
Предавање 11. - завршетак 

 

Мерење трагова у кривинама 

Разликујемо мерења у благим кривинама и у оштрим кривинама. Уколико трагови нису 

расути на јако великој површини, и уколико је кривина блага, мерићемо ортогалним методом на 

исти начин као и при мерењу на правцу. Одабраћемо као ОП десну ивицу коловоза или разделну 

линију као ОП и применити ортогонални систем мерења. То фактички значи да ћемо 

апроксимирати благу кривину са правцем, али то није толико велика грешка колико се на први 

поглед чини, јер уколико сматрамо да сама кривина (центрифугална сила,  прегледност ...) нису 

узрок СН, онда није важно да ли је у питању идеалан правац или не.  

Троугаони систем мерења се користи у случају да је мали радијус кривине (изразита - 

оштра кривина) или уколико не постоји уцртана разделна линија, а ивица коловоза је лоша. 

Такође, уколико је СН једноставна (није потребно накнадно вештачење), са малим бројем тачака 

које треба фиксирати може се применити овај метод. Погодно је користити за фиксирање оне тачке 

које су изабране за одређивање радијуса кривине на неки од претходно објашњених начина. 

Уколико се трагови у оштрој кривини ипак простиру на једном месту који би се могао 

обухватити тако што се као ОП користи правац ивице коловоза или разделне линије пре или након 

кривине, онда се мерење слободно може урадити ортогоналним системом мерења, иако је у 

питању оштра кривина. 

Резултати мерења саме кривине се детаљно приказују на посебној слици. Код мерења у 

кривини неопходно је извршити мерења удаљености трагова од разделне линије, или од ивице 

коловоза (уколико разделна линија није исцртана), како би се стекао јаснији увид у то ко је прешао 

на чију страну коловоза. 

 

 

Мерење трагова у раскрсницама 

Саобраћајне незгоде у раскрсницама су компликованији случај за увиђај зато што их је 

теже прегледно приказати на ситуационом плану. Већа количина улица, њихови углови укрштања, 

различите ширине коловоза, саобраћајних трака доводи то тога да је све то неопходно премерити 

и све димензије прегледно уписати у ситуациони план, а неретко се оне преклапају са положајем 

возила и трагова.  

Да би се ова проблематика избегла, потребно је све димензије раскрнице, објеката, 

разделних острва и сл. приказати на посебној скици, како не би оптерећивале ситуациони план. 

Друга скица, која такође садржи контуру саобраћајних површина, служи за приказивање свих 

предмета и трагова који су нађени на месту СН. 

Карактеристика мерења у раскрсницама је да шеф увиђајне екипе мора да организује 

посао на тај начин да раздвоји хитна мерења од оних која се могу урадити накнадно. То се ради из 

разлога што је потребно узети више мера него код једноставне двосмерне улице, а и зато што 

много више саобраћаја циркулише кроз раскрсницу него у некој мањој улици, па би свако 



одуговлачење и лоша организација увиђаја имала за последицу велики застој саобраћаја. Као што 

је раније поменуто, накнадна мерења обухватају мерења на возилу, као и мерења целокупне 

саобраћајне инфраструктуре и околине места СН која се могу урадити у време ниског интензитета 

саобраћаја. 

Прва ствар коју треба проверити на лицу места је да ли СН има икакве везе са самом 

раскрсницом. Уколико нема (пример: налетање од позади на возило које се зауставило да 

пропусти пешака на пешачком), тада се не мери раскрсница уопште.  

Потом треба проверити да ли се трагови простиру дуж једног правца или не. Ово у многоме 

зависи од тога из којих су се праваца кретала возила која су учествовала у СН. Уколико се 

простиру дуж једног правца, раде се стандардна мерења као и у претходним лекцијама.  

Уколико то није случај, потребно је изабрати два оријентирна правца. Згодно јесте да оба 

правца крећу из исте ОТ, али уколико то није могуће, тад се бирају две фиксне и оријентирне тачке 

и повлаче два оријентирна правца на тај начин да се сви трагови налазе у близини првог или 

другог правца, и положај сваке тачке одређујемо у односу на ОП који јој је ближи. Потребно је 

одредити на лицу места тачку укрштања и угао укрштања два ОП (идеално је ако се може 

подесити да то буде то 90°, али не мора бити) и међусобан положај ОТ1 и ОТ2. 

Уколико се процени је облик неког конкретног тротоарског заобљења утицао на СН, 

мерење се врши неким од претходно описаних поступака и прилаже се посебна одвојена скица тог 

мерења. 

 

Мерење трагова кочења 

Уколико се трагови кочења/кретања не завршавају испод возила, тада се  положај возила 

фиксира мерењем положаја два угла возила (што је због аеродинамичног облика предњег дела 

возила мало отежано) ближа ОП, а накнадно се мере димензије возила, или се могу узети из 

каталога. 

Уколико се трагови кочења/кретања завршавају испод возила, са јасним брисотинама на 

пнеуматику до ког иде траг, тада се истовремено може одредити положај краја трагова и положај 

возила мерењем положаја точкова. Накнадним мерењем се може измерити међуосовинско 

растојање, и дужина предњег и задњег препуста возила ( препуст - димензија од осовине до 

браника). 

 

 

Мерење трагова предњих точкова 



 

Мерење трагова задњих точкова 

 

 

Мерење трагова предњих и задњих точкова који се не поклапају у целости 

 

Мерење трагова одбеглог или помереног возила (па имамо сумњу коме заиста припадају 

јер се не завршавају испод точкова) се мере тако што им се додаје мерење ширине трага, и 

настоји се да се фотографијом (или мулажирањем – узимањем отиска трага у мекој подлози) што 

верније документује изглед шаре пнеуматика, ради накнадног вештачења. Ширина трага се мери 

на месту где су трагови највише уочљиви, и мере се трагови предњих точкова јер се лакше 

уочавају. Уколико ширина пнеуматика предње и задње осовине није иста, мерићемо и једне и 

друге. У том случају такође меримо растојање између средине левог трага и средине десног трага 

кочења на обе осовине, јер често ширине на обе осовине нису једнаке, што помаже у 

идентификовању возилаи измерену вредност ћемо зокружити на цео центиметар. Међуосовинско 

растојање се мери као размак између краја трага предње и задње осовине, а закоружује се на 5 

центиметара због непрецизности јасног одређивања краја трага. 



 

Мерење трагова одбеглог „НН“ возила 

Дужина трага кочења се мери појединачним мерењем дужине која се заокружује на 5 

милиметара и није дозвољено прерачунавање дужине на основу измерених координата почетне и 

крајње тачке. Ово се ради из разлога смањења грешке јер се на основу трага прерачунава брзина 

кретања возила, што може директно бити везано са одговорношћу за насталу СН.  

Да би се коректно измерила дужина, потребно је тачно одредити почетак и крај трага и 

маркирати га линијама које се исцртају на подлози поред трага пре почетка мерења. 

Траг кочења по дужини се састоји од трага кочења окрећућим точком и трага кочења 

блокираним точком. Траг кочења окрећућим точком изгледа као једва приметно зацрњење које је 

испрекидано по дужини и садржи трагове гребања од каменчића у шари пнеуматика. Налази се на 

почетку и на крају трага кочења возила без АБС система, а код возила са АБС системом се налази 

целом дужином трага. Траг кочења блокираним точком се види као много јасније зацрњење на 

коловозу. 

Понекад ова два дела трага и њихов прелаз није лако уочити. Уколико јесте, моћићемо да 

обележимо почетак сваке зоне трага па ћемо у димензији да упишемо нешто попут (15,65 + 0,65). У 

већини случајева није могуће направити јасну разлику, па се мери укупна дужина трага. Уколико 

постоји благо заношење, или уколико размак између точкова на осовинама није исти, тад је могуће 

измерити сваки траг понаособ (јер није кочница на сваком точку реаговала истовремено чак и код 

исправног возила). Уколико није могуће раздвојити, мери се као јединствен траг кочења од почетка 

трага до предњег точка (или до задњег, ако из неког разлога предњи није оставио траг због 

неисправности). 

Приликом мерења треба обратити пажњу на следеће: 

• Уколико је кочење било по различитим подлогама, дати меру дужине кочења по свакој од 

подлога 

• Уколико има детаља прекида у трагу, несаосности праваца трага (благо изломљен правац), 

мерити дужину сваког сегмента 

• Посебно измерити праволинијски део трага и лучни услед заношења ( који се јавља због 

судара, лежећег полицајца, рупе на путу итд.) 

 



 

Мерење лучног трага 

Уколико је лучни сегмент трага благо закривљен, можемо га мерити као да је праволинијски, а 

у супротном га морамо мерити на посебан начин. То се ради тако што на месту где  ОП  пролази 

поред лучног трага изаберемо на ОП неколико тачака са једнаким размаком. Мери се удаљеност  

лучног дела трага ортогонално на месту сваке обележене тачке на ОП. На тај начин се добије низ 

тачака које се могу спојити кривуљаром. 

Теретна возила и аутобуси имају по два точка – удвојена точка са исте стране и када се мери 

њихов траг кочења креће се од првог трага једног од точкова и мери се до краја трага последњег 

од точкова који је кочио, односно до осовине (уколико траг иде до точка) и ово називамо мерењем 

удвојеног трага кочења.  

 

Траг аутобуса са удвојеним задњим точковима 

 

Тежи се томе да се мањи прекиди документују фотографијама, уколико их је много да би се 

мерили посебно, а у записнику се описују. 

 

 



Специфичности мерења и скицирања раскрснице 

Раскрснице могу бити нерегулисане (правило десне стране, правило предности асфалтираног 

пута над макадамским или земљаним), регулисане од стране службеног лица, регулисане 

семафором и регулисане знацима првенства пролаза, троуглом или знаком стоп. 

Уколико је раскрсница нерегулисана, то може бити јер заиста није постављен знак због 

очигледне разлике у ширини коловоза или врсте коловозног застора путева који се укрштају 

(асфалт и макадам). Такође може бити и услед тога што је макадамски пут накнадно асфалтиран, 

али није постављен знак стоп или троугао. Понекад је знак поломљен  или постоји знак, али је 

заклоњен паркираним возилом, зеленилом, киоском итд. Све ове околности требају бити 

фотографисане и описане у записнику. Проверава се на удаљености од раскрснице да ли постоји 

знак опасности који опомиње возача на укрштање пута са споредним путем или путем са 

првенством пролаза и мери се, односно процењује удаљеност знака од раскрснице. 

Уколико постоји било који од саобраћајних знакова (пут са првенством пролаза, троугао или 

стоп) најбоље је да су постављени у пару тако да су на оба пута која се укрштају возачи 

информисани о томе ко има првенство пролаза. Нажалост, код нас то није увек случај. Позадина 

знака је карактеристичног облика па возача који наилази из другог правца упозорава како је 

регулисана раскрсница, иако не види знак спреда. Све ово треба документовати, као и тачан 

положај знака у односу на саму раскрсницу, као и прегледност која омогућава или омета јасно 

уочавање знака са веће удаљености. 

Код раскрсница регулисаним семафорима, уколико не постоји камера која је снимала сам ток 

СН, тешко је одредити која је сигнализација била упаљена у том тренутку, и морамо се ослањати 

на изјаве сведока, као и на планове темпирања рада семафора и околних семафора.  На увиђају 

само треба уписати да ли семафор ради у тренутку увиђаја (проверити исправност свих сијалица 

из праваца којима су учесници наилазили!) и да ли је неки од њих оштећен као последица СН, као 

и изјаве сведока о томе да ли су радили у време настанка СН. У скицу се уносе и положаји сведока 

у тренутку СН, а о веродостојности њихових изјава ће одлучити суд и вештачење. 

Раније смо причали о одређивању угла укрштања улица и техници цртања раскрсница. 

Напомена је само да може постојати „смицање“, тј. да правац пружања улице пре раскрснице и 

након раскрснице није идентичан, него паралелно померен, а може бити и разлика у ширини 

коловоза, а све је ово неопходно премерити и евидентирати. 

Погодне варијанте за избор фиксне тачке ФТ за мерење у раскрсници су: 

• Углови зиданих објеката и зиданих ограда у непосредној близини 

• Почеци тротоарских заобљења 

• Теме угла раскрснице (нарочито код раскрсница који се укрштају под правим углом) - 

налази се у пресеку замишљених продужетака линија ивица коловоза . 

• Замишљен пресек разделних линија коловоза који се укрштају 

• Стубови саобраћајне сигнализације и жичаних водова 

Погодне варијанте за избор  оријентирног правца у раскрсници ОП за мерење у раскрсници су 

замишљени продужеци: 

• Ивице коловоза 

• Разделних линија 



• Ивица разделних острва 

Прегледност у раскрсници се не мери! Треба проценити да ли је прегледност утицала на узрок 

или ток СН, и уколико се процени да јесте, потребно је фиксирати све објекте (измерити димензије 

и положај у односу на ОТ и ОП, укључујући и висину ако је заклањала возило или пешака; висина 

јако високих објеката попут зграда се, наравно, не мери) који су утицали на лошу прегледност. 

 


