
Предавање 3 и 4 

(од овог предавања почиње градиво потребни за коликвијум!) 

Енергија судара 

Приликом саобраћајне незгоде (СН) долази до размене енергије између возила, околних 

објеката и лица настрадалих у СН која може имати катастрофалне последице. Целокупна енергија 

унета путем кинетичке енергије возила која су се кретала пре СН се претвара у топлотну енергију 

кочења и деформациони рад на возилима, објектима, али и на телима учесника изазивајући 

повреде и смртне исходе.  

Возила сударом предају једно другом одређену количину кретања: 

𝐹 ∙ 𝑡 = 𝑚1 ∙ 𝑉1
⃗⃗  ⃗ − 𝑚2 ∙ 𝑉2

⃗⃗  ⃗ 

Сила коју видите на левој страни једначине је сила инерције која заправо врши 

деформациони рад. Деформациони рад је једнак: 

𝐴𝑑𝑒𝑓 = 𝐹 ∙ 𝑠 [ 𝐽] 

Последњи члан у претходној једначини „s“ је пређени пут, тј. дужина коју је фактички 

возило изгубило гужвајући се и ломећи се. 

Након судара возило не мора одмах сасвим да се заустави, али ће сигурно изгубити део 

своје брзине пре судара. Ова промена у брзини кретања се израчунава по обрасцу: 

∆𝑉 = √
2 ∙ 𝑊 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2

𝑚
 

 W – деформациони рад 

 K1 – корекциони коефицијент због повећане чврстоћу возила (од 1 до 1,5) 

 K2 – корекциони коефицијент због старости, односно дотрајалости  каросерије возила (од 

0,5 до 1) 

 m – маса возила 

Поменути деформациони рад из претходног обрасца се рачуна на основу тзв. енергетског 

растера. Возило се шематски приказује погледом одозго, где се цела каросерија возила дели на 

поља, од којих свако поље носи одређену вредност енергије потребну за деформацију тог дела 

возила (као што је приказано на илустрацији испод. Слика је наравно симетрична у односу на 

подужну осу возила, као што је и структура возила симетрична. 

3000 5000 4000 8000 8000 4000 5000 3000 

1575 2625 2100 4200 4200 2100 2625 1575 

825 1375 1100 2200 2200 1100 1375 825 

862 1438 1150 2300 2300 1150 1438 862 

1088 1812 1450 2900 2900 1450 1812 1088 

375 625 5000 1000 1000 5000 625 375 

 

 



Претходна табела представља секције хаубе возила где средина одговара мекшем везном 

лиму и хладњацима па је потребно свега 1000 kNm рада да би се овај сегмент хаубе деформисао, 

а лево и десно од тога су крајеви шасије где је потребно по 5000 за први сегмент. Фар возила би се 

хипотетички налазио негде где је поље 625, а укупна дефомација би се одређивала сабирањем 

вредности поља која су нестала гужвањем и ломљењем каросерије (пример: обојен предња леви 

део возила у зелено). Уколико се процени да недостаје половина од поља, тада се узме пола 

вредности која је дата у том пољу. Наравно, овај рачун је оквиран, али даје доста добар преглед 

како се рачуна, повратно преко деформационог рада, почетна кинетичка енергија, па самим тим и 

брзина кретања возила у тренутку судара 

 

Процена штете на возилима 

Увиђај и записник о СН 

Након СН, у случају да је било повређених/погинулих или да је велика материјална штета , 

на лице местас долази увиђајна екипа МУП-а. Саобраћајна полиција након извршеног увиђаја 

сачињава записник који је основ за потраживање надокнаде штете од осигуравајућег друштва. 

По доласку на лице места екипа прво обезвеђује место да не би настала нова СН и како се 

докази не би уништили и почиње са пружањем помоћи угроженим особама. 

Задатак увиђаја је да: 

 прикупи све предмете и доказе 

 забележи податке о околностима, времену и месту настанка СН 

 пронађе учеснике, и осумњичене за изазивање СН, као и забележи њихов 

идентитет, мотив и вредност штете  

 забележи податке о кретању учесника СН 

Код увиђаја разликујемо две фазе: 

 информативна – где ништа не померамо већ покушавамо да сагледамо, мисаоно 

реконструишемо догађај и фотографишемо и бележимо податке 

 динамичка – где се сви докази обележавају, помрају, испитују, ради се на 

проналажењу недостајућих трагова и сл. 

 

Све битне ситуације код увиђаја се и скицирају. 

 

Записник МУП-а садржи: 

 

 податке о лицима која су вршила увиђај 

 прецизан опис места и околности, климатских услова, видљивости у тренутку СН 

 да ли је саобраћај био обустављан и да ли је место СН било обезбеђивано 

 Податке о свим возилима (технички подаци, идентификациони бројеви, подаци о  

полиси сигурања) и учесницима у СН и њиховом својсву (возач, сувозач, пешак...) 

 Подаци о алкотесту, техничком прегледу 

 Опис повреда и имена лекара 



 Правац и смер кретања возила и положај 

 Опис оштећења и трагова, оквирна вредност штете 

 Опис вертикалне и хоризонталне сигнализације 

 Детаљни ситуациони план 

 Фотографије 

 Изјаве ученсика и сведока 

 

 

Трагови као последица СН  

 

Трагови на лицу места: 

 трагови пнеуматика 

 трагови боје возила, гита 

 трагови сломљених стаклених и пластичних делова 

 украсни делови и лајсне 

Трагови на возилу осталом или одбеглом са места СН: 

 механичка оштећења 

 трагови боје 

 трагови људског порекла – кожа, крв, коса... 

 трагови влакана одеће 

 трагови другог возила 

 трагови животиња и сл 

Трагови на повређеним или погинулим лицима: 

 трагови пнеуматика 

  трагови боје, гита 

 Трагови разбијеног стакла или пластике 

 Опекотине 

 Трагови блата, уља... 

Остали трагови могу бити: 

 Тахограф 

 Компјутер возила 

 Камере 

 Мобилни телефони... 

Закон о облигационим односима и Закон о осигурању регулишу све међусобне односе при 

настанку штетног догађаја. Обавеза је свакога ко нанесе штету другоме да је и надокнади. 

Учесници у саобраћају могу добровољно да се осигурају од потенцијалних будућих штетних 

догађаја који се могу десити њиховом возилу, а у обавези су да се осигурају за штету нанету 

другом. Уколико осигурање за штету на сопственом возилу немају, а криви су за СН, у обавези су 

да поправе возило о свом трошку. 



Како би могла да се уради поправка штете или новчана надокнада од стране 

осигуравајућег друштва, потребно је да се изврши процена штете од стране овлашћене особе за 

те послове запослене код осигуравајућег друштва. Развојем технологије и сама метода процене 

штете се мења помало, али суштина  тј. записник о процени остаје исти, и сама процена се ради 

на основу утврђеног правилника. Јако је важно да се процена одради коректно у старту, уз 

евентуално допунски записник за оно што се није могло сликати првог пута, јер коректно одрађена 

процена штете спасава осигуравајућа друштва од дуготрајних процеса пред судом који су још и 

скупи. 

Записник о недавном оштећењу мог возила имате у прилогу као илустрацију. Њега прави 

лице саобраћајне или машинске струке, и прави се пре извршене поправке, осим у случају да се 

оштећење десило у иностранству или негде далеко где је неопходно било оспособити возило због 

превоза до прве цивилизације, а тад треба урадити фотографије насталог оштећења као доказ и 

сачувати све делове. 

Садржи податке о власнику и о возилу, опште стање возила, и неке основне податке о СН. 

Бележе се сва оштећења – ранија и она која су предмет овог штетног догађаја. Оштећења се 

класификују у лака/средња/тешка, пописују се делови који су за замену и који су за поправку, као и 

број часова рада за мајсторе одређених професија (фарбар, лимар, електричар, тапацер...) 

Проверева се понекад исплативост поправке. Сам записник није налог мајстору за 

поправку већ спецификација оног дела поправке чије трошкове сноси осигуравајуће друштво. У 

већини случајева се ове две ствари поклапају, а некад не (нпр. за возило у ланчаном судару 

осигурање плаћа само попавку задњег дела возила!) 

Лака оштећења су благо загребане површине, једва приметних удубљења до 20% 

површине оштећено. 

Средња оштећења су оштрих ивица, потребна демонтажа дделова, до 50% оштећења 

поменуте површине 

Тешка оштећења су са просеченим лимовима, преко 50% површине и поправљају се само 

ако је немогуће наћи заменски део, или је јако скуп, а код нових возила постоји тенденција да се 

ови делови ипак замене новим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


