
Самостални задатак из „Анализа и увиђаја саобраћајних незгода“ 

 

Приликом израде овог задатка, студент је у улози полицијског службеника који саставља 

службену белешку о саобраћајној незгоди. Потребно је да замислите саобраћајну незугоду, да 

пустите машти на вољу и да добијете један реалан случај са 3-4 учесника и да о њему направите 

записник. Скицу можете урадити на милиметарском папиру, а можете урадити у аутокед-у, што бих 

ценио више. Чињеница јесте да су службене белешке шаблонизоване кроз формулар који се 

попуњава, али ви се не морате држати те форме, докле год испишете све што је потребно. 

Суштински гледано, може да се деси да ви као службеник и немате формулар, па опет морате 

саставити белешку која је свеобухватна и као таква валидна за даљи поступак. 

Слајдови: 

• Уводни слајд је уопштена прича о томе где се догодила СН и који су учесници, ово 

је протребно ради лакше претраге архиве 

• Детаљан опис места СН (локација, време, атмосферске прилике, подлога), 

службеника полиције и позива који је добијен, обавештавање јавног тужиоца 

• Овај слајд представља форму којом се описује један од учесника СН и његово 

возило. Колико год има учесника, толико има оваквих слајдова. Основни лични 

подаци из докумената, како учесника, тако возил аи подаци из осигурања и опис 

шта је оштећено на возилу и нека процена вредности тога (одокативна и 

необавезујућа за осигуравајуће друштво) 

• Скица урађена у размери, изабрана фиксна тачка ФТ (које је уједно и 

оријентациона тачка ОТ) као место одакле креће мерење, одабрана је подужна оса 

(исцртана испрекиданом линијом и коте су обележене дуж осе, као удањеност од 

ФТ, и ортогонално на осу котном линијом и бројем. Овај систем мерења је 

ортогонални систем мерења. Детаљније о овоме ћемо радити кроз предавања. 

• Опис скице на претходном слајду, опис мора да се у потпуности поклапа са скицом 

• Остале предузете мере (мерење алкохола, лекарски, технички преглед итд) 

• Форма изјаве где се уз основне податке о ономе ко даје изјаву, онај који пише 

изјаву самостално изјасни у пар реченица како је дошло до СН. 

• Фотодокументација коју ви нећете правити 

• Ретроспектива свега што се догодило и закључак полицијског службеника 



 



 



 



 



 



 



 



 


