
Предавање 12. 

 

Размера 

Као што вам је познато, размера представља однос дужине на цртежу према стварној 

дужини у природи. Однос 1:1 значи да су димензије на цртежу исте као у природи, однос 1:10 значи 

да је ситуациони план 10 пута мањи него у природи, а 10:1 значи да је детаљ увећан десет пута у 

односу на стварне димензије. Скица, која се црта слободном руком, није рађена у размери, али се 

на скицу уцртавају све измерене димензије, тако да на основу ње можемо нацртати ситуациони 

план који је у размери. Размеру бирамо тако да сви битни детаљи који се тичу СН могу бити јасно 

уочени. Такође, све друге мере које нису измерене на лицу места, се могу премерити директно са 

ситуационог плана који је урађен у размери. Изузетак може бити случај уколико свесно нацртамо 

један део плана ван  усвојене размере, али то тако треба означити. 

Пример за више размера на једном ситуационом плану може бити позиција удаљеног 

саобраћаног знака на отвореном путу 100 метара пре места СН. Можемо, као при изради техничког 

цртежа изломљеном линијом назначити где се цртеж прекида како би се избацила беспотребна 

дужина пута од 80 метара, на којој нема ничег од значаја за СН. Понекад се то црта и без 

изломљене линије, већ се поменуте дужине котирају стварним бројевима, а прикажу много краћом 

дужином (пример је изузетно дуг траг кочења). То се назива приближна размера и поред размере 

се упише знак "~" што је математичка ознака за приближно, што треба да сугерише ономе ко чита 

ситуациони план да може да очекује да поједине дужине су уцртане ван праве размере. 

Такође, уколико се све везано за СН десило у једном углу раскрснице, остатак раскрснице 

(половина или три четвртине) се могу нацртати ван размере (са обележеним димензијама 

саобраћајних трака, коловоза и положаја саобраћајне сигнализације)  како би се на цртежу 

оставило више места за детаље од значаја за СН.   

Могуће је урадити два ситуациона плана: ситније и крупније размере. На првом цртежу 

ситније размере (нпр. 1:500) ћемо уоквирити место СН које ће бити приказано на следећем „детаљ 

цртежу“ крупније размере, и приказаћемо све факторе који су утицали на СН, а удаљени су од 

места СН; док ћемо на другом ситуационом плану крупније размере да исцртамо детаљно место 

СН. 

Размера се на ситуационом плану означава: 

• бројем како је претходно описано,  

• размерником (скалом) помоћу кога се отвором шестара могу узети димензије (што 

је јако практично, па га треба уцртати, нарочито зато што се приликом скенирања, 

умањења или увећања на апарату за копирање и даље може користити!)  

• описно речима („ један центиметар на цртежу представља 50 центиметара у 

природи“) 

Најчешће коришћене размере су 1:100 и 1:200, а могу се користити и 1:50, 1:250 и 1:500. 

Највећа грешка размере је она дужина у природи која је на плану представљена дужином од 0,5 

милиметара  - коју је сигурно јако тешко проценити лењиром. 



Сваки детаљ који је битан за анализу СН, а који би због своје величине упао у грешку 

размере се мора нацртати у другој повећаној размери како би се димензије јасно очитале.  

Карикирана размера се користи у оној ситуацији када се много трагова простире дуж једне 

осе тако да није могуће извршити исецање. То значи да се уводи двојна размера. Једна крупнија 

размера 1:100 се користи за све димензије управне на ОП (која се простире паралелно са осом 

коловоза), а размера 1:500 за све димензије дуж ОП. Ситуациони план изгледа као када бисте 

узели фотографију и уредили промену дужине по једној оси у програму за обраду слика (здепаст-

набијен изглед). Обе размере се уписују дуж оса, тако да су цртежи технички коректни, али се ово 

ипак избегава уколико због нечега није неопходно. 

 

Поступак при цртању ситуационог плана 

 

Цео поступак можемо поделити на 5 фаза: 

• Анализа и мисаона реконструкција тока СН 

• Избор одговарајућег формата цртежа и размере 

• Цртање ситуационог плана и котирање 

• Туширање плана (уколико није цртеж одрађен на компјутеру) 

• Завршни детаљи цртежа 

У првој фази је пожељно да уколико ситуациони план не црта особа која је била присутна 

на увиђају СН, да позове једну од особа присутних на увиђају, која би цртачу појаснила сам ток СН. 

У супротном је цртач осуђен на то да добро проучи од скице, преко фотографија и до свог 

материјала који му је доступан како би прво мисаоно реконструисао ток СН, и потом на основу 

скице и свог искуства урадио квалитетен ситуациони план. Понекад скица није идеална јер се црта 

у неадекватним условима, али ако онај ко црта има довољно искуства у том послу, и јасно му је 

шта се заправо догодило, у могућности је да исправно уради ситуациони план. 

Друга фаза се састоји из сагледавања тога на којој површини се простиру трагови и да ли 

постоји зона у којој постоји велика концентрација трагова. Када одредимо димензије тих површина, 

тада доносимо одлуку да ли ћемо имати један цртеж, приближну размеру или више цртежа (крупни 

план и детаљ цртеж) и потом прелазимо на избор формата и размере на основу досадашњег 

искуства са циљем да што је могуће прегледније и једноставније прикажемо све битне трагове и 

околности места настанка СН. 

Цртање цртежа се започиње цртањем објеката око пута, ивица коловоза и разделних 

острва (ако их има), цртања ФТ, ОТ и ОП. Све димензије цртамо на основу скице, уцртаних тачака 

и осе, а може се користити и званичан каталог са димензијама поменутих возила. Котирају се 

најважније димензије, тако да не оптерете план да био прегледан, а пошто је све нацртано 

квалитетно у размери, оно шта није котирано може се премерити, или прочитати негде у легенди. 

Уколико се цртеж не штампа из рачунара, тада је туширање обавезан део процеса и ради 

се рапидографима и фломастерима, зато што су они трајнији од линија извученим обичном 

оловком. Дебљине су 0,1мм, 0,3мм и 0,5мм. Дебелим линијама се извлаче контуре коловоза, 

трагова, возила и објеката. Туширање се ради прво цртањем помоћних танких линија.   



Завршни детаљи цртежа су размерник, бројна размера, називи улица, правци кретања, 

појашњења шта су поједини објекти уцртани на плану (жива ограда, кућа, контејнер...), легенда, 

заглавље. 

 У легенду цртежа се уписује текстуално објашњење свих важних делова ситуационог 

плана (ФТ, ОТ, ОП, возила која су учесници СН, трагове као последицу СН). Циљ легенде је да 

растерети и појасни цртеж (пример: димензије концентрисаног трага ће бити назначене у легенди). 

Свим важним детаљима се додељује одређени број (1,2,3...) и кроз целокупну документацију 

(скице, фотографије, белешке...) се тај исти број провлачи тако да би тумачење било једноставније 

и једнозначније (пример: возило са регистарским бројем БГ 358- БЈ је учесник СН обележен бројем 

1)  

Заглавље се даје у стандардној форми која је при брзној претраги препознатљива и треба 

да садржи: 

• Назив СН (судар возила БГ**** са возилом НС****) 

• Време СН 

• Регистарски број под којим је заведена документација 

• Датум цртања ситуационог плана, име и презиме и функцију онога које цртао план. 

• Назив полицијске станице, печат и потпис 

Понекад се ради и бојење ситуационих  планова тако што се истим светлим бојама обоји возило и 

трагови који потичу од тог конкретног возила што поједностављује тумачење цртежа. 

 

 

Фотограметрија 

Фотограметрија значи „мерење светлосним записом“, односно правилно постављеним 

камерама на одређене позиције може се фотографисати место СН из више углова, тако да касније 

мерењем детаља са фотогафија се могу добити подаци потребни за реконструкцију положаја и 

величине предмета потребних за анализу СН . 

У историји од пре 100 година су постојали посебни уређаји стереоаутографи који су 

омогућавали претходно поменута мерења на основу урађених фотографија са унапред тачно 

задатих позиција. У модерно време се може применити снимање са земље или из ваздуха помоћу 

дрона.  

За снимање са земље је потребно две фотокамере фиксиране на одређеном растојању 

које се може мењати, уколико има потребе. Оне снимају потребни објекат истовремено из два 

угла. За снимање СН се користе камере на сталку висине 120 центиметара на међусобном 

растојању од 5 до 25 метара. Пре почетка снимања се одређују позиције снимања, тако да сви 

трагови који су од значаја могу бити снимљени из два угла. 

Камере се испоручују са комплетним прибором и возилом у које се сва опрема спакује. Два 

снимка која се добију се називају „стереопар“ и посматрани кроз посебан уређај стереоскоп дају 

утисак простора. Такође постоје и аутографи – уређаји који омогућавају цртање ситуационих 

планова директно на основу оваквих стерео снимака. 



Предности ове методе су: 

• Квалитетна реконструкција догађаја и могућност откривања грешеке у мерењу забележене 

на скици 

• Могуће је накнадно уцртавање у ситуациони план детаља који су у брзини превиђени 

• Погодно за веродостојно тродимензионално приказивање простора 

Мане ове методе су: 

• Компликован поступак око излажења екипе на лице места као и компликован и спор рад 

екипе, као и сам поступак добијања ситуационог плана на основу оваквог снимка 

• Неопходни су високо обучени људи 

• Немогућност сликања из близине оваквом методом 

Ова метода се користи само у случајевима СН од високе важности за државу (велике 

железничке, авио незгоде где су трагови расути на огромној неравној површини, уколико се сумња 

да иза СН постоји криминална позадина са циљем убиства неке важне личности и сл.) 

Компјутери и дигитална технологија су цео процес поједноставили тако да постоје дигиталне 

камере које директно на снимак бацају координатну мрежу која се једноставно анализира од 

стране рачунара који је у могућности да избаци ситуациони план на штампачу или плотеру. Исте 

тачке се сниме из више углова и на тај начин се може контролисати извршено мерење на терену. 

Запослени морају бити добро обучени како би умели да адекватно анализирају и обрађују 

прикупљене податке и користе компјутер како би проверавали и тражили грешке у мерењу.  

Приликом снимања на терену пожељно је то радити из што је могуће више перспективе. 

 

Трагови СН  - трасологија 

Трасологија је наука која се бави откривањем, начином настанка, прикупљањем, 

адекватним складиштењем и анализом трагова у разним врстама полицијског посла. У оквиру 

проучавања СН ова уже стручна област се назива саобраћајна трасологија. 

Под траговима СН подразумевамо све промене настале на месту СН, на возилима, 

околним објектима, и лицима које се могу фиксирати (измерити положај, величина, фотографисати 

итд). 

Трагови СН имају криминалистички значај зато што помажу да се открије ток СН и ко је у 

њој учествовао, као и то да ли је покушано са СН да се прикрије нечије убиство или покушај 

убиства. Тако да је прва ствар која се покушава урадити на лицу места то да се утврди да ли је 

случај о класичној СН, или има елемената криминала. Истражни судија излази на место СН 

уколико је било тешко повређених, погинулих или уколико је у СН учествовао полицајац или 

полицијско возило (због избегавања сумње везано за сукоб интереса). 

Стандардан покушај преваре у том смислу је да неко од путника у возилу погине и да возач 

покуша полицији да објасни како је погинуло лице управљало возилом, а како је он сам био путник. 

Трагови СН имају саобраћајни значај јер откривају околности настанка (брзине кретања, 

правци кретања, тачно место судара, интензитет кочења и исправност кочионих система) и ток 



саме СН. Оба аспекта су јако важна јер није довољно фокусирати истрагу на то ко је одговоран, 

уколико на суду немамо квалитетне доказе за анализу саме СН.  

Уколико је возило које је највероватније изазвало СН побегло, потребно је урадити 

истраживање прво методом елиминисања свих група возила којима не одговарају трагови на лицу 

места. Идентификација се врши тако што се проверава да ли трагови са места СН одговарају 

одређеном возилу. Механоскопско уклапање је идентификација помоћу карактеристичних линија 

огреботина насталих на познатом и на возилу на које се сумња. Гледа се уклапање нагњечења 

површина и већих комада отпале боје и гита, као и комада пластичних делова возила и светлосних 

група. 

Приликом доласка на лице места СН руководилац увиђаја организује екипу на терену, 

врши се обезбеђење лица места и паралелно са тим врши мисаону реконструкцију тока СН и 

упућује остале на то које би трагове требало пронаћи и шта фиксирати, а криминалистички  

техничар или саобраћајни полицајац врше обезбеђивање трагова и прикупљање доказа.  

Обезбеђивање лица места се врши саобраћајним знацима, траком која се размота око 

места СН, паркирањем службеног возила тако да физички штити место СН. У случају да се због 

спасавања настрадалог или због неопходности померања неког дела мора мењати затечено 

стање, све се ово претходно фотографише, поставе се маркери или се исцрта линија бојом 

(понекад се исцрта и стрелица која упућује на детаљ на трагу) за део који ће бити уклоњен, па тек 

потом се предмет помера. 

Траговима се додељују словне или бројевне ознаке или комбинација једног и другог, и са 

том ознаком се обележавају у скраћеној верзији кроз целокупну документацију. Прве ознаке (1 или 

А) се додељују возилима, следеће по реду се додељују повређенима или погинулима, потом 

линијски траговима, а на крају ситним траговиа по габариту (трагови на возилима и на објектима 

итд.) 

 


