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Поступајући по наредби XXXX XXXXX, заменика јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у 

XXXXX, извршио сам анализу Списа Кт –XXXXX/15, па дајем: 

 

Н А Л А З  И  М И Ш Љ Е Њ Е   В Е Ш Т А К А 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Саобраћајна незгода се догодила дана XX.XX.2015.године у 00:30 часова, у месту XXXXXX  XXXX, 

на коловозу државног пута I б реда број пута 24, XXXXXX-XXXXXXX у близини куће XXXXX 

XXXXXXXX.  

1.1. Учесници незгоде 

 

У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило “Renault Megane“(у даљем тексту возило 

рено), регистарске ознаке XXXX XXXX којим је у време незгоде управљаo XXXX XXXXX, стар 49 

година. Непосредно пре настанка саобраћајне незгоде возило рено се кретало коловозом државног 

пута I б реда број пута 24, смером од XXXX ка XXXXX . 

Други учесник ове саобраћајне незгоде било је возило “Fiat Ducato“ (у даљем тексту фиат), 

регистарске ознаке XXXX, којим је у време незгоде управљао XXXX XXXXXX, стар 44  године. У 

возилу се као путник налазила XXXXXX XXXX из Косовске Митровице, стара 40 година. 

Непосредно пре настанка саобраћајне незгоде фиат се кретао коловозом државног пута I б реда број 

пута 24, смером од XXXXX ка XXXXXXX. 

1.2. Подаци о путу и времену 

 

Асфалтни коловоз државног пута I б реда број пута 24, састоји се из две коловозне траке које су 

одељене уздужном удвојеном линијом (види слику бр.1), при чему је из смера XXXXX ка XXXXX 

ближа десној ивици коловоза неиспрекидана линија. Ширина десне коловозне траке посматрано у 

смеру кретања возила фиат је 3,5 m, а ширина леве коловозне траке, посматрано у смеру кретања 

возила фиат је 3,2 m. Са обе стране коловоза постоје ивичне траке ширине по 0,2 m.  Са десне стране 

коловоза, гледано према XXXXXXX налази се банкина ширине 5,0 m, а са леве ригол ширине 1,0 m, 

па тротоар ширине 1,6 m. У достављеној документацији нисам пронашао податке о ограничењу 

брзине на месту настанка саобраћајне незгоде. 
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Слика 1. Ближи изглед лица места посматрани из смера  XXXXX ка XXXXX 

 

У време вршења увиђаја коловоз је био храпав, раван и без oштећења, сув, чист а видљивост ноћна, 

пут неосветљен, а време ведро. (Записник о увиђају). 

 

2. НАЛАЗ 

 

2.1. Повреде учесника незгоде 

 

У овој саобраћајној незгоди возач возила рено, XXXXX XXXXX задобио је телесне повреде у виду 

нагњечења десне подлактице и сумњивог прелома 5.ребра десно. 

Путник у возилу фиат XXXXX XXXX, задобила је телесне повреде, у виду нагњечења карлице и 

огуљотине левог длана. 

 

2.2. Оштећења возила  

 

На основу анализе фотографија Фотодокументације и Записника о увиђају, налазим да је на возилу 

рено дошло до оштећења предње чеоне стране, и то поклопца моторног простора, предњег  браника, 

маске, оба блатобрана,  десног фара и предњег ветробранског стакла. 
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Слика 2: Оштећења возила рено 

 
Слика 3: Оштећења возила рено 

 
Слика 4: Оштећења возила фиат 
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На основу анализе фотографија Фотодокументације и Записника о увиђају, налазим да је на возилу 

фиат дошло до оштећења десне бочне стране и то предњих десних врата и десних бочних врата са 

праговима (ногоступима).  

 

На основу упоредне анализе оштећења возила рено и фиат мишљења сам да је до судара дошло 

десном бочном страном возила фиат са предњим чеоним делом реноа у пределу насталих 

оштећења, при чему  су у тренутку судара уздужне осе возила рено и  фиата биле међусобно 

укошене и заклапале угао од око 1000, а возило фиат је заклапало угао од 750 у односу на уздужну 

осу коловоза, а уздужна оса возила рено у тренутку судара била је укошена у односу на уздужну осу 

коловоза за око 30.  

 
 

Слика 5: Шематски приказ сударног положаја 

 

2.3. Трагови на лицу места саобраћајне незгоде 

 

Према записнику о Увиђају за фиксну тачку лица места саобраћајне незгоде (ФТ) узет је леви угао 

куће власништво XXXXX XXXXX из XXXXX, посматрано са коловоза државног пута. 

Орјентирни правац је лева ивица коловоза државног пута, посматрано у смеру од XXXXX ка 

XXXXX. 

Орјентирна тачка (ОТ) је тачка на орјентирном правцу која представља ортогоналну пројекцију 

ФТ. 

Зауставни положај возила рено (представљен бројем 1 на скици лица места саобраћајне незгоде) 

одређен је положајем осовине задњег левог точка која се налазила на удаљености од ОТ за 7,8 m а 

од ОП за 2,8 m, и положајем осовине предњег левог точка која се налазила на удаљености од ОТ за 

10,4 m а од ОП за 3,0 m. 

 

Зауставни положај возила фиат (представљен бројем 2 на скици лица места саобраћајне незгоде) 

одређен је положајем осовине задњег десног точка која се налазила на удаљености од ОТ за 12,5 m 

а од ОП за 2,7 m, и положајем осовине предњег десног точка која се налазила на удаљености од ОТ 

за 11,7 m а од ОП за 5,6 m. 
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Слика 6: Скица лица места саобраћајне незгоде  
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Траг кочења задњег левог точка фиата (представљен бројем 3 на скици лица места саобраћајне 

незгоде) почињао је на удаљености од ОТ за 46,8 m а од ОП за 3,6 m а завршавао се испод задњег 

левог точка.  

 

Траг кочења задњег десног точка фиата (представљен бројем 4 на скици лица места саобраћајне 

незгоде) почињао је на удаљености од ОТ за 46,0 m и од ОП за 1,8 m, а завршавао се испод задњег 

десног точка. 

 

Траг кочења са заношењем предњег левог точка фиата (представљен бројем 5 на скици лица места 

саобраћајне незгоде) налазио се почетком на удаљености 26,8 m од ОТ и од ОП за 4,3 m, а завршавао 

се  испод предњег левог точка. 

 

Траг кочења са заношењем предњег десног точка фиата (представљен бројем 6 на скици лица места 

саобраћајне незгоде) налазио се почетком на удаљености 23,5 m од ОТ и од ОП за 3,1 m, а завршавао 

се  испод предњег десног точка. 

 

Траг контакта возила, стакла, боје, земље  (представљен бројем 7 на скици лица места саобраћајне 

незгоде) налазио се средиштем на удаљености од 11,8 m од ОТ и 4,6 m од ОП,  и био је димензија 

2,2 m х 1,2 m. 

 

Возило рено и фиат су доспели у зауставне положаје тако што је након судара фиата и возила 

рено, возило рено наставило кретање уназад до зауставне позиције, док је фиат наставио кретање 

са заношењем до зауставне позиције, при чему је дошло до заустављања возила рено у сударном 

процесу и његовог враћања уназад. 

У тренутку судара возило фиат је било у процесу кочења са заношењем, већим делом на левој 

половини коловоза, посматрано у смеру кретања возила фиат, док се возило рено кретало са 

делимичним заузећем леве коловозне траке  (види слику бр.7). 

 

2.4. Место судара  

 

На основу упоредне анализе трагова, мишљења сам да се место судара возила рено и фиата  налази 

на левој половини коловоза, посматрано у смеру кретања возила фиат на удаљено од ОТ за око 11,8  

m а од ОП за око 3,7 m. У тренутку судара возило фиат је било укошено у односу на осу коловоза 

за 750, тако да је заузимало леву коловозну траку, посматрано у смеру кретања возила фиат.  

 

2.5. Брзине учесника у незгоди  

 

Имајући у виду степен оштећења, тежину повреда, као и да је у процесу судара дошло до 

заустављања и враћања возила рено уназад, то сам мишљења да је брзина возила рено у тренутку 

судара била око 15 km/h. 

Брзина фиата у тренутку судара са возилом рено, имајући у виду оштећења која су настала у 

саобраћајној незгоди, пут који је фиат прешао од судара до заустављања,  врсту и стање коловоза, 
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а узимајући у обзир масе возила,  била би: 

 

𝑉 = √2 ∙ 5 ∙ 0,3 + (
15

3,6
)

2

∙
1145 + 75

1920 + 130
+ (

15

3,6
)

2

+ 2 ∙ 2 ∙ 1,0 ∙
1145 + 75

1920 + 130
= 5,75 

𝑚

𝑠
= 20,70

𝑘𝑚

ℎ
 

 

 

 
Слика 7: Сударни положај и брзине возила по програму Vcrash 

 

Проверу израчунатих вредности извршио сам програмом за анализу саобраћајних незгода и добио 

да је брзина возила рено у тренутку судара била 15 km/h, а брзина возила фиат 20,77 km/h (види 

слику бр. 7) 

 

За даљу анализу користићу брзине добијене прорачуном и то сударну брзину возила фиат од 20,7 

km/h и сударну брзину возила рено од 15 km/h. 

Брзина возила фиат на почетку трагова кочења са заношењем, израчуната на основу дужине трагова 

кочења са заношењем до места судара и брзине возила фиат у тренутку судара, била је најмање: 

𝑉 = √5,752 + 2 ∙ 5 ∙ 16,8 = 14,18  
𝑚

𝑠
= 51,05 

𝑘𝑚

ℎ
  

Брзина  возила фиат на почетку трагова кочења, израчуната на основу брзине возила фиат на 

почетку трагова заношења као и на основу дужине трагова кочења, била би: 

𝑉 = √14,182 + 2 ∙ 6 ∙ 14,4 = 19,33  
𝑚

𝑠
= 69,61 

𝑘𝑚

ℎ
  

док је брзина возила фиат у тренутку предузимања форсираног кочења од стране возача  фиата 

била: 

𝑉 = 19,33 + 6 ∙
0,2

2
= 19,93  

𝑚

𝑠
= 71,75 

𝑘𝑚

ℎ
  

2.6. Просторно временска анализа 
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Зауставни пут фиата за брзину од 71,75 km/h  био би: 

 

𝑆 =
71,75

3,6
∙ 1,1 +

(
71,75

3,6 −
6 ∙ 0,1

2 )
2

2 ∙ 6
= 53,06 𝑚 

 

A време заустављања за брзину од 71,75 km/h било би: 

 

𝑡 = 1,1 +

71,75
3,6 −

6 ∙ 0,1
2

6
= 4,3 𝑠 

Зауставни пут возила рено за брзину од 15 km/h, при минимално исправом систему за кочење  био 

би: 

𝑆 =
15

3,6
∙ 1,1 +

(
15
3,6 −

5 ∙ 0,2
2 )

2

2 ∙ 5
= 5,93 𝑚 

 

A време заустављања за брзину од 15 km/h било би: 

 

𝑡 = 1,1 +

15
3,6 −

5 ∙ 0,2
2

5
= 1,8 𝑠 

па би ова саобраћајна незгода могла бити избегнута ако би и возач фиата и возач реноа предузели 

кочење када су се налазили на међусобном  одстојању од најмање: 

 

𝑑 = 53,06 + 5,93 = 58,99 𝑚  

Од почетка заношења возила фиат, до судара протекло је време од: 

 

𝑡 =
14,18 − 5,75

5
= 1,5 𝑠 

 

Од тренутка реаговања возила фиат до судара протекло је време од: 

 

𝑡 = 1,1 + 1,5 +
19,33 − 14,18

6
= 3,5 𝑠 

 

Враћајући возило фиат, уназад по укошености на месту појаве видљивих трагова кочења, налазим 

да би се возило фиат у тренутку реаговања возача возила фиат налазило уназад од места судара на 

растојању од (види слику 8):  

 

𝑆 = 16,8 + 14,4 + 19,93 ∙ 1,1 = 53,12 𝑚 
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Слика 8. Шематски приказ међусобног положаја возила фиат и рено у тренутку реаговања 

кочењем возача возила фиат 

 

Враћајући возило рено уназад по укошености у сударном положају, за време које би одговарало 

отпочињању заношења возила фиат, налазим да се возило рено  у тренутку отпочињања заношења 

возила фиат  налазило  уназад од места судара, у положају који делимично заузима леву коловозну 

траку, на растојању од најмање (види слику 8): 

 

𝑆 =
15

3,6
∙ 1,5 = 6,25 𝑚  

Враћајући возило рено уназад по укошености у сударном положају, за време које би одговарало 

тренутку реаговања возача фиата, налазим да се возило рено  у тренутку реаговања возача возила 

фиат  налазило  уназад од места судара, у положају који делимично заузима леву коловозну траку, 

на растојању од најмање (види слику 8): 

 

𝑆 =
15

3,6
∙ 3,5 = 14, 58 

 

 

Осумњичени XXXX XXXXX у својој изјави датој 27.10.2015. у Записнику о саслушању 

осумњиченог наводи: „Тачна је чињеница да сам ја дана 25.08.2015. године у касним вечерњим 

часовима управљао возилом „Renault Megane“ крећући се путем од XXXXX према XXXXXXX. У 

месту XXXXXXXX, ја сам се кретао неком брзином од можда највише 50 km/h, пут је био 

неосветљен, радило се о отвореном делу пута, тј. радило се о правцу. Мени у сусрет, из супротног 

смера, наилазила је колона од више возила, било је сигурно 5 до 6 возила по мојој процени. У једном 

тренутку, једно од тих возила је нагло скренуло у моју коловозну траку и препречило ми пут. Ја не 

могу да се изјасним које возило је било у тој колони, тј. да ли је било прво, а сигурно није било задње 

возило, јер се иза тог возила кретало још возила. Иначе, ја то возило нисам видео да претиче друга 

возила, једноставно то возило се одједанпут под углом од 90 степени створило на мојој коловозној 

траци. С обзиром да је то било на веома кратком растојању које ја не могу да определим, ја нисам 
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успео ни да закочим и дошло је до судара предње десне стране мог возила и отприлике средина 

његове десне бочне стране. Након тог судара, ја сам изашао из возила, питао сам да ли је неко 

повређен, са возачем тог комби возила ја нисам разговарао, а након тога је дошла полиција и хитна 

помоћ. Иначе, не спорим да сам пре ове саобраћајне незгоде конзумирао алкохол и не спорим 

утврђену количину алкохола од стране надлежних органа. Иначе бих додао да ја не конзумирам 

алкохолна пића због своје здравствене ситуације, а посебно не конзумирам пића када возим, међутим 

тог дана, десило се да сам ја попио алкохолна пића, а у међувремену ме је позвао рођак из околине 

XXXXX који ми је рекао да има тешке здравствене проблеме, због чега сам ја кренуо у смеру 

XXXXXX како бих истог одвезао до болнице, а исти није могао да нађе други превоз због времена 

када се то десило, а он због напада камења у бубрегу није био у могућности да сам вози. То је једини 

разлог због чега сам сео за воланом под утицајем алкохола, јер сам већ напоменуо да када сам 

конзумирао алкохолна пића, ја нисам имао намеру да управљам возилом. Баш због те чињенице да 

сам био свестан да сам управљао возилом под утицајем алкохола, ја сам се строго придржавао 

саобраћајних прописа и управљао сам возилом изузетно малом брзином и напоменуо бих да од моје 

куће до места незгоде има око 15 километара, а управљао сам веома фреквентном саобраћајницом, 

тако да ништа до овог контакта се није догодило.“ 

Анализом изјаве осумњиченог XXXXXX XXXXXX, утврдио сам да она није у сагласности са 

материјалним елементима из списа (сударни положај и оштећења возила), наиме од тренутка 

отпочињања заношења возила фиат до судара протекло је време од 1,5 s, а враћајући возило рено 

уназад по укошености у тренутку судара оно се не би налазило на својој коловозној траци већ је 

делимично заузимало леву коловозну траку, на удаљености од 6,25 m од места судара. 

 

У списима нисам пронашао изјаву осумњиченог XXXX XXXXXX па је самим тим нисам ни могао 

користити у анализи ове саобраћајне незгоде. 

 

3. Мишљење 

 

Непосредно пре саобраћајне незгоде возило рено се кретало коловозом државног пута смером од 

XXXXXXX ка XXXXXX. Непосредно пре саобраћајне незгоде фиат се кретао коловозом државног 

пута XXXXXXX-XXXXXXX смером од XXXXXX  ка XXXXXX. У списима нисам пронашао 

податке о ограничењу брзине на месту настанка саобраћајне незгоде. 

  

На основу упоредне анализе оштећења возила рено и фиат мишљења сам да је до судара дошло 

десном бочном страном возила фиат са  предњим чеоним делом реноа у пределу насталих 

оштећења, при чему  су у тренутку судара уздужне осе возила рено и  фиата биле међусобно 

закошене и заклапале угао од око 1000, а возило фиат је заклапало угао од 750 у односу на уздужну 

осу коловоза, а уздужна оса возила рено у тренутку судара била је укошена у односу на уздужну осу 

коловоза за око 30.  

 

На основу упоредне анализе трагова, мишљења сам да се место судара возила рено и фиата 

налазило на левој половини коловоза, посматрано у смеру кретања возила фиат на удаљено од ОТ 

за око 11,8  m а од ОП за око 3,7 m. У тренутку судара возило фиат је било укошено у односу на 
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осу коловоза за 750, тако да је заузимало леву саобраћајну траку, посматрано у смеру кретања возила 

фиат.  

 

Брзина возила рено у тренутку судара са фиатом а имајући у виду пут који је возило рено прешао 

након судара до заустављања била би 20,7 km/h. Имајући у виду степен оштећења, тежину повреда, 

као и да је у процесу судара дошло до заустављања и враћања возила рено уназад, брзина возила 

рено у тренутку судара била око 15 km/h. 

 

Брзина возила фиат у тренутку предузимања форсираног кочења од стране возача фиата а имајући 

у виду пут који је тежиште возила прешло дуж трагова кочења и трагова кочења са заношењем била 

је 71,75 km/h. 

Зауставни пут фиата за брзину од 71,75 km/h, био би 53,06 m, a време заустављања било би 4,3 s. 

 

Ова саобраћајна незгода је могла бити избегнута да су возач фиата и возач реноа предузели кочење 

када су се налазили на међусобном одстојању од најмање 58,99 m. 

 

Анализом свих околности под којима је настала ова саобраћајна незгода мишљења сам да је 

ова незгода настала као последица пропуста возача возила рено.  

 

Возач возила рено, је кретањем при коме делимично заузима леву коловозну траку, при чему 

је имао усусретно возило, направио пропуст који је у узрочној вези са настанком саобраћајне 

незгоде.  

Наиме, возач возила рено је био дужан да се возилом креће десном страном коловоза у смеру 

кретања, и да возило у кретању држи што ближе десној ивици коловоза и на толикој 

удаљености од ње да, с обзиром на брзину кретања возила, услове саобраћаја и на стање и 

особине пута, не угрожава друге учеснике у саобраћају и не излаже себе опасности, по мом 

мишљењу. 

Имајући у виду да у Списима не постоје подаци о ограничењу брзине на месту незгоде, уколико 

би брзина била ограничена на 80 km/h, на страни возача возила фиат не би било пропуста 

везаних за настанак ове саобраћајне незгоде, уколико би брзина била ограничена на 50 km/h, 

вожња возила фиат брзином од 71,75 km/h, био би пропуст који није у узрочној вези са 

настанком ове саобраћајне незгоде али је пропуст који би евентуално могао имати утицаја на 

тежину последица ове саобраћајне незгоде. 

 

Крагујевац 

 

 

 

Судски вештак: 

 

Јануар XXXXXXXX. Владимир Ерац, дипл.инж.саоб.  

  

 

 


