
Предавање 8. 

Обавезе и пропусти учесника СН 

У Закону о безбедности саобраћаја на путевима дефинисан је пожељан (обавезе) и 

непожељан (пропусти) облик понашања учесника у саобраћају.  

Обавезе се по степену обавезности деле на: дужан, мора, обавезан, не сме, сме, може. 

Неки примери: 

• Дужан да возило држи на одређеном/безбедном/потребном одстојању 

• Дужан да брзину прилагоди условима и стању пута 

• Дужан да не изазива опасност и омета друге учеснике 

• Дужан да обрати пажњу на пешаке. 

• Не сме нагло да мења начин вожње 

• Не сме нагло да успори возило 

• Не сме да угрожава безбедност других учесника 

• Не сме да представља сметњу за нормално одвијање саобраћаја 

Пропусти који настају у саобраћају су последица опасних ситуација које смо претходно 

помињали. 

Пропусте делимо на: 

• Оне који су везани за стварање опасне ситуације – изненадна промена начина вожње коју 

други учесници нису имали разлога да очекују 

• Везане за допринос настанку незгоде, односно пропустом се није искористила могућност 

избегавања СН, или је урађен погрешан маневар који није био ефикасан. 

• Везани за повећане последице СН -  то значи да конкретан пропуст није изазвао СН, али 

да би у случају да га није било, последице СН биле мање. 

 

Обавезе учесника у саобраћају након настале СН су: 

• Спрече нова страдања у саобраћају и обавесте полицију и хитну помоћ 

• Покушају да спасу настрадале 

• Да помогну да се изврши квалитетан увиђај и не омета саобраћај (првенствено да не 

ометају вршење увиђаја, да сачувају трагове, и на захтев полицајца који ради увиђај могу 

помоћи при мерењу и сл.) 

• Да се евидентирају важни подаци (око околности настанка СН, о одбеглим возилима, 

сведоцима који могу да оставе своје податке, али не могу да остану на лицу места јер 

журе, и сл.) 

Понекад долази до забуне  међу појмовима узроци и околности СН. Те су две ствари потпуно 

различите. 

 

 



 Узроци настанка СН су: 

• Изненадно створена опасност на путу 

• Погрешна процена саобраћајне ситуације 

• Грешка у комуникацији учесника СН 

• Погрешан начин вожње, погрешан маневар 

• Проблем са возилом или коловозом 

Околности настанка СН су: 

• Неодговарајућа брзина 

• Алкохолисано стање 

• Мокар, залеђен, снегом или лишћем посут коловоз 

• Магла 

Брзина може бити и околност и узрок. У случају непропуштања возила са првенством пролаза 

које се креће недозвољеном брзином (под условом да је раскрсница прегледна), тада је 

непропуштање узрок, а брзина околност. У обрнутом случају, ако је раскрсница непрегледна у 

благој кривини (што се приликом пројектовања путева избегава, али у планинским пределима 

укључење на пут са каменолома поред пута је реалност), ако је возач возио 80км/ч, и није смањио 

брзину на прописаних 30-40км/ч, камион заиста није могао да уочи кретање било кога на главном 

путу и одлучио је да се укључи на главни пут. Тада је брзина узрок настанка СН. 

Ток догађаја након СН 

• Увиђај и записник надлежног органа 

• Преглед и записник лекара, уколико има повређених или погинулих 

• Ванредни технички преглед возила, уколико се посумња на неисправност неког од возила 

• Увиђај и записник осигуравајућег друштва  

• Судски процес по службеној дужности или на захтев учесника у СН 

• Вештачење, уколико је потребно за судски поступак 

 

 

Увиђај СН 

 

Постоји више дефиниција увиђаја, навешћу их у даљем тексту зато што се помињу у 

различитим изворима. Није неопходно да их знате све, и сигурно није неопходно да знате од речи 

до речи – научите смисао. 

Процесуалистичка дефиниција  - увиђај представља истражну / процесну радњу која се 

предузима у складу са Законом о кривичном поступку (ЗКП) и састоји се у чулном опажању  

чињеница везаних за разрешење кривичног дела које се региструју у записнику о увиђају. 

Криминалистичка дефиниција - увиђај представља истражну / процесну / мисаону радњу која 

се предузима у складу са Законом о кривичном поступку и састоји се у чулном опажању  чињеница 



и стручним пословима везаним за разрешење кривичног дела који се региструју у записнику о 

увиђају. 

Системска дефиниција – увиђај СН је систем радњи којима се у складу са одредбама ЗКП 

опажају, стручно обрађују и у увиђајној документацији региструју и фиксирају предмети , трагови и 

друге околности значајне за разрешење СН. 

Као што се види из претходног, увиђај је истражна радња којом се помоћу чула опажања 

утврђују и разјашњавају поједине околности и чињенице које су важне за настанак, ток и 

одговорност за настанак СН. Записник са увиђаја представља основу за све даље радње у циљу 

утврђивања одговорног за СН, као и за накнаду штете. 

 

Према кривичном закону СН се третира као кривично дело уколико је штета изнад одређеног 

износа (који може бити променљив у складу са инфлацијом и казненом политиком, 200.000дин по 

закону из 2006., не знам да ли је нешто мењано у међувремену), или уколико су настале лакше 

повреде, теже повреде или смрт лица. 

Реконструкција догађаја СН се обавља тако што ће се поновити радње или ситуације у 

условима под којима се према изведеним доказима догађај одиграо. Орган који обавља увиђај 

може затражити помоћ стручног лица криминалистичко-техничке, саобраћајне, машинске, 

медицинске струке. То лице (или више њих) ће тражити трагове, извршити потребна снимања и 

мерења, описати (преко скица, слика, извештаја) оно што је пронађено. Такође се на 

реконструкцију може позвати и вештак, који својим искуством може помоћи приликом давања 

закључака о томе шта се заиста догодило. 

 

Увиђај сам по себи има вишестуки значај. Важан је због: 

• Анализе конкретне СН коју описује 

• Анализе стања безбедности саобраћаја на конкретној деоници, како би се донеле мере за 

управљање безбедношћу саобраћаја. 

СН разматра судија, а највећу помоћ у томе му пружа саобраћајно технички вештак. Они 

немају непосредан увид у оно што се заиста догодило. Информације о томе добијају преко:  

• Изјава очевидаца (који немају техничког знања, а и често случајно или намерно нису 

објективни) 

• Извештаја увиђајне екипе која помоћу свог искуства непристрасно, стручно и свеобухватно 

мора да у извештај забележи све околности у којима се догодила СН као и последице СН.  

• На основу резултата записа тахографа 

• Резултата ванредног техничког прегледа возила 

• Налаза медицинских прегледа повређених и преминулих 

• Изузетог материјала (преузетог са лица места и адекватно упакованог са пратећом 

документацијом тако да је доступан у архиви ради судског процеса, вештачења, 

реконструкције догађаја и сл.) 

 

 



Начела којима се руководи саобраћајна екипа приликом вршења увиђаја су: 

• Објективност  

• Усаглашеност 

• Свеобухватност 

Уколико је значајно да се у документацији забележи нешто што није објективно (ставови 

овлашћених лица, сведока), ови субјективни елементи морају бити раздвојени од чињеница. 

Усаглашеност значи да се делови увиђајне документације слажу (пример: ситуациони план мора 

апсолутно одговарати списку трагова, учесника, а нарочито мере које морају бити исте у тексту и 

на цртежу итд). Свеобухватност значи да све што је релевантно за ову СН је и забележено у 

записнику, како за сваки део понаособ (траг, возило), тако и у целости. 

Приликом вршења увиђаја се проналазе и обезбеђују сви трегови настали услед СН на лицу 

места. Ови трагови дају тачан увид у суштину и разлоге због којих је дошло до СН. Појам 

„фиксирања“ места СН је један од основних задатака увиђајне екипе, а заправо значи да се сви 

подаци путем документације верно пренесу тако да онај ко накнадно ради анализу може 

веродостојно реконструисати сваки део онога што је увиђајна екипа затекла на месту СН. 

Фиксирање места СН се ради путем: 

• Метода изузимања 

• Метода фотографисања и видеоснимања 

• Графичког метода (мерења положаја свих трагова, возила и осталих релевантних 

чињеница за расветљавање узрока СН 

• Вербалног метода (изјаве учесника, сведока) 

 

Задатак увиђаја је да обезбеди: 

• Прикупљање свих предмета и доказа битних за истрагу 

• Податке о околностима настанка саобраћајне незгоде 

• Проналажење извршиоца или осумњичених за СН 

• Податке о месту, времену и начину настанка СН 

• Податке о кретању учесника СН 

• Податке о мотиву, оштећенима, идентитету учесника и вредности штете 

Код вршења увиђаја разликујемо информативну и динамичку фазу.  

Код информативне фазе се ништа не помера са лица места. Прво руководилац увиђаја стиче 

први утисак о положају и месту незгоде, а затим уз учешће криминалистичког техничара  ствара 

почетни план за спровођење увиђаја и одређује улоге осталим учесницима увиђаја и врши 

детаљно снимање места и ближе околине. Прикупљају се подаци са лица места: опис места СН, 

фотографисање свих релевантхих објеката и евентуално настрадалих лица, и предузима се 

хватање извршиоца, или спречавање бекства уколико су теже последице СН. 

Код динамичке фазе се предмети са лица места обележавају, померају и испитују. Тиме се мења и 

изглед места СН. Такође се ради на проналажењу трагова који се налазе на месту СН и који могу 

појаснити узроке настанка СН. Сва лица која немају везе се увиђајем се удаљавају , а задржавају 



се лица која су учесници незгоде или могу дати корисне информације. Такође се црта скица места 

СН. 

 

Елементи увиђајне документације су: 

• Записник о увиђају 

• Фотодокументација и видео документација 

• Скица лица места (ручна, оригинал) 

• Ситуациони план – технички цртеж који се накнадно прави  

Као што је и поменуто за израду самосталног  задатка, овде ћемо у кратким цртама изнети 

садржај једног записника о увиђају СН.  У уводном делу се налазе најважнији подаци о правном 

основу за вршење увиђаја, самој незгоди, локацији незгоде, лицима која су вршила увиђај, начину 

обезбеђивања лица места, метеоролошким приликама итд. У средишњем – описном делу 

записника се наводе детаљни подаци сваког од учесника СН (лица и возила), податке о 

осигуравајућим друштвима, врсте оштећења, повреда. Црта се ситуациони план са списком свих 

трагова, возила и лица која су учествовала у СН, а дају се и изјаве сведока. У завршном делу се 

наводе завршне радње: да ли је неко послат на ванредни технички преглед, на преглед у 

медицинску установу итд. 

Код СН са малом материјалном штетом и без повређених лица, полиција се не обавештава о 

догађају, већ се све регулише помоћу „европског записника“, под условом да су сва документа у 

реду. Уколико нешто није као што је претходно поменуто (лоша документа, повреде, велика 

материјална штета, нема договора око кривице), службеници полиције излазе на лице места, врше 

увиђај, сачињавају записник који се прослеђује даље ради покретања прекршајног/крвивчног 

поступка, ондосно наплате потраживања од осигурања. У случају тешких последица, са 

елементима кривичног дела, или ситуације да је припадник полиције учесник СН, на лице места 

излази истражни судија. Уколико се ради о СН са непознатим починиоцем, на лице места обавезно 

излази и криминалистички техничар.. 

Фотодокументација се састоји од минималног броја снимака ближе околине места СН из свих 

праваца, и самог места СН са свим траговима и оштећењима.  

  

 


