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Милорад Цвијан3, инж.  

 
Резиме: Саобраћајно-техничко вештачење је основ за правилно 
утврђивање и адекватно квалификовање пропуста учесника саобраћајне 
незгоде. Да би вештак имао могућности вршења квалитетног вештачења 
неопходно је да претходно изврши све потребне анализе и на основу 
спроведених анализа изнесе закључке и свој став о настанку и 
могућностима избегавања саобраћајне незгоде. За правилно доношење 
адекватних закључака неопходно је испоштовати одређену процедуру и 
поступак вршења анализе података, па је у циљу добијања што 
квалитетнијих вештачења неопходно утврдити правилну процедуру у 
саобраћајно-техничком вештачењу. 
 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКО ВЕШТАЧЕЊЕ, ПОВРЕДЕ, 
ОШТЕЋЕЊА, ТРАГОВИ, БРЗИНЕ, МЕСТО СУДАРА, ВРЕМЕНСКO-
ПРОСТОРНA АНАЛИЗА 
 
Abstract: Traffic accident expertise is the base for correct ratification and 
adequate qualification of the mistakes made by the participants in a traffic 
accident. It is necessary for the expert to previously do all the analyses so he/she 
would be able to do an expertise of high quality, and based on the analyses that 
have been done, to conclude and give his/her opinion about the way a traffic 
accident had happened and what would be possible ways to avoid the accident. 
For correct and adequate concluding it is necessary to follow certain procedure 
and the way the data should be analysed, therefor in order to do very good 
expertise it is of high importance to decide on the correct procedure within traffic 
expertises. 
 
KEY WORDS: TRAFFIC EXPERTISE, INJURY, DAMAGE, BRAKING MARKS, 
SPEED, TRAFFIC ACCIDENT POINT, THE PLACE-TIME ANALYSIS 
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УВОД 
 

За израду саобраћајно-техничког вештачења неопходно је извршити 
детаљну анализу целокупних материјалних елемената из Списа и њихову 
упоредну анализу. Да би вештак био у могућности да изведе правилне 
закључке о могућем начину настанка саобраћајне незгоде неопходно је 
да прво анализира место на коме је дошло до саобраћајне незгоде, 
време настанка саобраћајне незгоде, атмосферске прилике и услове и 
могућности за безбедно одвијање саобраћаја на месту незгоде. Одговори 
на сва постављена питања чине основне податке везане за саобраћајну 
незгоду, налазе се у Списима и неизоставни су део Налаза и Мишљења 
вештака. Поред основних података о саобраћајној незгоди, који се већ 
налазе у Судским Списима, обавезни делови вештачења су Налаз и 
Мишљење4. 
 
Најважнији делови саобраћајно-техничког вештачења: 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

1.1. Подаци о учесницима незгоде 
1.2. Подаци о путу и времену 
 

2. НАЛАЗ 
 

2.1. Повреде учесника незгоде 
2.2. Оштећења возила 
2.3. Трагови и зауставне позиције учесника 

незгоде 
2.4. Место судара 
2.5. Брзине учесника незгоде 
2.6. Временско–просторна анализа 
 

3. МИШЉЕЊЕ  
 

4. ЗАКЉУЧАК 
 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

Подаци које треба навести и анализирати као основне податке већ се 
налазе јасно наведени у Списима, па је неопходно сагледати све наведене 
чињенице, међусобно их анализирати и упоредити, а како би се могла 
створити јасна слика о саобраћајним условима на месту незгоде и 
разјаснити евентуална могућа неслагања у основним подацима наведеним 
у Списима. 

                                                
4 Законик о кривичном поступку, Службени гласник, Београд 2002. 
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Основни циљ анализе и навођења основних података је да и после 
протока дужег временског периода, свако коме је то потребно, може да 
на лак, једнозначан и недвосмислен начин утврди (позиционира) тачну 
позицију места судара, а по потреби изврши додатни преглед места 
незгоде. Како би се то постигло у оквиру основних података је 
неопходно навести тачан датум када се догодила саобраћајна незгода 
(СН), најприближније могуће време (у колико сати и минута), прецизну 
локацију (град, општина, место, улица и број), као и смер кретања 
возила и смер посматрања у опредељивању позиције објекта (кућног 
броја) за који се везује место незгоде.  
 
Примери: 

 
Дана 17.09.2003. године, око 05 сати и 20 минута, догодила се саобраћајна 
незгода у Београду, на подручју општине Звездара, на коловозу улице 
булевар краља Александра (булевар Револуције), а у висини кућног броја  
327 А (Записник о Увиђају)5. 
 
Дана 24.02.2006. године, око 06 сати и 10 минута, догодила се саобраћајна 
незгода на магистралном путу М – 22, Београд – Чачак, у месту Петка, а на 
подручју општине Лазаревац (Записник о Увиђају)6. 
 
Дана 10.06.2007. године, око 04 сати и 50 минута, догодила се саобраћајна 
незгода на путу Р-105, Станишић – Светозар Милетић, у висини стуба за 
пренос електричне енергије ''електричног стуба'' број 73 (Записник о 
Увиђају)7. 

 
 
1.1 Учесници незгоде 

 
Након прецизног навођења локације (места) настанка саобраћајне 
незгоде неопходно је јасно навести и све учеснике у саобраћајној 
незгоди, при чему треба водити рачуна да су учесници саобраћајне 
незгоде: возила, пешаци, бициклисти и остала саобраћајна средства, а не 
њихови возачи. У оквиру података о учесницима саобраћајне незгоде 
потребно је навести битне карактеристике возила која су учествовала у 
незгоди, ко је управљао возилима, да ли је било путника и/или терета у 
возилу (категорија возила: ПА, ТВ, аутобус, трактор; марка и тип возила; 
регистарска ознака; ко је управљао: име, презиме, пребивалиште и 
старост; путници и/или терет у возилу у време незгоде). Уколико се у 
Списима налазе идентификациони бројеви возила потребно их је навести 
у циљу провере нивоа опреме и карактеристика возила које је 
учествовало у саобраћајној незгоди, а како би се по потреби могло 
проценити могуће успорење којим би возило могло бити успоравано. 
 
                                                
5 Прилог 1: Експертиза МВ 89/06 , Саобраћајни факултет у Београду 
6 Прилог 2: Експертиза МВ 139/08, Саобраћајни факултет у Београду 
7 Прилог 3: Експертиза МВ 73/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Примери: 
 
У овој саобраћајној незгоди учествовао је путнички аутомобил ''AUDI А6'' (у 
даљем тексту AUDI), регистарске ознаке BG 111-111, којим је у време 
незгоде управљао Марко Марковић из Београда, стар 35 година (31.08.1968. 
год.). У време незгоде у AUDI-ју, наводно није било других лица8. 
 
У овој саобраћајној незгоди учествовао је путнички аутомобил ''MAZDA 
323'' (у даљем тексту MAZDA) регистарске ознаке VA 111 –111, којим је у 
време незгоде управљао Марко Марковић из Лајковца, стар 29 година 
(30.04.1976. год.). Према подацима из Записника о испитивању окривљеног у 
предмету Ки – 153/06. од 03.07.2006. год. Марко Марковић из Лајковца је 
рођен ''1.април 1967.г.''. У време незгоде у MAZDA-и, на месту до возача се 
налазила Милица Милићевић из Лајковца, стара 29 година (1976 год.)9. 

 
   
1.2  Подаци о путу и времену 

 
Прва и најважнија анализа материјалних елемената из Списа се 
састоји у томе како на адекватан начин утврдити кoja су правила 
саобраћаја важила на месту незгоде, а које је возач био дужан да 
поштује (да ли се место незгоде налази у насељу или не...). 
Решавањем ове дилеме долазимо до могућности утврђивања услова 
под којима се на месту незгоде може безбедно одвијати саобраћај и 
каснијег поређeња са начином вожње возача који је учествовао у 
саобраћајној незгоди.  
 
Дакле, извршеном анализом утвђујемо која је највећа дозвољена 
брзина била на месту незгоде (60 km/h у насељу, 80 km/h ван насеља, 
100 km/h на путу резервисаном за саобраћај моторних возила, 120 km/h 
на ауто путу), да ли је пут са првенством пролаза или је споредни пут, 
да ли су путеви исте важности, да ли је пролазак кроз раскрсницу 
регулисан светлосним уређајима ''семафорима'', да ли су ''семафори'' 
исправно радили, да ли постоји укрштање са другим видовима 
саобраћаја и на који начин је то укрштање регулисано, итд.  
 
Приликом утврђивања ранга пута треба водити рачуна да се 
ограничења брзине кретања возила и првенства пролаза регулишу 
саобраћајним знаковима а не рангом пута. У случају непостојања 
саобраћајног знака ограничења брзине, брзина се ограничава према 
врсти и намени пута (на ауто-путу на брзину до 120 km/h, путу 
резервисаном за саобраћај моторних возила до 100 km/h и осталим 
путевима до 80 km/h), док се првенство пролаза само и искључиво 
регулише светлосном сигнализацијом, саобраћајним знаковима и 
правилима саобраћаја.  

                                                
8 Прилог 1: Експертиза МВ 89/06, Саобраћајни факултет у Београду 
9 Прилог 2: Експертиза МВ 139/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Пример: 
 
На основу детаљне и упоредне анализе Скице лица места брзина је била 
ограничена до 40 km/h, нa делу пута испред (пре) места незгоде, али за смер 
кретања возила ка Котежу, тј. смер супротан од смера кретања оба 
учесника ове саобраћајне незгоде. Према материјалним елементима из 
Списа, на месту незгоде у смеру кретања учесника ове саобраћајне незгоде, 
брзина није била ограничена саобраћајним знаком, а по нашем мишљењу на 
месту незгоде је важило опште ограничење брзине до 80 km/h10. 
 
 

Након утврђивања места саобраћајне незгоде утврђују се временски 
услови у време настанка незгоде. Наиме, битна је разлика у 
видљивости у зависности да ли је дан сунчан, ноћ, почетак падања 
кише, магла или сумрак, а од чега зависе и услови везани за безбедно 
одвијање саобраћаја и могућност уочавања препрека на коловозу. На 
основу анализе могуће је утврдити да ли је возач био дужан да за 
осветљавање коловоза користи светла (велика или оборена), има 
укључене брисаче или светла за маглу. У зависности од наведених 
параметара зависиће даљина уочавања, па и могућност избегавања 
саобраћајне незгоде.  
  
Пример: 

 
На основу детаљне и упоредне анализе материјалних елемената из Списа, 
саобраћајно–техничким вештачењем није било могуће поуздано утврдити 
да ли је у време настанка ове саобраћајне незгоде коловоз био сув, влажан 
или мокар, а на основу детаљне анализе фотографија Фотодокументације 
налазимо да су се на коловозу улице булевар краља Александра у време 
вршења увиђаја местимично налазили влажни (мокри) делови коловоза11. 
 

Када се поуздано утврди какви су услови саобраћаја били на месту 
незгоде, долази се до проблема услова саобраћаja у зони места 
незгоде, односно до питања прегледности и видљивости на месту 
незгоде. Веома често у Списима нема података о прегледности на 
месту незгоде, односно постојању одређених објеката поред пута који 
могу умањивати прегледност.  
 
Уколико је неопходно утврдити прегледност на месту незгоде потребно 
је уз налог Суда изаћи на место незгоде и извршити мерење 
прегледности, али водити рачуна да ли је лице места незгоде мењано 
у односу на период када је незгода настала (промена радијуса, 
промена путне околине, уклањање објеката и предмета...). Питање 
видљивости на месту незгоде је немогуће накнадно утврдити, ако није 
утврђено у време настанка саобраћајне незгоде не може се касније 
поуздано утврдити.  

                                                
10 Прилог 4: Експертиза МВ 98/07, Саобраћајни факултет у Београду 
11 Прилог 1: Експертиза МВ 89/06, Саобраћајни факултет у Београду 
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Наиме, како видљивост зависи од атмосферских услова и може лако 
бити промењена променом неке од компоненти (месечина, постојање 
облака, магла..) готово је немогуће имати идентичне атмосферске 
услове онима који су владали у време настанка саобраћајне незгоде.    
 
Следеће што је неопходно утврдити је да ли су на месту незгоде пут и 
путна околина могли утицати на могућност настанка саобраћајне 
незгоде и да ли су усклађени услови за одвијање саобраћаја са 
прописима. Дакле, неопходно је проверити да ли је постављена 
саобраћајна сигнализација адекватно могла да обавести и упозори 
учеснике у саобраћају на постојање одређених ограничавајућих 
фактора за безбедно одвијање саобраћаја (смањена прегледност, 
опасна кривина, клизав коловоз, колотрази...). 
 
Стање коловоза се у последње време појављује као чест и веома 
битан узрочник настанка саобраћајних незгода, па је неопходно 
извршити анализу стања коловоза на месту саобраћајне незгоде.  
 
Свака необележена и/или несигналисана промена стања коловоза 
и/или извођење радова без постављања адекватне саобраћајне 
сигнализације често доводе возаче у заблуду и приморавају их на 
нагле промене начина кретања, а које за последицу имају настанак 
саобраћајних незгода. Чест је случај да возачи избегавајући неку 
неочекивану препреку на коловозу (рупу, раскопан коловоз, одрон, 
предмете на коловозу...) предузимају нагле маневре, губе контролу над 
возилом, а што за последицу има настанак саобраћајне незгоде. Поред 
промена на површини коловоза које возачима нису најављене може се 
појавити и случај да дође до промена режима саобраћаја 
(несигналисана раскрсница, промена режима саобраћаја, бесправни 
прикључци...), а који возачима нису благовремено најављени и 
сигналисани.  
 
Пример: 

 
На основу детаљне анализе фотографија Фотодокументације налазимо да 
се на коловозу десне саобраћајне траке, гледано у смеру кретања GOLF-а, 
налази ''ударна рупа'', а чије коте и димензије нису наведене у Записнику о 
увиђају, а њена тачна позиција није одређена на Скици лица места. 
Позиција ''ударне рупе'' у односну на трагове ове саобраћајне незгоде може 
се утврдити на основу пратеће фотодокументације из Списа12. 
 

Осим промена физичког стања коловоза и промена саобраћајних 
услова, могућа је изненадна појава различитих објеката на путу, 
прљавштине, ризле, песка и масноћа које могу знатно утицати на 
пријањање точкова о подлогу, па и на могућа успорења возила.  
                                                
12 Прилог 3: Експертиза МВ 73/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Из тог разлога је неопходно утврдити и навести евентуалне промене на 
површини коловоза које могу битно утицати на закључке вештака. У 
зависности од стања, равности, рапавости боје и чистоће површине 
коловоза, у ноћним условима вожње, може зависити и могућност 
уочавања пешака. 
  
Пример: 

 
На око 529+450 m па према Београду, на зауставној траци и десној 
саобраћајној траци ауто-пута, целом ширином се налази расути репни 
резанци. У време незгоде видљивост је била ноћна без магле, а коловоз 
осветљен фаровима возила. Коловоз ауто-пута где није било расутих 
резанаца је био сув. Према НАЛАЗУ И МИШЉЕЊУ Завода за судска 
вештачења Нови Сад постоји неравнина на дилатационој спојници 
моста13. 
 

Када се изврше анализе основних података и поуздано утврди стање 
на месту незгоде, а које је владало у време настанка саобраћајне 
незгоде, могуће је утврдити да ли је на настанак саобраћајне незгоде 
имао утицаја пут и путна околина, односно да ли је незгода настала 
искључиво као пропуст учесника саобраћајне незгоде или не. 
 
Пример: 

 
У зони места незгоде са леве стране коловоза се према Записнику о увиђају 
налази земљани пут, који почиње на 55,8 m након ФТ и завршава се на 59 m 
након ФТ, гледано у смеру кретања GOLF-а, у смеру од Станишића ка 
Светозару Милетићу. У време и на месту незгоде асфалтни коловоз пута      
Р-105, је раван, у благој левој кривини, сув, видљивост је била ''одлична'', а 
време сунчано и топло, дневни услови вожње (Записник о увиђају)14. 
 

 
2.  НАЛАЗ 
 
У оквиру НАЛАЗА потребно је анализом материјалних елемената из 
Списа утврдити потребне елементе за спровођење анализе тока 
саобраћајне незгоде. Наиме, потребно је утврдити начин настанка 
незгоде, сударни положај, брзине учесника незгоде, место судара и 
позиције возила непосредно пре судара. За утврђивање наведених 
чињеница неопхо, а у оквиру Налаза треба навести све налазе до којих 
се дошло анализом, па и у погледу неких од основних података уколико 
су они анализирани од стране вештака (ко је возио, какви су временски 
услови били на месту незгоде, какви су услови саобраћаја били....).  
 
 
 
                                                
13 Прилог 10: Експертиза МВ 172/03, Саобраћајни факултет у Београду 
14 Прилог 3: Експертиза МВ 73/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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2.1 Анализа повреда учесника незгоде 
 
Након прецизног утврђивања услова за одвијање саобраћаја и 
могућег утицаја пута и путне околине на настанак саобраћајне 
незгоде потребно је извршити анализе насталих повреда учесника 
незгоде. Анализа повреда је од изузетне важности код судара типа 
возило-пешак и возило–бицикл. Код ових типова судара адекватном 
анализом повреда можемо доћи до најважнијег податка, а то је 
положај тела у односу на возило у тренутку судара. Оваквом 
анализом можемо утврдити којом страном тела је пешак/бициклиста 
био окренут ка возилу, у ком положају и слично (раскорак, бок, чучи, 
клечи, од позади, па чак и да ли трчи или је заустављен у зависности 
од распореда и положаја повреда). Анализом повреда путника у 
возилу је често могуће утврдити ко се од путника налазио на којој 
позицији у возилу (на ком седишту), односно ко се налазио на месту 
возача у случају НН возача, а у зависности од локација повреда на 
телима путника. 
 
Пример: 
 

На основу детаљне и упоредне анализе оштећења ТОYОТЕ и повреда 
пешака, налазимо да је до судара ТОYОТЕ и пешака дошло десним чеоним 
делом ТОYОТЕ, при чему пешак у тренутку судара није могао бити леђима 
окренут чеоном делу ТОYОТЕ. Наиме, до ампутације леве потколенице 
пешака је дошло као последица удара предњег десног ћошка ТОYОТЕ (траг 
ткива на предњем десном ћошку блатобрана), док је прелом десне 
потколенице пешака настао као последица удара десног чеоног дела (на 
око 0,5 м од десног бока), па у случају да је пешак био леђима окренут 
чеоном делу ТОYОТЕ, тада би десна нога пешака била у висини предњег 
десног ћошка, а што овде није био случај, јер је дошло до ампутације леве 
ноге пешака. Уколико би лева нога пешака била у висини предњег десног 
ћошка ТОYОТЕ, а пешак био леђима окренут наилазећој ТОYОТИ, тада би 
дошло до делимичног чеоног налета, односно до налета на ширини мањој 
од половине ширине тела пешака, па би у том случају десна нога пешака 
била изван габарита ТОYОТЕ тј. удесно од десног чеоног дела ТОYОТЕ, а 
што је супротно и оштећењима ТОYОТЕ и повредама пешака. Положај 
пешака у тренутку судара, односно којом страном тела је пешак био 
окренут наилазећој ТОYОТИ у тренутку судара није могуће поуздано 
одредити с обзиром на непотпун, а уједно и непрецизан, опис повреда 
доњих екстремитета у Записнику о спољашњем прегледу, па имајући у 
виду претходна објашњења напомињемо да је пешак у тренутку судара 
могао бити левим боком окренут наилазећој ТОYОТИ, али у раскораку тако 
да десна нога буде испред леве ноге или десним боком тако да лева нога 
буде испред десне или предњим делом тела (грудима) окренут наилазећој 
ТОYОТИ. Опис повреда пешака из Записника о спољашњем прегледу и 
оштећења ТОYОТЕ, не одговарају положају пешака у тренутку судара када 
је пешак леђима окренут наилазећој ТОYОТИ15.  

 
 
                                                
15 Прилог 5: Експертиза МВ 33/00, Саобраћајни факултет у Београду 
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Анализом степена повреда могуће је извршити процену тренутног губитка 
кинетичке енергије у судару, али ова метода није изузетно поуздана па је 
треба користити са резервом и брзину утврђивати на основу других 
параметара (при тренутном паду брзине од 60 km/h настају расцепи 
унутрашњих органа). Честа је заблуда да у случају постојања расцепа на 
унутрашњим органима тренутни пад брзине мора бити већи од 60 km/h, а 
то не мора да значи за све типове судара јер ако је тело било директно 
ударено (пад са мотоцикла, удар тела у препреку...) настају расцепи као 
последица удара, а не као последица тренутног пада брзине. 
 
Пример: 

 
На основу детаљне анализе повреда налазимо да је пешак, у тренутку 
судара, био десним боком окренут наилазећем GOLF-у, и то у раскораку, 
при чему је, по нашем мишљењу, пешак био десном ногом ослоњен на 
коловоз. Имајући у виду да је пешак задобио расцепе унутрашњих органа 
(јетре) налазимо да је брзина GOLF-а у тренутку судара била најмање        
50 km/h. Ампутације десне ноге на 72 cm од пете, на чијем се врху налази 
широко зјапећа рана, неравних нагњечених и крвљу подливених ивица и 
страна које се пружају са предње стране уз стидне усне са десне стране, 
нешто изнад препонског прегиба, горњом трећином десног задњичног 
предела све до чмара са десне стране, у простору ране види се неправилно 
предвојена десна карлична кост у задњем делу до крсне кости а у предњем 
до стидног споја, раскидане велике артерије вене и живци тог предела, 
мишићи и остало меко ткиво. На основу детаљне анализе повреда пешака, 
мишљења смо де је пешак у тренутку судара био предњом страном тела 
(предњим левим боком) окренут наилазећем GOLF-у, у неком од усправних 
положаја, при чему напомињемо да смо мишљења да се пешак у тренутку 
судара налазио у раскораку. На основу детаљне анализе повреда пешака, 
мишљења смо да је брзина GOLF-а у тренутку судара била најмање             
50 km/h16. 

 
У оквиру анализе повреда учесника саобраћајне незгоде вештаци 
саобраћајне струке морају водити рачуна да не врше анализу 
карактеристика и квалификације повреда, a посебно да не врше анализу 
утицаја алкохолисаности на настанак незгоде, јер то није у домену 
саобраћајне струке, већ да анализирају само степен и локацију повреда, а 
што им је неопходно за правилно утврђивање положаја тела у тренутку 
судара и оквирног утврђивања тренутног пада брзине оствареног у судару. 
 
 
2.2 Анализа оштећења возила 

 
По извршеној анализи повреда учесника саобраћајне незгоде потребно је 
извршити анализу степена и локације оштећења насталих на возилима. 
Анализа оштећења возила је обично најважнија анализа у саобраћајно-
техничком вештачењу, јер се овом анализом утврђује начин настанка 
оштећења на возилима, а што је основ за утврђивање сударног положаја.  
                                                
16 Прилог 6: Експертиза МВ 60/06, Саобраћајни факултет у Београду 
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Правилно утврђивање смера деловања сила на возило у тренутку судара 
даје податак какав је био положај возила у односу на друго возило (пешака 
и/или бициклисту) у тренутку судара, односно којим деловима возила је 
дошло до судара и који су угао заклапале подужне осе у судару. Веома 
често на први поглед није могуће лако утврдити начин настанка оштећења 
на возилу, односно како је деловала сила на возило јер често може доћи 
до ''маскирања'' (преклапања) оштећења или настанка појединих 
оштећења у процесу заустављања возила (од судара до заустављања) 
којим се могу заклонити (''маскирати'') оштећења возила настала у судару.   
 
Примери: 
 

Детаљном анализом материјалних елемената из Списа, а посебно 
података о димензијама ''корпе'' и локацији оштећења ''корпе'' која је била 
закачена за ТРАКТОР саобраћајно-техничким вештачењем није могуће 
поуздано утврдити положај ''корпе'' у односу на ТРАКТОР, као ни положај 
''корпе'' у односу на чеони део MAZDA-е. Наиме, како на ''корпи'' нема 
карактеристичног оштећења на основу кога би било могуће поуздано и 
прецизно утврдити положај ''корпе'' у погледу висине у односу на чеони део 
MAZDA-е, то није могуће утврдити у ком положају и на којој висини би се 
налазила ''корпа'' у тренутку судара MAZDA-е и ТРАКТОРА на основу 
анализе оштећења ''корпе'' ТРАКТОРА. Имајући у виду да су предњи браник 
MAZDA-е и делови предњег десног дела MAZDA-е у висини предњег браника 
потиснути на доле а не уназад то у тренутку судара ''корпа'' ТРАКТОРА 
није могла бити у висини предњег браника MAZDA-е, већ изнад те висине. 
Наиме, како су делови изнад предњег браника MAZDA-е потиснути уназад 
од чеоног дела а предњи браник MAZDA-е на доле то би се, по нашем 
мишљењу, доња ивица ''корпе'' ТРАКТОРА у тренутку судара налазила у 
висини изнад горње ивице предњег браника MAZDA-е.  На основу детаљне и 
упоредне анализе оштећења MAZDA-е и ТРАКТОРА налазимо да је до судара 
дошло између предњег десног ћошка MAZDA-е и задњег левог ћошка ''корпе'' 
ТРАКТОРА, при чему су подужне осе MAZDA-е и ТРАКТОРА биле међусобно 
благо закошене и то под углом од око 60. Анализом степана и локације 
оштећења MAZDA-е и ТРАКТОРА мишљења смо да тренутни пад брзине у 
судару MAZDA-е и ТРАКТОРА није био већи од 40 km/h17. 

 
У случају ''маскирања'' (преклапања) оштећења неопходно је детаљном 
анализом раздвојити која од наведених оштећења су могла настати у том типу 
судара, а која не. Као још један вид ''маскирања'' оштећења је могуће и 
укљештење делова у судару и повлачење појединих делова возила (најчешће 
блатобрана) који могу приликом изласка возила из судара бити повучени на 
другу страну у односу на правац деловања силе у судару, па може изгледати 
да је сила деловала у неком другом правцу и смеру од стварног смера 
деловања силе. Олаким прегледом оштећења, а не детаљном анализом могу 
се направити грешеке као последица ''маскираних'' оштећења, а што за 
последицу има погрешан закључак о правцу деловања силе, па самим тим и 
погрешно утврђен сударни положај возила.  

                                                
17 Прилог 2: Експертиза МВ 139/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Напомињемо да одређена некарактеристична оштећења могу настати 
на возилу и као последица удара ствари и предмета које пешак носи са 
собом, а не удара главе пешака, а што се веома често догађа у 
анализи оштећења. 
 
Пример: 

 
На основу детаљне и упоредне анализе оштећења GOLF-а и повреда пешака 
није могуће саобраћајно-техничким вештачењем утврдити положај тела 
пешака у тренутку судара са GOLF-ом. Наиме, како у Списима нисмо нашли 
податке о повредама пешака а на фотографијама Фотодокументације 
нисмо нашли оштећења GOLF-а која би могла недвосмислено одговарати 
оштећењима насталим приликом судара GOLF-а и пешака, то није могуће 
утврдити положај тела пешака у тренутку судару са GOLF-ом као ни којим 
је делом GOLF-а дошло до судара између GOLF-а и пешака. Наиме, како је 
након судара GOLF-а и пешака дошло до удара GOLF-а у стубове 
саобраћајне табле, не може се искључити да је могло доћи до преклапања 
оштећења насталих у судару са пешаком и у судару са стубовима 
саобраћајне табле и до преклапања (''маскирања'') оштећења насталих у 
судару са пешаком18. 

 
 
Уколико се настала оштећења не анализирају на адекватан начин 
може се доћи до потпуно погрешних закључака, а што је чест случај код 
утврђивања сударне брзине на основу локације оштећења насталих у 
судару са пешаком (нпр. Графикон: сударни положај главе пешака у 
зависности од брзине, где је услов пун чеони судар, а не важи за судар 
ћошком). Често се користи наведени дијаграм и за случајеве 
делимично чеоног судара па чак и за судар ћошком, у којим условима 
оштећења могу настати на далеко вишој позицији од позиције на којој 
би настала при пуном чеоном судару за исту брзину. Наиме, у судару 
ћошком возила тело ротира око своје уздужне осе и креће се у висини 
бока возила па оштећења не настају као последица пада тела на чеони 
део возила већ као последица удара делова тела (ствари), руку и/или 
главе који се ротирају ван габарита возила па оштећења настају на 
вишим локацијама.  
 
На основу анализе распореда оштећења на возилу може се утврдити 
положај тела пешака у тренутку судара, као и који је био претходни 
правац и начин  кретања пешака у тренутку судара и смер његове 
брзине. Наиме, уколико имамо таква оштећења да се од доњих ка 
горњим деловима возила простиру по једној равни, у зависности од 
нагиба те равни могуће је утврдити правац и смер тела пешака у 
тренутку судара, као и начин кретања пешака.  
 

                                                
18 Прилог 7: Експертиза МВ 93/07, Саобраћајни факултет у Београду 
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Након спроведених анализа повреда и оштећења на возилу, неопходно је 
извршити поређење наведених анализа и уклапање повреда и оштећења 
возила, а у циљу поузданог утврђивања сударног положаја. Пажљивим 
вршењем упоредне анализе повреда и оштећења може се утврдити у 
каквом су се међусобном положају налазили учесници незгоде у тренутку 
судара, а на основу чега је могуће утврдити правац и смер претходног 
кретања учесника незгоде. 
 
Пример: 

 
На основу детаљне и упоредне анализе повреда пешака и оштећења     
GOLF-а, налазимо да се у тренутку судара пешак налазио предњом левом 
бочном страном тела испред предњег десног ћошка GOLF-а, у раскораку, 
при чему напомињемо да се десна нога пешака у тренутку судара налазила 
испред предњег чеоног дела GOLF-а, а лева нога пешака у висини предњег 
десног ћошка GOLF-а.  Наиме како је дошло до ампутације десне ноге 
пешака, и повреда леве ноге пешака са унутрашње стране, налазимо да се у 
тренутку судара пешак налазио у раскораку и то тако да се предњи десни 
ћошак GOLF-а налазио између ногу пешака у раскраку19.  

 
 
2.3 Анализа трагова 
 
Када се поуздано утврди међусобни положај учесника незгоде, тада се 
јавља следећи проблем, а то је просторна локација места судара, 
односно питање где су се на коловозу налазили учесници незгоде. Пре 
започете анализе положаја трагова неопходно је утврдити и једнозначно 
навести почетну тачку мерења (Фиксну тачку ФТ, фиксни и 
непроменљиви објекат у непосредној близини), затим уколико је потребно 
оријентирну тачку (ОТ, тачку на коловозу која се лако може довести у везу 
са ФТ) и оријентирни правац (ОП, правац дуж ког се врше сва 
посматрања).  
 
За одговор на питање локације места судара неопходно је извршити 
детаљну анализу трагова насталих у саобраћајној незгоди. Анализом 
трагова неопходно је утврдити који од трагова одговарају датој 
саобраћајној незгоди (наиме, чест је случај да се бележе и трагови који 
нису настали у предметној незгоди), а који не одговарају. Када утврдимо 
који од трагова су могли настати у предметној незгоди неопходно је 
анализирати на који начин је могао настати сваки од трагова, а што за 
узврат даје одговор о могућем начину кретања учесника незгоде, пре 
и/или након саобраћајне незгоде. Оваквом анализом може се утврдити ко 
се од учесника кретао правилно, односно својом саобраћајном траком, на 
какав начин су се кретала возила, односно каква је била њихова 
усмереност у тренутку судара, а понекад и непосредно пре судара.  

                                                
19 Прилог 6: Експертиза МВ 60/06, Саобраћајни факултет у Београду 
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Анализом трагова могуће је утврдити оквирно зону у којој је могло доћи до 
судара, односно место судара. Наиме, како свако тело тежи да задржи путању 
претходног кретања, а под утицајем друге силе поприма и њене компоненте, 
то сваки од трагова може пасти само у правцу резултанте брзина учесника 
незгоде, под условом да на том путу није било заустављено или му промењен 
смер. Праћењем правца расипања трагова и места повећане концентрације 
трагова могуће је оквирно утврдити место судара. 
 
Пример: 
 

На основу детаљне и упоредне анализе материјалних елемената из Списа, а 
посебно Скице лица места и фотографија Фотодокументације, мишљења 
смо да би место судара AUDI-ја и AUTOBUS-а било у зони расутих трагова 
стакла, земље, уља и отпалих делова са оба возила односно у висини позиције 
трагова број 5 на Скици лица места20. 

 
Неретко је могуће анализом трагова поуздано утврдити место судара, јер у 
датим сударима долази до остављања видљивих промена на траговима 
кочења (лом трага кочења, промена ширине трага...), до утискивања трагова 
на коловоз (трагови гребања...) или отискивања (траг ђона...), а што 
недвосмислено опредељује место судара. 
 
Пример: 

 
На основу детаљне анализе материјалних елемената из Списа, а посебно 
фотографија Фотодокументације где су представљени трагови ове 
саобраћајне незгоде, налазимо да се на траговима кочења POLА налази лом 
трага, а који би могао одговарати месту на коме су се налазили точкови 
предње осовине POLА у тренутку судара POLA и OPEL-a, по нашем мишљењу. 
На основу детаљне анализе Скице лица места налазимо да на Скици лица 
места не постоји наведена размера у којој је Скица израђена, али распоред 
маретијалних трагова и њихови међусобни положаји су уцртани у размери, 
осим димензија возила, па смо за даље анализе користили Скицу лица места 
из Списа21. 

 
Приликом анализе трагова неопходно је имати на уму да покретни трагови 
нису довољно поуздан показатељ за утврђивање места судара јер су лако 
померљиви и могу се свесно, несвесно или под утицајем више силе померити. 
У таквим случајевима ослањањем само на покретне трагове саобраћајне 
незгоде је могуће доћи до погрешних закључака о месту судара и положају 
возила у тренутку судара.  
 
Након упоредне анализе повреда, оштећења и трагова вештак је најчешће у 
могућности да донесе закључак на који начин је могло доћи до предметне 
саобраћајне незгоде. Сада је могуће уклапањем наведених анализа и 
вршењем поређења поуздано утврдити место судара и начине кретања 
учесника саобраћајне незгоде пре судара. 
                                                
20 Прилог 1: Експертиза МВ 89/06, Саобраћајни факултет у Београду 
21 Прилог 4: Експертиза МВ 98/07, Саобраћајни факултет у Београду 
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2.4 Место судара 
 

Правилним вршењем претходно описаних анализа као излазни 
резултат њиховог поређења и вршења упоредне анализе долази се до 
закључка о месту судара, односно локацији у простору где је дошло до 
судара. Место судара је неопходно поуздано утврдити како у подужном 
тако и у попречном смислу и једнозначно га определити у односу на 
претходно утврђену фиксну тачку. У неким случајевима, када на 
коловозу остану одређени трагови (лом трага кочења, промена ширине 
трага, трагови гребања, траг ђона...), место судара је недвосмислено 
утврђено, у другим случајевима је могуће утврдити само гарничне 
позиције где би место судара могло бити, подужно и попречно гледано 
по коловозу (почетак трагова, расути трагови по коловозу...). Наиме, 
када се место судара не може једнозначно утврдити тада је неопходно 
извршити анализу где би место судара могло бити најкасније 
(најдаље), одсносно најраније (најближе) у односу на фиксну тачку 
и/или неки фиксни траг.  
 
Пример: 
 

На основу детаљне и упоредне анализе материјалних елемената из Списа, 
а посебно фотографија Фотодокументације налазимо да би место судара 
POLА и OPEL-а било у висини леве ивице коловоза улице 8. Сутјеске 
попречно по коловозу, а подужно по коловозу у висни лома трагова кочења 
POLА, тј. када се POLО налазио предњим точковима на месту лома 
трагова кочења и предњим левим точком на тротоару са леве стране 
коловоза (види Слику број 9).  Применом програма PC CRASH место судара 
POLА и OPEL-а би било у висини лома трагова кочења POLА, односно 
подужно по коловозу на 17,4 m након ФТ и у висини леве ивице коловоза, при 
чему би се POLО налазио на траговима кочења благо закошен у своју леву 
страну под углом од 5,530, а OPEL управно у односу на подужну осу 
коловоза под углом од 83,29022.   

 
Веома често је за утврђивање места судара неопходно претходно 
поуздано утврдити брзину возила, па се у тим случајевима пре 
утврђивања места судара спроводи анализа брзина учесника незгоде и 
на основу спроведене анализе утврђује место судара. Пример за 
овакав случај је утврђивање места судара на основу дужине одбачаја 
тела пешака, одбачаја комадића стакла фара, итд.   
 
Пример: 

 
На основу експериментално утврђене зависности даљине одбачаја пешака 
и сударне брзине возила, израчунали смо да је место судара било удаљено 
уназад од места где је затечена крв за 27,1 m23.  

 
                                                
22 Прилог 4: Експертиза МВ 98/07, Саобраћајни факултет у Београду 
23 Прилог 6: Експертиза МВ 60/06, Саобраћајни факултет у Београду 
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Када се поуздано утврди место судара, односно позиција на којој је 
дошло до судара, потребно је поуздано утврдити и тачне позиције 
учесника у судару на месту судара. Наиме, након уврђивања места 
судара, неопходно је утврдити и положаје учесника незгоде (возила, 
бицикла, пешака) међусобно, као и у односу на ивице коловоза и 
фиксну тачку и усмереност. Тек по утврђивању места судара и 
међусобних положаја учесника незгоде на месту судара могуће је 
утврдити и начине кретања учесника незгоде пре саобраћајне незгоде. 
 
 
2.5 Брзине учесника незгоде 

 
Као што је већ и напоменуто у неким случајевима није могуће поуздано 
утврдити место судара, а да се претходно не утврде брзине учесника 
незгоде. У оваквим случајевима је неопходно прво утврдити брзине 
учесника саобраћајне незгоде и то поуздано (анализом тахографског 
улошка) или их проценити (на основу степена повреда, процене 
изгубљене кинетичке енергије у судару, анализом оштећења).  
 
У случају судара теретних возила најчешће утврђивање брзине у 
тренутку судара не захтева посебна стручна знања и вештине, већ је то 
могуће утврдити пажљивим очитавањем улошка тахографског уређаја. 
У овој једноставној операцији често долази до одређених превида и 
грешака у очитавању. Како тахографски уређај истовремено врши 
бележење више параметара рада возила, то је поређењем свих 
вредности могуће утврдити да ли на тахографском улошку постоји нека 
нерегуларност или не. Најчешћи случај, из праксе, је померање осе 
писача тако да се на улошку тахографа исписује брзина мања од 
стварне, или се исти тахографски уложак користи (поставља у 
тахограф) већи број пута. 
 
Пример: 
 

На основу детаљне анализе приложеног улошка тахографског уређаја 
(тахографског листића) налазимо да је приложени тахографски листић 
више пута био улаган у тахографски уређај и више пута исписиван. Према 
приложеном тахографском листићу брзина SCANIА-е би у време ове 
саобраћајне незгоде (око 13 сати, односно пре предузимања заустављања) 
могла бити 0 km/h или 65,3 km/h, а у зависности да ли је у описаном времену 
била исписивана горња (линија означена бројем 1) или доња линија (линија 
означена бројем 2) на тахографском листићу. Имајући у виду сагласне 
изјаве учесника ове саобраћајне незгоде, да се SCANIA кретала и да је KIA 
вршила претицање SCANIА-е, то би брзина SCANIА-е у тренутку пре 
предузимања успоравања SCANIА-е била 65,3 km/h, по нашем мишљењу24. 

                                                
24 Прилог 8: Експертиза МВ 18/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Слика број 1 

 
Ако нисмо у могућности да поуздано утврдимо брзине учесника незгоде (ако 
нема тахографског записа) морамо вршити утврђивање брзина на основу 
процене степена оштећења, односно губитка кинетичке енергије утрошене на 
деформисање возила (применом стручних знања заснованих на 
експериментима–EES каталози), као и анализом врсте и степена повреда 
учесника саобраћајне незгоде. У последње време се за утврђивање места 
судара и брзина учесника саобраћајне незгоде користе софтверски пакети 
намењени за анализе саобраћајних незгода применом рачунара (PC CRASH, 
CARAT,...), а који имају предност над класичним методама у томе што у анализи 
користе параметре везане за учеснике незгоде, као и могућност провере 
могућих комбинација параметара. Наиме, рачунарки пакети врше прорачуне 
варијацијом сваке променљиве везане за судар (брзине, сударног положаја, 
сударног угла, успорења...) и тражењем најбољег могућег решења (комбинације 
параметара), а који одговарају стварном судару. У судару са пешаком и/или 
бициклистом рачунарски пакети врше анализе кретања делова тела и на 
основу одбачаја пешака и зауставних позиција. 
 
Пример: 

 
На основу детаљне и упоредне анализе материјалних елемената из Списа, 
а посебно Скице лица места и фотографија Фотодокументације, 
мишљења смо да би место судара AUDI-ја и AUTOBUS-а било у зони расутих 
трагова стакла, земље, уља и отпалих делова са оба возила односно у 
висини позиције трагова број 5 на Скици лица места. Применом програма 
PC CRASH место судара AUDI-ја и AUTOBUS-а је било на 11,5 m након ФТ и на 
најмање 0,45 m удесно од леве ивице коловоза, при чему би AUDI био благо 
закошен у своју десну страну под углом од 1,720, а AUTOBUS у своју леву 
страну под углом од 0,190. У тренутку судара AUDI би се предњим левим 
ћошком налазио на 0,2 m удесно од леве ивице коловоза, предњим десним 
ћошком на 2 m удесно од леве ивице коловоза, а AUTOBUS предњим десним 
ћошком на 0,45 m удесно од леве ивице коловоза и предњим левим ћошком 
на 2,9 m удесно од леве ивице коловоза. Применом програма PC CRASH 
брзина AUDI-ја у тренутку судара са AUTOBUS-ом би била 89,01 km/h, а 
брзина AUTOBUS-а би била 20,01 km/h, док би брзина   AUDI-ја у тренутку 
удара у бетонски зид била 3,37 km/h25.  
 

                                                
25 Прилог 1: Експертиза МВ 89/06, Саобраћајни факултет у Београду 
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У обе описане варијанте од изузетног је значаја адекватно утврђивање 
успорења којим је возило било успоравано. Наиме, за спровођење 
потребних анализа неопходно је поуздано утврдити успорење којим је 
возило могло бити успоравано. За поуздано утврђивање успорења 
возила неопходно је извршити ванредни технички преглед, на коме је 
потребно измерити силе кочења на свим точковима. На основу мерења 
сила кочења могуће је утврдити којим је успорењем возило могло бити 
успоравано, али чиме је испуњен само један од два потребна услова за 
поуздано утврђивање успорења возила.  
 
Како би било могуће поуздано утврдити стварно успорење неопходно је 
утврдити и колико је успорење могао пружити коловоз на месту 
незгоде, до поузданог податка се веома често не може доћи, јер је 
неопходно мерење на месту незгоде. У стручној литератури су дати 
подаци о могућим успорењима у зависности од врсте и типа подлоге. 
Када се поуздано утврди вредност успорења којим је возило могло 
бити успоравано, тада се стичу услови за проверу претходно утврђених 
вредности брзина, а на основу места судара и зауставних позиција 
возила.  
   
Док се брзина возила може утврдити на основу тахографског записа 
или прорачуном, брзине пешака и бициклиста се могу само 
процењивати на основу исказа сведока. Наиме, у литератури су дате 
експерименталне вредности брзина кретања пешака у зависности од 
начина кретања (успорени ход, нормални ход, потрчавање, трчање), 
старосне и полне структуре (године старости и пол). Дакле, у 
зависности од навода о начину кретања пешака могуће је усвојити 
вредност брзине кретања пешака у зависности од описаног режима, 
при чему треба водити рачуна да се усваја доња или горња граница за 
наведени начин кретања пешака, а никад се не користи просечна 
вредност, имајући у виду НАЈПОВОЉНИЈЕ ПО ОКРИВЉЕНОГ (IN 
DUBIO PRO REO).Такође, у литератури је дат приказ брзина кретања 
бицикала у зависности од начина вожње, пола и старости возача, па се 
и оне усвајају на основу описа начина кретања бициклиста. 
 
Пример: 
 

Брзину пешака непосредно пре, као и у тренутку судара, није могуће 
израчунати на основу материјалних елемената из Списа, али с обзиром да 
се оштећеЊа ТОYОТЕ пружају приближно у вертикалној равни мишљења 
смо да је брзина пешака у тренутку судара могла бити око 4,6 km/h, а што 
одговара доњој граници брзине при нормалном ходу за ставросно доба и 
пол пешака (Приручник за САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКО ВЕШТАЧЕЊЕ 96. 
страна 24.). НапомињЊемо, да је пешак у тренутку судара могао бити и 
заустављен, односно налазити се у стању мировања26. 

                                                
26 Прилог 5: Експертиза МВ 33/00, Саобраћајни факултет у Београду 
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Када се рачунају брзине возила неопходно је израчунати брзине у 
карактеристичним временским тренуцима, као што су брзина у тренутку 
судара, брзина на почетку пораста успорења (на почетку кочења), брзина у 
тренутку предузимања форсираног кочења (у тренутку реаговања возача). 
 
   
2.6 Временско – просторна анализа  

 
По утврђивању места судара, брзина учесника саобраћајне незгоде, 
њиховог међусобног положаја и положаја у односу на коловоз, долази се до 
питања шта је претходило настанку саобраћајне незгоде, односно шта се то 
десило па је дошло до настанка незгоде. На ово питање је могуће правилно 
одговорити само спровођењем временско-просторне анализе, односно 
враћањем учесника незгоде од сударне позиције уназад по правцу и 
усмерености претходног кретања. Наиме, није дозвољено произвољно 
враћати учеснике незгоде уназад, већ је неопходно вршити враћање 
учесника незгоде у позиције које су имали у тренутку стварања опасне 
ситуације, а која је претходила саобраћајној незгоди. Дакле, враћањем 
возила уназад по траговима и путањама којима су се претходно кретала 
долази се до тренутка и места где је створена опасна ситуција која је 
проузроковала настанак незгоде.  
 
У оквиру временско-просторне анализе неопходно је утврдити начин 
настанка незгоде, положаје учесника саобраћајне незгоде у 
карактеристичним тренуцима (у тренутку реаговања, почетку кочења, 
предузимању скретања, ступању пешака на коловоз, започињању преласка 
на супротну страну коловоза...). Уколико се у вршењу временско-просторне 
анализе утврде још неке битне карактеристичне позиције неопходно их је 
навести и објаснити. Такође, неизоставни део временско-просторне 
анализе је и утврђивање параметара везаних за анализу могућности 
избегавања настанка саобраћајне незгоде, а који су неопходни како би било 
могуће сагледати све пропусте учесника саобраћајне незгоде. Када се врши 
прорачун могућности избегавања настанка саобраћајне незгоде, врши се 
применом просторног критеријума у ситуацијама које нису изненадне, а 
применом временског критеријума у ситуацијама које су изненадне и које 
возач нема разлога да очекује. 
 
Веома често се вршењем временско-просторне анализе може доћи до 
закључака који су супротни у односу на утврђено стање везано за место 
судара. Наиме, враћањем возила у карактеристичне позиције стварања 
опасне ситуације, може се доћи до ситуације да је возило на чијој је 
половини коловоза (саобраћајној траци) место судара претходно било 
вожено другом половином коловоза, па да је то узрок предузимања 
скретања другог возила на његову саобраћајну траку. 
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Дакле, доношење закључака пре извршене временско-просторне 
анализе није ваљано јер се само спровођењем временско-просторне 
анализе могу поуздано утврдити међусобни положаји учесника 
саобраћајне незгоде у тренутку стварања опасности.  
 
Приликом вршења временско-просторне анализе могућности 
избегавања настанка саобраћајне незгоде није дозвољено вршити 
анализе могућности избегавања саобраћајне незгоде предузимањем 
неких радњи које возач није у конкретном случају предузео, јер је 
реаговање у опасним ситуацијама инстиктивно (рефлексно), а не 
последица стручне анализе. Напомињемо, да се у анализи могућности 
избегавања настанка саобраћајне незгоде врши анализа могућности 
избегавања незгоде технички исправног возила које се креће прописно 
дозвољеном брзином и правилним начином кретања.  
 
Унутар временско-просторне анализе је неопходно израчунати дужине 
зауставних путева и времена заустављања сваког учесника, при 
брзинама које су имали у тренутку предузимања реаговања, односно 
дозвољених брзина на месту незгоде. 
 
Пример: 

 
На основу извршене просторно временске анализе налазимо да се GOLF у 
тренутку предузимања скретања возача MERCEDES-а налазио на 37,7 m 
испред MERCEDES-а на својој левој саобраћајној траци (траци намењеној за 
кретање MERCEDES-а), укошен у своју десну страну под углом од 28,70. 
Место судара GOLF-а и MERCEDES-а би било у висини средишње разделне 
линије на односно на 24,4 м уназад од ФТ и 4,2 м удесно од леве ивице 
коловоза27. 
 
 

3. МИШЉЕЊЕ 
 
Када се изврше све претходне анализе и када су поуздано утврђене 
позиције где су се у тренутку стварања опасне ситуације налазили 
учесници незгоде могуће је извести закључке и навести пропусте свих 
учесника саобраћајне незгоде. У оквиру мишљења је неопходно 
навести све претходно утврђено; мишљења, налазе и закључке, везане 
за услове одвијања саобраћаја на месту незгоде, утицај пута и путне 
околине, повреде учесника саобраћајне незгоде, оштећења возила, 
брзине и међусобне положаје учесника незгоде у карактеристичним 
позицијама. По навођењу утврђених мишљења, налаза и закључака, а 
који су резултат претходно спроведених анализа, на основу међусобне 
и упоредне анализе могуће је дати мишљење вештака о пропустима 
учесника саобраћајне незгоде.  
                                                
27 Прилог 9: Експертиза МВ 136/08, Саобраћајни факултет у Београду 
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Приликом навођења пропуста учесника саобраћајне незгоде неопходно 
је водити рачуна и прецизно навести који од пропуста је у вези са којим 
делом саобраћајне незгоде. Наиме, треба разликовати да пропусти 
могу бити узрочно везани за настанак саобраћајне незгоде, везани за 
допринос настанку саобраћајне незгоде, везани за могућност 
избегавања саобраћајне незгоде, везани за тежину насталих 
последица и пропусти који нису везани за саобраћајну незгоду.  
 
Примери28: 
 

 
''Анализом свих околности под којима је настала ова саобраћајна незгода, 
мишљења смо да је опасна ситуација створена због вожње GOLF-а левом 
саобраћајном траком GOLF-а, а што је за последицу имало скретање 
возача MERCEDES-а улево и покушај избегавања судара са GOLF-ом.'' 
 
''Возач GOLF-а је вожњом GOLF-а својом левом саобраћајном траком 
(десном саобраћајном траком MERCEDES-а) створио изненадну, блиску, 
покретну и неочекивану препреку на путањи MERCEDES-а, а што је 
пропуст возача GOLF-а узрочно везан за стварање опасне ситуације и 
настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.'' 
 
''Анализом свих околности под којима је настала ова саобраћајна незгода 
мишљења смо да је ова незгода настала као последица вожње KAWASAKI-ја 
брзином вишеструко већом од дозвољене брзине, чиме је возач    
KAWASAKI-ја начинио пропуст узрочно везан за стварање опасне 
ситуације и настанак ове саобраћајне незгоде. Наиме, вожњом KAWASAKI-ја 
брзином од 105 km/h уместо брзином до 40 km/h (дозвољеном брзином) 
возач KAWASAKI-ја је могао довести у заблуду возача YUGA о начину и 
брзини кретања KAWASAKI-ја, а што би могло имати за последицу 
скретање возача YUGA испред KAWASAKI-ја.'' 
 
''Вожња KAWASAKI-ја брзином од 105 km/h уместо брзином до 40 km/h је 
пропуст возача KAWASAKI-ја који је у узрочној вези са стварањем опасне 
ситуације и настанком ове саобраћајне незгоде, као и са тежином 
последица ове незгоде, по нашем мишљењу.''  
 
''Уколико Суд заузме став да је возач YUGA имао посебних разлога да тада 
и на том месту очекује вожњу KAWASAKI-jа брзином вишеструко већом од 
ограничене, а што је супротно нашем мишљењу, тада би возач YUGA 
одустајањем од скретања испред KAWASAKI-jа могао избећи настанак ове 
саобраћајне незгоде, па би тада и на страни возача YUGA стајали 
пропусти узрочно везани за настанак ова саобраћајне незгоде.'' 
 
''Анализом свих околности настанка ове саобраћајне незгоде, мишљења 
смо да је пешак неопрезним и небезбедним покушајем преласка коловоза 
изван обележеног пешачког прелаза, а испред и у близини наилазећег   
GOLF-a, створио опасну, блиску и покретну препреку на путањи GOLF-a, а 
што је пропуст пешака узрочно везан за стварање опасне ситуације и 
настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.'' 
 
 
 

                                                
28 Изводи из Налаза и Мишљења, Саобраћајни факултет у Београду 
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''Пешак је пре преласка коловоза једноставним осматрањем лако могао да 
уочи наилазећи GOLF, па је одустајањем и/или пропуштањем GOLF-a могао 
избећи настанак ове незгоде, а што је пропуст пешака узрочно везан за 
стварање опасне ситуације и настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.'' 

 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
Закључак је део у ком се сажето наводе сви резултати налаза и 
мишљења, односно најважнији ставови мишљења везани за 
квалификацију пропуста учесника саобраћајне незгоде. Веома често се 
у оквиру мишљења обухвати и закључак па се на једном месту изнесу 
сви најважнији закључци и ставови произашли из претходно 
спроведених анализа. 
 
Примери29: 
 

 
''Анализом свих околности под којима је настала ова саобраћајна незгода 
мишљења смо да је ова саобраћајна незгода настала као последица начина 
вожње возача GOLF-а, односно предузимања маневра точком управљача а 
што је за последицу имало дестабилизацију GOLF-а и силазак GOLF-а ван 
коловоза.'' 
 
''На основу детаљне анализе материјалних елемената из Списа мишљења 
смо да до силаска GOLF-а ван коловоза није могло доћи као последица 
преласка и удара точкова GOLF-а у ''ударну рупу'' на коловозу и пуцања 
споне предњег левог точка GOLF-а. У описаним условима анализом 
трагова ове саобраћајне незгоде искључујемо могућност да су точкови 
GOLF-а могли прећи преко ''ударне рупе'' а затим доспети на почетак 
приказаних трагова кретања GOLF-а. Наиме, уклико би дошло до удара 
точком GOLF-а у ''ударну рупу'' која се налази између почетака трагова 
кретања GOLF-а по колвоозу, тада GOLF након удара у рупу не би могао 
доспети на почетак наведених трагова, по нашем мишљењу.'' 
 
''Анализом свих околности настанка ове саобраћајне незгоде мишљења 
смо да је ова незгода настала као последица небезбедног и непрописног 
обележавања, односно не обележавања ново изграђеног средишњег 
разделног острва на коловозу Ибарске магистрале, а што је смањило 
могућност и евентуално онемогућило благовремено уочавање ивица 
(габарита) средишњег разделног острва и правац пружања коловозних 
трака у зони раскрснице, а што је за последицу имало ''налет'' FIAT-а на 
ивицу разделног острва и удар у метални стуб расвете, а што је узрочно 
везано за настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.'' 
 
''Необележавањем почетка средишњег разделног острва (врха острва) и 
непрописним преусмеравањем токова возила у зони раскрснице, МУП, 
одговорна организација и појединац задужени за одржавање пута, 
постављање и контролу саобраћајне сигнализације и безбедност 
саобраћаја у време извођења радова (у време настанка ове саобраћајне 
незгоде), су створили опасну ситуацију узрочно везану за ставарање 
опасности и настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.'' 

                                                
29 Изводи из Налаза и Мишљења, Саобраћајни факултет у Београду 
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''Уколико би пројектом привремене саобраћајне сигнализације било 
предвиђано постављање саобрaћајног знака за обележавање почетка 
средишњег разделног острва ''вертикална баријера и/или табле за 
усмеравање'' и саобраћајног знак за усмеравање токова возила на почетку 
''шпицу'' средишњег разделног острва, тада би не постављањем 
предвиђених знакова, одговорно лице за постављање и контролу 
постављене саобраћајне сигнализације у време вршења радова и МУП, 
створили опасну ситацију која би била узрочно везана за стварање 
опасности и настанак ове саобраћајне незгоде.'' 
 
''Уколико пројектом привремене саобраћајне сигнализације није било 
предвиђeно постављање саобрaћајног знака за обележавање почетка 
средишњег разделног острва ''вертикална баријера и/или табле за 
усмеравање'' и саобраћајног знака за усмеравање токова возила на почетку 
''шпицу'' средишњег разделног острва, тада би одговорни пројектант и 
лица одговорна за контролу техничке исправности пројекта, створили 
опасну ситуацију која би била у узрочној вези за стварање опасности и 
настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.'' 
 
''Уколико би у време и на месту ове саобраћајне незгоде наводно 
видљивост била до 10 m, тада би вожња FIAT-а брзином од 45 km/h уместо 
безбедном брзином до 22,7 km/h, била пропуст возача FIAT-а који би имао 
утицаја на тежину последица ове незгоде, по нашем мишљењу.'' 
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