претрчавања пешака мимо пешачког 



прелаза пешак је створио опасност, али је возач у обавези да учини све да опасност 

избегне. 

Неке државе имају комбинације блажих аутошкола и ригорозних казнених мера или строжијих ауто 

школа и блажих казнених мера. Србија спада у другу групу земаља. 

Постоје и варијанте сакционисања агресивне вожње у појединим земљама одузимањем возила, 

блокаде точкова због непрописног парикирања, новчане казне приближне примањима починиоца и 

сл. 

Регулисање саобраћаја врши орган за регулисање саобраћаја (управитељ путева - републички или 

локални), а само непосредно МУП у случају да је због ванредних околности потребан човек на 

лицу места. 

Саобраћај још могу регулисати: 

 Војна полиција за војни транспорт 

 Грађевински радници за радове на путу или у близини пута 

 Запослени у школству за организовану колону деце 

 Саобраћајне патроле грађана у зони школа и сл. 

 

Активна и пасивна безбедност саобраћаја 

Активна безбедност представља све што постоји да спречи да дође до СН, а пасивна да ако већ 

дође до СН, да последице буду мање. Обе врте безбедности могу бити везане и за возило и за 

пут. 

Активна безбедност возила: 

 Систем кочења - серво дејство, АБС, ЕСП, АСР, појачавање кочионе силе при наглом 

притиску педале 

 Помоћ при кретању на узбрдици 

 Серво управљање 

 Лакоћа коришћења и поузданост 

 Систем за активирање кочења у случају приближавања препреци и сл. 

 Систем за ослањање 

 Квалитетни пнеуматици 

Активна безбедност пута: 

 Прегледност у кривини 

 Усклађен подужни и попречни нагиб пута 

 Довољна ширина коловоза 

 Квалитет подлоге због приањања и буке 

 Хоризонтална и вертикална сигнализација 

 Осветљење опасних раскрсница 

 Уклањање опасних укрштања нпр. пут и пруга 

 Пружање потребних информација возачима 

 Аутобуска стајалишта ван коловоза 



 Уређење паркинг површина 

 Коловозни застор без колотрага и рупа 

 Тарабе за заштиту од сметова 

 Заштита од буке 

 Надвожњак за прелазак животиња 

 Ограда за животиње 

 

Пасивна безбедност возила: 

 

 Сигурносни појасеви 

 Ваздушни јастуци 

 Наслони за главу 

 Волан који се увлачи 

 Конструкција каросерије (развој је почео од јаке шасије, преко самоносеће каросерије до 

каросерије која се деформише тако да амортизује енергију удара) 

 Положај мотора и мењача и њихов начин померања у случају да дође до судара. 

 Квалитет браника 

 Облик седишта 

 Сигурносна стакла 

 Конструкција кабине тако да сачува живот путника 

 Сензори који пале светла на возилу у случају ударца 

 Шок сензор – гаси струју у возилу у случају удара 

Пасивна безбедност пута 

 Одсуство чврстих препрека поред пута: зидови и дрвеће и сл. 

 Косине поред пута за безбеднији силазак са коловоза 

 Место за заустављање и успоравање у случају отказивања кочница 

 Заштитна ограда 

 

 

Утицај човека, пута, околине и возила  на безбедност у саобраћају (БС) 

 

Човек на БС утиче преко ограничења брзине: 

 Према врсти пута 

 Према врсти превоза (опасне материје, деца...) 

 Према искуству возача 

 Према амбијенту (насеље, шума...) 

 Конкретном месту (школа, пијаца, зона 30, круг фабрике...) 

Такође човек утиче на БС у зависности од: 

 Метеоролошким приликама 

 Конзумирању алкохола и дроге 

 Визуелној перцепцији, концентрацији, координацији покрета, старости учесника 

 Моћи запажања, брзини реакције, сналажљивости, брзине реаговања 



 Погрешне процене саобраћајне ситуације 

 Погрешно изведеног маневра, или лошег начина вожње 

 Грешке у комуникацији учесника у саобраћају 

Пут утиче на безбедност преко: 

 Адекватног пројектовања, изградње, реконструкције, одржавања, управљања 

 Независним тракама, одсуством укрштања, квалитетним асфалтом 

 Добром сигнализацијом, добрим падовима терена, успона и кривина 

 Изградњом обилазних путева 

 Посебним тракама за спора возила, пешаке, бициклисте 

 Заштитама од снега, моткама за ивицу пута под снежним наносом 

 Заштитном оградом 

 Аутобуским стајалиштима и паркиралиштима 

Утицај околине: 

 Метеоролошке прилике 

 Посебне зоне школа и насеља 

Утицај возила: 

 Виша сила – отказ возила 

 Начин поправљања, старост, преправљање 

 Сигурносни елементи на возилу, сензори... 

 Терет у или на возилу, или у приколици 

 

 

Термини из закона о безбедности саобраћаја на путевима који су важни: 
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