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Трагови настали као последица СН 

 

Према врсти, трагове делимо на: 

• Повреде лица и животиња 

• Оштећења возила, објеката и предмета 

• Трагови кретања возила и пешака 

• Делови возила, делови гардеробе, делови предмета које је превозило возило или носио 

пешак, и нажалост понекад чак и делови људског тела. 

 

 

Према величини се деле на: 

 

• Микротрагове (не виде се голим оком) 

• Макро трагови (виде се голим оком) 

 

Према фази настанка делимо их на: 

• Трагове настале пре СН 

• Трагове настале у  фази СН 

• Трагове настале након СН 

 

Према месту настанка делимо их на: 

• Самом месту СН (коловоз и непосредна околина места СН) 

• На возилу (возилима) осталом на лицу места 

• На одбеглом возилу (возилима) 

• На повређеним и погинулим лицима 

 

Са аспекта мерења трагови се деле на: 

• Тачкасте (малих димензија) 

• Концентрисане (већа количина на мањој површини – битна је њихова величина, али не и 

облик и правац пружања – локве крви, уља и сл.) 

• Линијске (битно је изражена једна димензија у односу на другу – попут трага кочења) 

• Површинске (трагови расути по већој површини – битан је и положај и облик и правац 

пружања; пример је расуто стакло од разбијеног фара које говори о смеру кретања возила 

и брзини у тренутку удара 



• Запремински (налазе се негде у тродимензионалном простору, било да су утиснути у 

подлогу или негде на висини где је предмет могао да одлети и да остане на неком од 

околних објеката или вегетације) 

 

Према томе да ли  одговарају саобраћајној ситуацији деле се на: 

• Типичне – карактеристични су за насталу СН, који могу бити прави уколико заиста потичу 

од те СН, типични трагови који недостају (очекује се да требају да буду на лицу места за 

такву врсту СН, што значи да или место није добро претражено, или је неко намерно 

склонио трагове)  или могу бити лажни (трагови кочења на истом месту стари неколико 

дана, или намерно подметнуто расуто стакло како би се наплатила штета од осигурања, а 

заправо је возило ударено на неком другом месту). 

• Нетипичне – трагови који се не очекују за одређени тип СН, а постоје. То доводи у сумњу 

изјаве сведока и наводи на друга размишљања о томе шта се заправо догодило. 

 

Трагови на месту СН 

Трагови пнеуматика могу бити: 

• Трагови кочења (блокирани точкови – пуне дуге линије, АБС – испрекидани линијски 

трагови) 

• Трагови вожње (у мекој подлози – снег, земља, блато) 

• Трагови заношења (због неравномерног кочења на свим точковима, због удара у друго 

возило, због удара у рупу или лежећег полицајца у току кочења, због превелике брзине у 

кривини) 

• Трагови клизања због малог коефицијента трења између пнеуматика и подлоге при кочењу 

(лоши пнеуматици, клизава подлога ) 

• Трагови гребања – гребање доњим делом возила по подлози, или околним предметима 

(налетање на ивичњак), често услед лома једног точка (делимичног свлачења пнеуматика 

са покривљене или оштећене фелне), односно лома делова вешања. 

Остали трагови на лицу места СН могу бити трагови боје возила који настају отпадањем боје 

(заједно са гитом испод, уколико је возило поправљано) на подлогу, или остављањем трагова боје 

по околним објектима. Такође се на лицу места СН могу наћи  трагови сломљених пластичних, 

украсних и стаклених делова возила. 

 

Трагови на возилу осталом на лицу места или одбеглом: 

• Механичка оштећења – деформација делова каросерије 

• Трагови боје другог возила 

• Трагови људског порекла (крв, делови коже, власи косе) 

• Трагови одеће 

• Трагови другог возила осталих врста осим боје (делови пластике итд.) 

 



Трагови на повређеним или погинулим лицима: 

• Трагови пнеуматика 

• Трагови боје возила 

• Трагови разбијеног стакла и пластике 

• Уље, прашина, блато, расхладна течност итд. 

 

Остали трагови могу бити специфични за различиту врсту возила зависи од тога какву 

опрему возило поседује. Може се анализирати брзиномер, тахограф, уграђена камера итд. 

 

Проблеми и мерење приликом увиђаја СН 

Сваки од делова увиђајне документације има своје предности и мане, а само адекватна 

примена свих делова документације обезбеђује свеобухватно квалитетно фиксирање затеченог 

стања на месту СН. У пракси се често дешава да се неки део документације изостави. 

 Примери: скица са места СН недостаје (постоји само ситуациони план), 

фотодокументација није комплетна, предмет је изузет са места СН без коректне пратеће 

документације тако да није валидан на суду, нису фиксирани сви трагови са лица места СН и сл. 

Увиђај је саставни део судског процеса, и његова цена представља само део цене целог 

процеса.  Уштеде приликом вршења увиђаја, или прављења документације јесу прихватљиве само 

у случају да не поскупљују судски процес. 

 

Мерење на месту СН 

Циљ мерења је да се одреди положај и величина саобраћајних површина, предмета, трагова и 

објеката.  При мерењу се захтева довољна прецизност која је у зависности од размере у  којој 

ћемо цртати ситуациони план. То допушта примену практичних метода мерења, које понекад нису 

идеалне са аспекта теоријске прецизности, али су сасвим довољне за посао којим се бавимо.   

• Прво је потребно изанализирати ситуацију и мисаоно реконструисати СН како би се 

одредило шта је неопходно мерити. Ако нисте сигурни да ли је нешто потребно мерити – 

боље измерите! 

• Потребно је поделити сва мерења на хитна мерења и накнадна мерења. Хитна су мерења 

свих трагова који ће нестати, или ће бити померени. Притом треба и њих поделити на она 

која треба измерити у року од првих неколико минута (нпр. да би се што пре пустио 

саобраћај у бар једној траци, да би могли да се транспортују повређени/погинули), и она 

које могу бити измерена у току увиђаја. Накнадна мерења могу бити обављена чак и неки 

други дан, али је згодно урадити их ипак на увиђају, уколико то околности допуштају (мали 

интензитет саобраћаја, повољни атмосферски услови и доба дана итд...) 

 

 

Која су то све мерења која раде у првих пар минута? 

 

• Положај повређених и погинулих 



• Мокри трагови који ће се осушити, трагови вожње у трави, трагови вожње у снегу или блату 

• Одређивање положаја и величине баре воде, или течности исцурелих из возила које ће 

испарити 

• Одређивање положаја отпалих делова са возила, обзиром да хоћемо да пустимо саобраћај 

што пре 

• Положај возила на коловозу 

• Положај осталих трагова на коловозу 

•  

До краја увиђаја можемо урадити остала мерења: 

• Трагове пнеуматика и гребања 

• Трагови крви, уља који остају, иако се течност осуши 

• Трагови ван коловоза 

• Оштећења на објектима и возилима 

• Оштећења коловоза 

 

Остала мерења која можемо одрадити неки други дан (возила и саобраћајне површине): 

• Углови укрштања саобраћајница 

• Тротоарска заобљења 

• Полупречник кривине пута 

• Попречни и подужни нагиб 

• Нагиби косина терена 

• Положај и димензије објеката поред пута 

• Димензије возила која су превежена у простор под полицијским надзором  и оштећења на 

њима (висине оштећења да би се упоредили трагови итд) 

 

Безбедност при мерењу и опрема за мерење 

Због саобраћаја који се одвија, нарочито у ноћним условима и условима смањене 

видљивости, мора се превасходно обратити пажња на безбедност свих лица, а потом прећи на 

мерење. Сва мерења морају се обавити у безбедним условима!  

Уколико се мере трагови који кратко трају, или се могу померити, пре тога се морају на 

одговарајући начин маркирати на подлози (положај, контура), тако да мерење можемо обавити 

накнадно. Такође, уколико почетак или крај трагова није јасно уочљив, препоручљиво је маркирати 

их. 

Прво се црта скица свих предмета и трагова које желимо да измеримо, па се на готову 

скицу са котним линијама само уносе измерене вредности. То значајно убрзава процес и спречава 

грешке при мерењу. 

Пантљика (мерна трака на котуру) се не оставља на коловозу дуже него што је потребно. 

Уколико је метална, возило које прелази је може поломити, искривити. С друге стране, метална се 

лако затеже јер је крута (може један радник да мери). Пластична или платнена пантљика је 

погодне за мерење кад је саобраћај у току, али се мора држати затегнутим од стране двојице 



радника.  Пре очитавања вредности проверити да ли је почетак пантљике тамо где треба бити. 

Пазити се уколико је дошло до оштећења напонских каблова који су пали на влажно тло, јер 

метална пантљика може да проводи струју. Пре намотавања, пантљика се чисти и посушује крпом. 

Препорука је да се орјентирни правац мери металном пантљиком, а пластичном или платненом 

растојања жељених тачака од оријентирног правца, и остала краћа растојања. 

 

Фазе израде скице лица места 

Скица је важнија од ситуационог плана зато што је ситуациони план прављен на основу 

скице и фактички је план само уреднија и технички читљивија верзија скице. Ако скица није добра, 

мерење није добро, а потом ни ситуациони план. Фазе цртања скице: 

• Упознавање са догађајем СН и местом СН 

• Скицирање саобраћајне површине и објеката поред пута 

• Скицирање возила, лица и трагова  

• Одређивање фиксне тачке, оријентационе тачке и оријентационог правца 

• Котирање свега што желимо да меримо 

• Мерење и уношење података 

• Рекапитулација свега унетог на цртеж 

Фиксна тачка (ФТ) је нешто што неће бити померано у наредних неколико година, у случају да се 

ради реконструкција догађаја на лицу места. Згодно је да је та тачка уједно и оријентирна тачка 

(ОТ) – место од кога почињемо мерење, али некад то није случај. Оријентирни правац (ОП) је 

правац који пролази у близини свих важних трагова, а лако га је дефинисати у односу на постојеће 

објекте на месту СН (тротоар, зид објекта итд). 

 

Дефинисање положаја трагова, возила и објеката 

Тачкасти траг је дефинисан попречним и подужним положајем од ОТ. То су капи крви, уља, 

појединачне љуспице боје, комади пластике, стакла, делови одеће и обуће или предмета које је 

носио пешак. 

Концентрисани трагови се одређују подужним и попречним положајем центра трага од ОТ, 

ширином и дужином трага. То су локве крви, локве уља, трагови отпале прљавштине (снег, блато), 

расути комадићи разбијеног стакла фара 

Линијски трагови су трагови чија је дужина битна, а ширина се занемарује, попут трагова 

кочења. Дефинишу се попречним и подужним растојањем почетка и краја трага од ОТ. Ширина 

трага је битна једино уколико потиче од непознатог возила.  

Криволинијски трагови услед заношења се морају приликом мерења раставити и 

апроксимирати  већим бројем „праволинијских“ који се настављају један на други и међусобно 

заклапају одређени угао или комбинацију праволинијских са кривим сегментима  дефинисаног 

радијуса који се такође настављају један на други.  Да би се ово пренело на скицу, потребно је 

одредити попречну и подужну удаљеност почетка и краја сваког од дефинисаних сегмената од ОТ. 

 



Најчешће грешке приликом цртања скице 

Најчешће грешке које треба избегавати при цртању скице су: 

• Заборављање да се све искотира па скица постаје бескорисна. Она је цртана слободном 

руком, или уз помоћ лењира, али није у размери! То значи да се неискотиране димензије не 

смеју мерити са скице, тако да је таква скица бескорисна јер се на основу ње не може 

направити коректан ситуациони план 

• Некоретктан међусобни положај предмета и трагова, величине предмета и трагова нису 

усаглашене 

• Величина цртежа не одговара формату папира, тј. део који је котиран је густо набијен у 

један део скице. Потребно је испрекиданом линијом или кривудавом линијом слободном 

руком означити део цртежа који је „исечен“ (као у техничком цртању) јер на њему нема 

никаквог мереног објекта.   

 

Опрема за мерење 

Основна опрема за мерење је већ поменута пантљика која може бити од метала или 

пластике и платна у дужини од 20 до 50м. Такође се може користити мерни точак са бројчаником, 

ласер за мерење, али и обичан џепни метар у дужини до 5 метара. Поред поменутог је потребно 

имати оловку, папир, цртаћу таблу (да не би морало да се подмећу фасцикле, хаубе или кров 

возила и сл.), оловке у боји, гумице, креде или спреј за маркирање, батеријска лампа итд.   

 

Јединице за меру и начин мерења 

За мерење локације места незгоде, уколико се десила на магистралном или аутопуту, може се 

користити јединица километар или метар, за све конкретне мере од ОТ до жељеног места мерења 

користимо центиметре (понекад дециметре). Милиметарска прецизност углавном није потребна. 

Процењивање дужине користимо само уколико нам конкретна мера није значајна (удаљеност 

саобраћајног знака од места незгоде није битно да ли је 100 или 105 метара), а процену можемо 

вршити помоћу већ познатог размака и броја стубова поред пута и сл., а тиме не угрожавамо себе 

да ризикујемо сопствену безбедност и не губимо време да би у центиметар тачно измерили неку 

дужину која није од суштинске важности. 

Мерење кораком или стопама (за дужине до 5 метара) је такође могуће за небитне дужине, и у 

скицу уписујемо кораке/стопе, а касније се димензија прерачунава у метре. 

Џепним метром се могу измерити димензије концентрисаних трагова, ширине саобраћајних 

површина до 5 метара, попречна растојања тачака од оријентирног правца, висине предмета и 

објеката који утичу на прегледност, димензије возила и положај трагова на возилу. 

Пантљиком се мере дужине преко 5 метара. За прецизну врсту оваквог мерења су потребне две 

особе. Прво лице које црта скицу поставља почетак пантљике на жељено место, а друго лице 

одмотава пантљику до жељеног места, гласном комуникацијом обоје потврђују да се крајеви 

налазе где је потребно и друго лице саопштава очитану меру првом, која се уноси на скицу. 



Уколико нестручно лице помаже при мерењу пантљиком, тада се тој особи повери задатак да држи 

почетак пантљике тамо где је потребно, а стручно лице мери и уписује димензије у скицу. 

Мерење помоћу мерног точка је једноставно и погодно када је саобраћај већег интензитета и кад 

немамо помоћника. Точак се врти по подлози, а апарат се гура помоћу ручке. Пре почетка сваког 

мерења је потребно подесити бројчаник на нулу 


