
 1 

Увид на местото на настанот 

и траги кај сообраќајни несреќи1 
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                              1. Увид кај сообраќајни незгоди 
 

           1.1. Поим и законски основ за вршење увид кај сообраќајни незгоди 

 

Постојат различни пристапи при дефинирање на поимот на увидот: 

процесуалистичка дефиниција за увидот, криминалистичка дефиниција за 

увидот и специфична дефиниција за увидот како системско дејствие.  

 

1.1.1. Процесуалистичка дефиниција за увидот 

 

 Ова е најстарата и најчеста дефиниција на увидот. Таа се темели на 

Законот за кривична постапка и ги прераскажува неговите одредби. Спрема овој 

пристап, увидот претставува истражно, односно процесно дејствие кое се 

презема во склад со ЗКП и се состои во непосредно сетилно забележување на 

факти важни за разјаснување на кривичното дело, кое се регистрира во 

записникот за увид. 

 

1.1.2. Криминалистичка дефиниција за увидот 

 

 Криминалистите сметаат дека процесуалистичките дефиниции не ја 

опфаќаат суштината на увидот, а тоа е стручната дејност на увидот. Увидот не 

се исцрпува само во непосредното сетилно забележување. Криминалистичките 

дефиниции се најчесто имплицитни, но има и експлицитни дефиниции. Овие 
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дефиниции прифаќаат дека увидот е процесно дејствие, дека се темели на 

сетилно забележување, дека се во склад со ЗКП и дека записникот за увид е 

единствениот важен документ со увидот. Меѓутоа, овие автори истакнуваат дека 

увидот истовремено е и криминалистичко дејствие, го истакнуваат значењето на 

мисловните активности на органите кои вршат увид и наведуваат дека 

стручните работи кои се вршат при увидот се важен дел од него. Понатаму, 

криминалистичките дефиниции истакнуваат дека криминалистичките дејствија 

ја претставуваат суштината и содржината на увидот, а ЗКП само ја одредува 

формата на увидот.  

 

1.1.3. Увидот како системско дејствие 

 

 Уважувајќи ја дуалноста на увидот (процесниот и криминалистичкиот 

сегмент) издвоена е посебна системска дефиниција на увидот која најдобро ја 

одредува смислата и формата на увидот кај сообраќајните незгоди. Спрема овој, 

современ пристап, увидот кај сообраќајните незгоди е системско дејствие со кое 

во склад со одредбите на законот, се преземаат, стручно се обработуваат и во 

увидната документација се регистрираат и фиксираат предмети, траги и други 

околности кои се од значење за разјаснување на сообраќајните незгоди. 

 Значи, основните обележја на увидот се: 

- увидот е системско дејствие (а не само процесно, само истражно, само 

криминалистичко, само сообраќајно итн), 

- се спроведува во склад со одредбите на законот (во склад со ЗКП, 

Законот за прекршоци, Законот за управна постапка, Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата итн), 

- на увидот се забележува (тоа не е само непосредно сетилно 

забележување, туку може да биде и посредно, со помош на различни 

помагала), 

- на увидот стручно се обработуваат (а не само забележуваат) предмети, 

траги (траг од сопирање и сл.) и други важни околности (карактеристики 

на патот, временски, метеоролошки прилики, алкохолозираност на 

возачот и сл.), 

- се регистрира и фиксира она што е значајно (а не сè) и тоа во увидната 

документација (а не само во записникот за увид), 

- увидот се поврзува со сообраќајните незгоди, а не со кривично дело 

(најголем број од незгодите не се кривични дела). 

 

1.1.4. Законски основ за вршење на увидот 

 

 Увидот кај сообраќајните незгоди се врши непосредно после незгодата, 

пред формално започнување на постапката, но може да се врши и во текот на 

истрагата и на главниот претрес. 

 Формално правно, увидот кај сообраќајните незгоди со обележја на 

кривични дела е предвиден во Кривичниот законик, Законот за кривична 

постапка, ЗБСП и во интерните акти на МВР. 

 Кривичниот законик го дефинира како кривично дело она дело кое со 

закон е предвидено како кривично дело, кое е противправно и кое е скривено. 

Кривичниот законик ги дефинира следните кривични дела против безбедноста 

на јавниот сообраќај: 

- загрозување на јавниот сообраќај, 
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- загрозување на сообраќајот со опасни дејствија и опасни средства, 

- загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, 

- загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај со насилство, 

- грабнување на воздухоплов, брод и друго превозно средство, 

- пиратство, 

- несовесно вршење надзор над јавниот сообраќај, 

- непружање помош на повредено лице во сообраќајна незгода, 

- тешки дела против безбедноста на јавниот сообраќај. 

Законот за кривична постапка предвидел дека увидот го презема судот 

кога за утврдување или разјаснување на некој важен факт во постапката 

потребно е непосредно забележување. 

Реконструкција на настан се извршува така што се повторува дејствието 

или ситуацијата во услови под кои спрема изведените докази настанот се 

одвивал. 

Органот кој го спроведува увидот или реконструкцијата може да побара 

помош од стручни лица од криминалистичко-техничката, сообраќајната или 

друга струка, кои, по потреба, ќе преземат и пронаоѓање, обезбедување или 

опишување на трагите, ќе извршат потребни мерења и снимања, ќе состават 

скици или ќе прибираат други податоци. 

На увидот или реконструкцијата може да се повика и вештак ако 

неговото присуство би било од корист за давање на наод и мислење. 

Во законот за безбедност на сообраќајот на патиштата дефинирани се 

основните поими, како што се: возило, пат, учесник во сообраќајот, возач, 

пешак, сообраќајна незгода итн. Од друга страна, во посебно поглавје, ЗБСП ги 

предвидел основните должности во случај на сообраќајна незгода во кои има 

загинати или повредени лица или ако настанала поголема материјална штета. 

Потоа, ЗБСП се однесува, првенствено на незгодите со обележја на кривично 

дело спрема Кривичниот законик. ЗБСП ги предвидел должностите на 

поединците (лица кои се затекнат или наидат на местото на сообраќајната 

незгода, возач кој се затекне или наиде на местото на сообраќајната незгода, 

учесник во сообраќајната незгода, возач кој учествувал во сообраќајната 

незгода, овластени лица, лекар) и институциите (надлежен орган кој е известен 

за незгодата, надлежен орган за внатрешни работи, здравствена организација, 

организација за одржување на патиштата или друга овластена институција). 

Увидот кај сообраќајните незгоди со обележја на прекршоци и 

постапувањето на поедините субјекти во овие случаи, предвидени се со Законот 

за прекршоците, ЗБСП и интерните акти на МВР. 

Законот за прекршоците ги дефинира условите за прекршочна 

одговорност, условите за пропишување и примена на прекршочните санкции, 

системот на санкции, прекршочната постапка, постапката за извршување на 

решенијата за прекршок и организација и работа на органите за прекршоци. ЗП 

го дефинира прекршокот како повреда на јавниот поредок утврден со закон или 

други прописи за кои се пропишани прекршочни казни и заштитни мерки. ЗП 

предвидел и кога ќе се врши увид по повод извршен прекршок. 

ЗБСП ги одредил и должностите на возачот учесник во сообраќајната 

незгода во која настанала помала материјална штета како и должноста на ОВР 

во такви случаи. 

ЗБСП повторил некои должности во случај на незгода со обележја на 

кривично дело, но и детално ја предвидел должноста во случај на незгода со 

обележја на прекршок. 
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Законот за полиција покрај останатите прашања за организацијата и 

работата на полицијата, ги уредил и основните полициски овластувања во врска 

со обезбедувањето и прегледот на местото на настанот, пронаоѓање и 

обезбедување на траги и предмети, пронаоѓање на учесниците, собирање на 

известувања итн. 

 

1.2. Значење на увидот кај сообраќајни незгоди 

 

 Увидот кај сообраќајните незгоди треба да овозможи: 1) анализа на 

конкретната сообраќајна незгода со цел задоволување на поедините интереси и 

2) анализа на состојбата на безбедноста на сообраќајот со цел сфаќање на 

постојната состојба и проектираните оптимални управувачки мерки. 

 Увидот кај сообраќајните незгоди е основа на судскиот процес и треба да 

овозможи ефикасен судски процес. Од друга страна, увидот треба да овозможи 

и правилно евидентирање, односно следење на состојбата со безбедноста на 

сообраќајот. Овие два аспекти се многу различни. Имено, во судскиот процес се 

утврдуваат околностите на настанувањето на сообраќајната незгода со цел 

носење на правична пресуда или решение за таа незгода. Посебно се води 

сметка пресудата да се темели само на фактите кои несомнено се докажани. 

Сепак, бројни важни факти во врска со условите кои претходеле на незгодата и 

во врска со самата незгода и кои никогаш не се утврдуваат во судскиот процес. 

А за анализа на состојбата со безбедноста на сообраќајот и за проектираните 

контрамерки, значајно би било да се знаат и овие факти. 

 

1.2.1. Значење на увидот за анализа на конкретната сообраќајна незгода 

 

 Квалитетното вршење на увидот би требало да обезбеди ефикасен судски 

процес во врска со сообраќајната незгода. Целта на овој процес е прецизно и 

потемелно утврдување на сите важни околности за настанување на незгодата, а 

посебно пропустите кои придонеле за настанок на незгодата и нејзините 

последици: 

- пропусти кои се во врска со создавање на опасна ситуација, 

- пропусти кои се во врска со можноста за избегнување на незгодата и 

- пропусти кои се во врска со големината на последицата од незгодата. 

 За незгодите одлучува судот. Незгодата се анализира така што се 

анализираат нејзините последици. За да стекне судот увид во последиците од 

незгодата, неопходно е стручна и објективна (увидна) екипа (што е можно 

побрзо) да оди на лице место, да ја фиксира затекнатата состојба и да ја состави 

увидната документација која ќе му ја достави на судот. Судот, тргнувајќи од 

увидната документација, ќе ја анализира незгодата и ќе ги утврди сите важни 

факти во врска со настанокот на  незгодата.  

 Притоа, увидот е дел од единствениот судски процес и само така треба да 

се третира. Секое изолирано набљудување на увидот, а посебно поевтинување 

на увидот (за сметка на квалитетот на фиксирање на лице местото) доведува до 

значајно поскапување на судскиот процес, што го прави судскиот процес 

неефикасен, а конечно ставовите (решенијата и пресудите) ги прави 

непрецизни, а некогаш и погрешни. 

 Треба да се има во предвид дека учествувањето во незгодата е значаен 

настан во животот на поединците, во животот на неговото семејство, па и на 

пошироката заедница. Сообраќајните незгоди често го менуваат животот на 
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луѓето и тие многу осетливи на можноста за утврдување на вистината во врска 

со незгодата. Тешко е на учесниците во незгодата да им се објасни дека 

рутината и несовесноста на работниците при увидот може да доведе до 

неквалитетна документација,  па поради тоа тие не можат ефикасно да ги 

остварат нивните права. Иако, најголема грешка е некој кој не е крив да 

одговара за незгода, грешки се прават и кога се оневозможува утврдувањето на 

одговорноста на виновникот за незгодата, па виновниците не можат адекватно 

да се казнат.  

 

1.2.2. Значење на увидот за анализа на состојбата за безбедноста на 

сообраќајот и управување со безбедноста во сообраќајот 

 

 До сега во развиениот свет доста внимание е посветувано на анализа и 

реконструкција на сообраќајните незгоди за потребите на судските процеси. Во 

таа смисла се развиени методи на анализа, но и методи на вршење увид. Денес 

сè повеќе се истакнува значењето на управувањето со безбедноста во 

сообраќајот. Европскиот совет за безбедност на сообраќајот ги поддржува 

воведувањето на независни истраги на сообраќајните незгоди, но така што овие 

резултати да не смеат да се користат за судски цели. Се проценува дека само 

така може да се знае вистината за сообраќајната незгода која е неопходна за 

сфаќање на проблемот и проектирање на контрамерки.  

 Квалитетен увид кај сообраќајните незгоди обезбедува сфаќање на 

причините кои довеле до незгодата. Стручната анализа на сите незгоди на некој 

простор, овозможува сфаќање на проблемот и негово решавање. Доколку 

проблемите се именуваат со правилно име, тогаш постои можност и да се 

решат. Во спротивно, може да се исцрпуваме со решавање на проблеми кои и не 

постојат. Затоа велиме дека квалитетен увид е основен предуслов за управување 

со безбедноста во сообраќајот.  

 

1.3. Специфичности на увидот кај сообраќајни незгоди во однос на 

останатите увиди 

 

 Меѓу бројните облици на криминалитетот, сообраќајните незгоди се 

издвојуваат според: 

- учеството,  

- обемот на последицата,  

- специфичноста на извршителот, 

- специфичноста и комплексноста на стручното знаење неопходно за 

квалитетна анализа на делата, 

- специфичните цели на увидот и  

- специфичните стручни работи кои се извршуваат при увидот.  

Во досегашната наша пракса за овие специфичности не се водело 

доволно сметка. Недопустливо се вршат импровизации и „поефтинување“ на 

увидот, не водејќи сметка дека со тоа целокупниот судски процес значајно 

поскапува. 

Кој и како ги анализира сообраќајните незгоди? Сообраќајните незгоди 

ги анализира и разјаснува судот, односно судијата. Притоа, најголема стручна 

помош му пружа, по правило, сообраќајно-техничкиот вештак. Тие ја 

анализираат незгодата и одлучуваат за кривицата, а не виделе како незгодата се 

случила, ниту пак биле на лице местото непосредно после незгодата (не ги 
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виделе последиците од незгодата). Тие за последиците од незгодата можат да 

сознаат посредно – преку очевидците (учесниците во незгодата и сведоците). 

Очевидците не се објективни, ниту стручни. Затоа судот не би требало да се 

ослонува само на нивните искази при одлучување за незгодата. 

За да се надминат проблемите на објективност и стручност, на лице 

местото на сообраќајната незгода со значајни последици, по правило, излегува 

увидна екипа. 

Увидната екипа има основна задача стручно, објективно и сеопфатно да 

ги „сними“ сите важни последици од сообраќајната незгода, нив успешно да ги 

„пренесе“ на оние кои ќе одлучуваат за незгодата (судот), така да тие стекнат 

впечаток „како да биле на лице место“. Притоа, до важни информации се доаѓа 

преку: 

- непосредно, сетилно забележување, 

- стручно знаење и  

- изјави (субјективни ставови) на сведоци. 

Кое е значењето на увидот кај сообраќајните незгоди? Секој увид се 

врши во врска со некоја штета. Основно прашање кое се поставува во врска со 

штетата кај останатите дела (КОЈ?) е во врска со потемелното одредување на 

причинителот, како и оние соучесници кои со своето чинење или нечинење 

можеле да ги спречат или намалат последиците. Кога ќе се откријат овие 

учесници, најголемиот дел од целта на увидот е остварена. Меѓутоа, кај 

сообраќајните незгоди основната цел на увидот се преместува од прашањето 

КОЈ? (криминалистичко значење) на прашањето КАКО? (сообраќајно значење). 

Имено, во помалку од 10 % од сообраќајните незгоди учесниците се 

оддалечуваат од лице местото. Меѓу нив, голем број се оддалечуваат поради 

страв или неснаоѓање, така да многу брзо сами се пријавуваат во полиција. Кај 

сообраќајните незгоди најчесто е основното прашање: Како и под кои околности 

се случила сообраќајната незгода? Дури и ако се работи за непознато (НН) 

возило или лице, после неговото откривање задолжително се враќаме и 

најмногу се занимаваме со прашањето: Како се случила сообраќајната незгода? 

Притоа, кај увидот кај сообраќајните незгоди, многу е поизразен сообраќајното, 

отколку криминалистичкото значење на увидот. 

Увидите кај сообраќајните незгоди се најчесто увиди кои се вршат од 

страна на ОВР. Последиците кај сообраќајните незгоди (мерени преку бројот на 

загинати, повредени лица или големината на материјалната штета) ги 

надминуваат последиците кај сите останати дела.  

Кои се учесниците на сообраќајните незгоди? Додека извршителите на 

останатите кривични дела се криминалци, учесниците кај сообраќајните 

незгоди, по правило, не се криминалци, туку чесни граѓани, учесници во 

сообраќајот. 

Како се врши сообраќајно-техничка анализа на незгодите? Во основата 

на анализата на сообраќајните незгоди се сообраќајно-техничките пресметки, 

врз основа на трагите од незгодата (одредување на брзината на учесниците во 

незгодата, одредување на местото на судирот, одредување на меѓусебната 

положба и брзината непосредно пред судирот, одредување на положбата и 

брзината во моментите на реагирање, просторно-временската анализа, анализата 

на постапување според сообраќајните знаци, анализата на можноста од 

избегнување на судирот итн). За да бидат овие пресметки потемелни и 

поквалитетни, лице местото (а посебно трагите и предметите од незгодата) мора 

квалитетно да се фиксираат при увидот. Посебно значење имаат мерењата на 
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лице местото, цртање на скицата и ситуационите планови на лице местото на 

сообраќајните незгоди. Овие дејствија кај увидот на некои други дела (на 

пример, кај кражбата, проневерата итн) воопшто не се вршат или имаат мало 

значење. 

За да се задоволат острите барања на сообраќајно-техничката анализа на 

незгодите, некогаш е неопходно на лице место да се извршат одредени посебни 

дејствија кои не се значајни кај останатите увиди: 

- одземање на тахографските записи и тахографите, 

- одземање на сијалиците, 

- вонреден технички преглед на возилото,  

- здравствен преглед на лицата – учесници во незгодата, 

- мерење на успорувањето на возилото, 

- мерење на конкретната видливост, 

- мерење на испакнатоста на коловозот (или испакнатоста на теренот), 

- мерење на конкретната прегледност и сл.   

Сите овие се многу важни специфичности при вршењето на увид кај 

сообраќајните незгоди за кои мора да се води сметка во пракса. Имено, овие и 

другите специфичности бараат работниците на увидот кај сообраќајните 

незгоди покрај општите познавања за увидот, да стекнат и низа на специфични 

знаења за сообраќајот, за прописите за безбедност во сообраќајот и за увидот кај 

сообраќајните незгоди.  

Набројаните специфичности, а посебно бројноста и специфичноста на 

постапување на лице место, ги оправдуваат настојувањата увидите кај 

сообраќајните незгоди да ги вршат специјализирани екипи, посебно обучени и 

опремени за оваа работа. Во овие екипи, значајно место имаат сообраќајните 

полициски службеници специјализирани за вршење увид кај сообраќајни 

незгоди. 

 

1.4. Методи на фиксирање на лице местото кај сообраќајните незгоди 

 

 Да се фиксира лице местото на сообраќајна незгода, значи трајно да се 

зачуваат важните обележја на тоа лице место, заради подоцнежна анализа. 

Фиксирањето на лице местото кај сообраќајната незгода е основна задача на 

увидната екипа. Квалитетно фиксирање на лице местото има одлучувачко 

влијание на квалитетот и ефикасноста на судскиот процес. 

 Имено, оној кој ја анализира незгодата и одлучува за неа (судијата, 

вештаците и други) не бил на лице место кога се случила незгодата, ниту пак 

бил на увид. Ставовите за незгодата се донесуваат првенствено врз основа на 

последиците од таа незгода, односно врз основа на увидната документација во 

која се фиксирани овие последици и други елементи од затекнатата состојба. 

 Треба да се има на ум дека увидот и анализата на незгодите временски и 

просторно се раздвоени. Имено, анализата на незгодата се врши дополнително 

(и по неколку години по незгодата) на друго место – во суд (и по неколку 

десетини километри од местото на незгодата). Увидната екипа би требало 

што посеопфатно да ја фиксира затекнатата состојба, така што сите 

учесници во судскиот процес да имаат впечаток како да биле на лице место. 

 Овде се јавуваат низа проблеми, меѓу кои се истакнуваат проблемите во 

врска со количината на информации. Од увидната екипа се очекува квалитетно 

да фиксира што поголема количина на информации. Од друга страна, големата 

количина на информации го оптеретува увидот. Од екипата на увидот се 
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очекува да најде права мера, така што ќе фиксира сè што е важно, но да не се 

занимава со деталите кои се неважни и кои непотребно би го оптеретувале 

увидот и увидната документација.  

 При фиксирање на лице местото кај сообраќајните незгоди се користат 

следните методи: 

1. метод на одземање 

2. метод на фотографирање и видеоснимање 

3. графички метод (скицирање и цртање во размер) и 

4. вербален метод. 

Треба да се има во предвид дека овие методи се користат во 

секојдневната комуникација помеѓу луѓето. Во намерата на некого да му ги 

пренесеме нашите искуства и случувања (на пример, „бев на свадба“) го 

користиме вербалниот метод (набројување на податоци за настанот, за 

учесниците и сл.). Доколку, сакаме да го пренесеме изгледот на некој или нешто 

користиме фотографија, а ако сакаме да ја пренесиме ситуацијата (положбата, 

големината и распоредот на предметите и објектите) цртаме цртеж. Конечно, 

ако сакаме верно и сеопфатно да ги прикажеме сите обележја на некој предмет 

користиме одземање (носиме парче торта или шише од пијалокот кој сме го 

пиеле).    

 

1.5. Елементи на увидната документација и нивни специфичности 

 

 Со примена на набројаните методи на фиксирање на увидот, добиваме 

различни елементи на увидната документација, и тоа: 

1. записник за увид на сообраќајната незгода, 

2. фотодокументација од увидот, 

3. скица од лице местото, 

4. ситуационен план од лице местото и  

5. останати прилози. 

 

1.5.1. Записник за увид 

 

 Вербалниот метод се базира на можноста со зборови (вербално) да се 

прикаже затекнатата состојба на лице местото. Со примената на овој метод 

доаѓаме до записник за увид, службени белешки, разни извештаи и сл. 

 Записникот за увид е процесно најзначаен елемент од увидната 

документација. Иако во техничка смисла ова не е најпогоден метод за 

фиксирање на лице местото, записникот има најголема процесна вредност, затоа 

што единствено се споменува во законот. Записникот за увид би требало да има 

три дела: воведен, описен и завршен дел. 

 Во воведниот дел записникот би требало да го навести правниот основ за 

вршење увид и најважните податоци за: незгодата, органот и увидната екипа, 

местото и времето на увидот (незгодата), начинот на обезбедување на лице 

местото, метеоролошките прилики, значајните дејствија кои се реализирани 

пред почетокот на увидот и сл. 

 Во описниот дел би требало што посеопфатно да се опишат важните 

елементи на затекнатата состојба на лице место, а посебно, општиот изглед на 

лице местото, најдените возила, лицата, лешеви и други предмети и траги на 

лице место (опис, положба, димензии и други важни обележја), податоци за 

патот и времето, податоци за возилата – учесници во незгодата, податоци за 
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лицата учесници во незгодата (вклучително и податоци за патниците во 

возилата), податоци за повредите на учесниците во незгодата, податоци за 

оштетените возила и објекти, применетите постапки на фиксирање 

(фотографирање, скицирање, одземање, мулажирање итн), преземените 

дејствија при увидот итн. 

 Во завршниот дел од записникот за увид се внесуваат податоци за 

наложените дејствија кои ќе следат после увидот (возило упатено на вонреден 

технички преглед, даден налог за обдукција на леш и сл.), податоци за времето 

на завршување на увидот, име, презиме и потпис на записничарот и 

раководителот на увидот. 

 Вербалниот метод има низа предности, и тоа:  

- овој метод најлесно се применува на лице место, 

- записникот има најголема процесна вредност, затоа што единствен се 

споменува во законот,  

- едноставно ги прикажува општите податоци (за незгодата, за учесниците, 

за сведоците, за метеоролошките прилики, за дејствијата на увидот, за 

местото и времето, за дејствијата пред и после увидот, за составот на 

увидната екипа итн), 

- записникот за увид го раздвојува важното од неважното, 

- записникот за увид ги поврзува сите елементи на документацијата во 

една целина итн. 

Најважните недостатоци на вербалниот метод се: 

- овој метод не е очигледен и мора да биде поткрепен со останатите 

докази, 

- вербалниот метод е секогаш субјективен и многу зависи од обученоста и 

искуствата на лицата од увидот, 

- со овој метод не може јасно и прегледно да се прикажат сите елементи од 

затекнатата состојба, а посебно оштетените возила, распоредот на 

трагите и предметите, изгледот на сообраќајната површина, геометријата 

на раскрсниците, елементите на кривините,  

- вербалните прикази непрегледно соопштуваат мала количина 

информации, така што е незгодно да се користат во насока на сфаќање на 

ситуацијата, меѓусебната положба на трагите, геометријата на 

сообраќајницата и сл. 

При составување на записникот за увид посебно внимание треба да се 

посвети на опишување на трагите и предметите на сообраќајната незгода. При 

тоа потребно е да се евидентираат сите важни обележја на предметите/трагите и 

тоа: 

- видот и изгледот на трагите, 

- потеклото и начинот на настанување на трагите, 

- положбата на трагите, 

- битните големини и другите обележја на трагите и 

- детален опис на изгледот и положбата на карактеристичните детали на 

трагите. 

Записникот за увид се составува кај секоја сообраќајна незгода. 

 

1.5.2. Фотодокументација 

 

 Фотодокументацијата е уреден збир на однапред одредени групи на 

фотографии, кои систематски го прикажуваат изгледто на најначајните 



 10 

елементи на затекнатата состојба. Обично, во фотодокументацијата се наоѓаат 

следните групи на фотографии: широк (општ) изглед на лице местото, близок 

изглед на лице местото, меѓусебна положба на предметите и трагите од 

незгодата, изглед на предметите и трагите од незгодата, изглед на возилото и 

објектите (посебно оштетување на нив), изглед на лешевите (посебно 

надворешните видливи повреди) и изгледот на деталите на трагите и 

предметите. 

 Фотографијата, после одземањето, е најобјективниот и најочигледниот 

метод на фиксирање на траги/предмети од незгодата. При тоа, објективноста се 

однесува на содржината на фотографијата, но не и на содржината на 

фотодокументацијата.  

 Фотографијата е сеопфатна, т.е. на неа се наоѓа сè што е оптички видливо 

пред објектот, без обзир дали тоа го сметаме за важно.  

 Фотографијата едноставно соопштува голема количина на информации, а 

што е посебно важно при фиксирањето на оштетеното возило, општиот изглед 

на лице местото, неправилните траги и предмети и сл. 

 Размерната фотографија пружа можност за одредување на важните 

должини на лице место. Стереофотограметријата и аналитичката 

фотограметрија овозможува цртање на ситуациони планови врз основа на 

фотографијата и одредување на димензиите со фотографијата. 

 Меѓутоа, фотографијата има и низа на недостатоци. 

 Во однос на останатите методи на фотографирање е скапа и непрактична 

(бара опрема, обучени лица и време). Меѓутоа, имајќи ја во предвид 

целокупната штета, загубите и трошоците поврзани со незгодата, а посебно 

трошоците за судскиот процес, тоа не може да се прифати како причина за 

неприменување на методот на фотографирање. 

 Содржината на фотодокументацијата е субјективна и зависи од 

обученоста и искуствата на екипите за увид. Имено, субјективно се избира што 

ќе се сними и под кој агол. Овој недостаток може да се надмине само со добро 

обучена екипа за увид.  

 Фотографијата е оптеретена со низа на неважни детали, па некој важен 

детал не може јасно да се воочи. Овој недостаток се надминува со маркирање на 

слабо видливи траги и со добар избор на аголот на снимање. 

 Проблемите и опасностите од фотомонтажи станале особено значајни со 

развојот на компјутерите. Овој недостаток се надминува со работа во 

службените простории и чување на негативот. 

 Заради набројаните предности, фотографирањето е незаменлив метод на 

фиксирање и би требало да се применува при секој увид, а недостатоците да се 

надминуваат. Голема заблуда е дека записникот може да ја замени 

фотодокументацијата. Низа на многу важни постапки при анализа на незгодата 

може коректно да се спроведат без фотографија. 

 Денес, кај тешките сообраќајни незгоди сè почесто се користат видео 

камери. Во таа смисла, полицијата во некои места е веќе технички опремена и 

стручно оспособена. Тоа би требало да се разликува од ТВ снимањето, чија е 

цел сензација или информирање за настанот, а не и пружање на докази за 

анализа на настанот. Примената на видео камера не го исклучува и 

фотографирањето на лице местото. Посебно значење имаат примената на 

дигиталната фотографија, дигиталните видео камери и мултимедиските увидни 

документации.  
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1.5.3. Скица на лице местото 

 

Како резултат од примената на графичкиот метод се добиваат скици и 

ситуациони планови. 

Скицата е едноставен, со слободна рака, графички приказ на затекнатата 

состојба на лице местото. Во скицата се исцртуваат сите важни елементи на 

затекнатата состојба, а потоа се котира сè што е мерено и тоа онака како што е 

мерено. 

Скиците, по правило, се изработуваат на лице местото на сообраќајната 

незгода, за време на увидот. Скицата се црта кај секој увид кај сообраќајна 

незгода и би требало секогаш да се доставува на судот. Скицата има големи 

предности во однос на останатите елементи на увидната документација: 

- едноставно и брзо се црта,  

- се раздвојува важното од неважното, 

- едноставно ја прикажува геометријата на сообраќајната површина, 

- едноставно ја прикажува меѓусебната положба на трагите, предметите и 

сообраќајната површина, 

- едноставно и прегледно ги прикажува изворните резултати на сите 

мерења кои се извршени на лице место,  

- од скицата се гледа што е мерено на лице место, 

- од скицата се гледа како одредени големини се мерени, 

- едноставно ги прикажува различните алтернативи итн. 

Скицата има и низа на недостатоци: 

- не дава општи податоци за сообраќајната незгода (ова се надминува со 

записникот за увид), 

- не е верна, затоа што се црта со слободна рака, пред мерењето (ова се 

надминува со добра обука и искуство), 

- техничкото ниво на скицата е многу ниско, не го прикажува изгледот на 

лице местото, изгледот на оштетените возила, изгледот на коловозот и 

сл. (ова се надминува со фотодокументацијата), 

- скицата некогаш не е универзална, т.е. не е јасна за поширок круг на 

корисници (ова се надминува со добра обука и изработка на ситуациони 

планови). 

Поради своите предности, скицата би требало секогаш да се изработува и 

приложува со увидната документација. 

 

1.5.4. Ситуационен план на лице местото 

 

 Ситуациониот план е цртеж во размер кој технички коректно, верно ја 

прикажува затекнатата состојба на лице местото. 

 Овие цртежи се изработуваат во простории, со помош на прибор за 

цртање, а врз основа на скиците и белешките од лице местото. На ситуациониот 

план се котираат само најважните мерки и тоа онака како што ќе бидат 

користени за анализа. Понатаму, на ситуациониот план се котираат само оние 

мерки кои ќе бидат користени за анализа на незгодата, но не и мерките кои 

служат за цртање на цртеж во размер (цртежот е веќе нацртан), ниту мерките 

кои овозможуваат реконструкција на незгодата. Посебно се води сметка 

цртежот да биде прегледен и прифатлив за технички необразованите лица 

(судии, обвинители, адвокати, странки и сл.). Ваквиот цртеж има големи 

предности, и тоа: 
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- квалитетно го раздвојува важното од неважното, 

- цртежот е квалитетен и прилагоден за корисниците, 

- цртежот е растеретен од сите коти кои не се потребни, 

- заради почитување на размерот, цртежот верно (пропорционално) ја 

прикажува затекнатата состојба, 

- наједноставно ја прикажува геометријата на сообраќајницата и 

меѓусебниот распоред на сите траги и предмети од сообраќајната 

незгода, 

- многу едноставно соопштува огромна количина на информации за 

сообраќајната ситуација, кои се важни за анализа на незгодата, 

- едноставно ги прикажува алтернативите и верзиите за настанот. 

Ситуациониот план има и низа на недостатоци: 

- цртањето на овој цртеж е многу бавно и сложено, па тешко може во 

пракса да се организира (се надминува со добра обука, добра 

организација, а некогаш и квалитетни скици кои ги заменуваат 

плановите), 

- овие цртежи се цртаат посредно, врз основа на скици и белешки (се 

надминува со задолжително доставување и скица од лице местото), 

- на цртежот не е сè котирано, па не се знае што е мерено на лице 

местото, ниту како е мерено (се надминува со скица), 

- ситуациониот план не дава низа на општи податоци за незгодата (се 

надминува со записникот за увид), 

- ситуациониот план не го прикажува изгледот (се надминува со 

фотодокументацијата) итн. 

За значењето на ситуациониот план најдобро зборува фактот дека 

сообраќајното вештачење се темели и намногу се ослонува на ситуациониот 

план. 

Со обзир на предностите и недостатоците може да се одреди и обемот на 

примена на скицата и ситуациониот план: 

- скиците би требало секогаш да се цртаат и доставуваат во увидната 

документација и  

- ситуационите планови би требало да се цртаат кај сите незгоди со 

обележја на кривично дело, а по можност и кај останатите незгоди. 

Скиците би требало да бидат посебно квалитетни во случаите кога не се 

цртаат ситуационите планови. 

 

1.5.5. Останати прилози (најчесто се тоа одземени предмети) 

 

Одземањето на предмети од сообраќајната незгода подразбира дека тие 

на лице место стручно ќе се обработат, издвојат, спакуваат и сочуваат, така да 

можат да се користат при подоцнежни вештачења и анализа на незгодата. 

Одземањето е најочигледен и најсеопфатен метод на фиксирање. Кога се 

одземе некој предмет, тогаш, по правило, се фиксираат сите траги на предметот 

и обележја на тој предмет, без обзир дали ги сметаме за важни или не. 

Одземањето овозможува понатамошни анализи на одземениот предмет и сите 

траги на него, што е најважна предност на овој метод. 

Меѓутоа, одземањето има и големи недостатоци во однос на останатите 

методи: 

 Примената на овој метод не е практична од повеќе причини. 
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 Постапката на лице место е специфична и мора да потврди очигледност, 

т.е. мора да докаже дека одземениот предмет/траг потекнува од лице местото. 

Одземањето на лице место некогаш бара посебна стручност и учество на 

стручни лица во екипата за увид. 

 Пакувањето и чувањето е следен проблем при примената на овој метод. 

Имено, одземениот предмет, по правило, не може да се спакува во фасцикл А4 

формат, како останатите елементи на документацијата, туку мора посебно да се 

спакува и чува што е многу непрактично. Вака спакуван предметот/трагот 

некогаш се чува на друго место (одвоено од другата документација), па е 

непрактично неговото користење при расветлување и разјаснување на 

сообраќајната незгода. 

 Конечно, бројни траги и предмети не може да се одземат, затоа што се 

фиксирани на коловозот, на останатите површини и на неподвижни објекти 

(трагите од сопирање, возење, лизгање, оштетување на објектот, оштетување на 

коловозот и сл.). 

 Набројаните предности и недостатоци го одредуваат обемот на примена 

на овие методи. Одземањето предмети од сообраќајната незгода се користи само 

кога со останатите методи не може сеопфатно да се фиксираат важни траги на 

тој предмет, а се очекува понатамошна анализа (вештачење) на трагот – 

предметот. Во пракса, најчесто се одземаат тахографски записи, отпаднати 

делови од возилата (парчиња од трепкачите, парчиња од скршено стакло, лушпи 

од боја и сл.), делови од облеката и обувките на пешаците, траги од крв, делови 

од возилата (фарови, пнеуматици, спони, сопирачки цилиндар, тахограф и сл.) 

итн. 

 Не може да се одземат сите важни траги. Некогаш релјефните траги може 

да се излеат, т.е. може да се излее негатив од трагот и таа одливка да се одземе 

наместо трагот. Овој процес се вика мулажирање на трагите. Мулажирање 

(излевање) на трагите се применува исклучиво кај релјефните траги, а посебно 

кај трагите од обувки и трагите од возење со добро втиснати шари на обувките, 

односно на пнеуматиците. Целта на мулажирањето е да се добие негатив трага. 

Најчесто при мулажирањето се користи гипсена каша. При тоа: 

- се утврдува потребата од мулажирање, 

- се пронаоѓа и детално се анализира релјефниот траг, 

- на трагот се наоѓа сегмент со добро изразени карактеристични детали 

(индивидуални карактеристики), 

- овој сегмент од трагот добро се чисти од другите материјали (гранки, 

грутчиња земја и сл.), 

- ако трагот е плиток овој сегмент се оградува со лимена трака или 

слични прирачни средства со висина од 3-4 цм, 

- се прави гипсена каша, 

- на трагот внимателно (со чаша или лажица) се излива првиот слој од 

гипсената каша, 

- кога првиот слој малку се зацврсти се става арматура (стапчиња, 

гранчиња, жица и сл.), 

- преку арматурата се излива и другиот, подебел слој на гипсената каша, 

- површината на мулажот се зарамнува и на неа се впишуваат податоци за 

незгодата, 

- после стврднувањето (10-15 мин) мулажот се подигнува и се чисти со 

млаз од воздух или вода и  
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- конечно, мулажот се пакува и чува така што да се спречи кршење и 

уништување на карактеристичните детали на мулажот. 

Мулажирањето има големо значење при потрагата по НН возило. 

Посебно често се мулажираат траги од возење. Имено, со мулажот практично се 

одзема негативот од трагот, што претставува позитив на шарата на пнеуматикот. 

Подоцна, вештакот ќе може детално и паралелно да го анализира мулажот од 

трагата од лице местото и мулажот од пнеуматикот на осомниченото возило или 

самиот пнеуматик. Оваа анализа обезбедува елиминација, а ако на трагот се 

најдат и добро мулажирани карактеристични детали (индивидуални 

карактеристики), вака не може да се изврши идентификација на возилата. 

Мулажирањето е многу очигледен метод на фиксирање и некогаш, по 

очигледност, може да се спореди со методот на одземање на предмети. 

Мулажирањето доаѓа до израз, ако трагот не може да се одземе (на пример, 

трагот на возење во снег, во кал, во растопен асфалт, во песок и сл.). меѓутоа, 

многу е важно на лице место да се докаже дека мулажот потекнува од лице 

местото. Ова се постигнува со фотографирање на трагот кој се мулажира, со 

присуство на сведоци, опис во записникот за увид и сл. Конечно, треба да се 

нагласи дека со мулажирање се докажува дека возилото го поминало патот, но 

не и дека учествувало во незгодата. Затоа на лице место мора да се води сметка 

и за другите докази.     

 

1.6. Технички начела на изработка на увидната документација 

 

 За нашите потреби можат да се издвојат три основни начела кои би 

требало да се почитуваат при изработката на секоја увидна документација, и 

тоа: 

1. начело на ОБЈЕКТИВНОСТ 

2. начело на УСОГЛАСЕНОСТ 

3. начело на СЕОПФАТНОСТ 

 

1.6.1. Начело на објективност 

 

 Спрема ова начело, основната содржина на сите елементи на увидната 

документација се фактите, односно објективно утврдените работи. Се мисли на 

она што овластеното лице утврдило со забележување и/или врз основа на 

несомненото стручно знаење. Од друга страна, ако е значајно дека во увидната 

документација се регистрира и нешто што не е објективно (ставови на сведоци 

или ставови на овластени лица), тогаш овие субјективни елементи мора да бидат 

недвосмислено раздвоени од тие факти. 

 Понатаму, не може на исто место да се наведуваат ставови или искази од 

сведоци и утврдени факти. Ако сепак се најдат заедно, тоа мора јасно да се 

нагласи и недвосмислено да се раздвои. Тоа е предуслов, судот, вештакот и 

другите да создадат објективна подлога за анализа на сообраќајната незгода. 

 Тука треба да се напомене дека и субјективните ставови често се од 

голема помош, но мора да се нагласи чии ставови се тоа и да се раздвојат од 

фактите. Доколку субјективните ставови не се раздвојат од фактите, се менува 

нивниот третман, т.е. добиваат тежина на факти, а некогаш се доведува во 

прашање и веродостојноста на останатите факти. 
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 Во пракса, многу се чести грешките во врска со начелото на 

објективност. Најчеста и најопасна грешка е внесувањето и нераздвојувањето во 

записникот за увид на: 

- фактите кои увидната екипа ги утврдила со сетилно забележување, 

- ставовите кои на екипата и ги пренесле сведоците и учесниците во 

незгодата,  

- ставовите до кои екипата дошла со заклучување, а врз основа на своите 

случајни (сомнителни) знаења и сознавања на лице место. 

За да не се прават вакви и слични грешки во пракса мора постојано да се 

има во предвид дека содржината на увидната документација, судот, вештакот и 

другите ја прифаќаат како факти, доколку не е поинаку нагласено.  

 

1.6.2. Начело на усогласеност 

 

Ова начело може да се расчлени на поединечна усогласеност и меѓусебна 

усогласеност. Поединечната усогласеност се однесува на усогласеност на 

содржината на поедини делови од увидната документација (на пример, 

суштинска и терминолошка усогласеност на сите содржини во записникот за 

увид). Спрема ова начело поединечната усогласеност во рамки на поединечните 

содржини во документацијата (записник, фотодокументација, ситуационен план 

и др.) не смее да биде со контрадикторно тврдење. 

Меѓусебната усогласеност се однесува на усогласеност помеѓу деловите 

на увидната документација (на пример, усогласеност помеѓу скицата и 

записникот). Начелото на меѓусебна усогласеност подразбира суштинска, но и 

терминолошка и секоја друга усогласеност (исти ознаки на трагите, иста 

ориентирна и фиксирна точка, иста ориентирна права итн) на различните делови 

на увидната документација. 

Еден од најзначајните суштински елементи на усогласеност е 

усогласеноста на мерките во различните содржини (во записникот и во скицата). 

Во записникот за увид задолжително се внесуваат сите важни мерки врз основа 

на кои го фиксираме лице местото. Овие мерки мора да бидат усогласени со 

мерките во скицата, во ситуациониот план или на размерната фотографија. 

Затоа е многу практично при пишување на записникот како потсетник да се 

користи котирана скица и белешки од лице местото.  

Непочитувањето на начелото на усогласеност најчесто е предизвикано од 

невнимание, незнаење или несовесно работење. Ова ја отежнува или 

оневозможува коректната анализа на сообраќајните незгоди, а од друга страна 

се уништува угледот на службата која го врши увидот. И покрај тоа, во пракса 

има безброј примери на непочитување на ова начело. 

Друг важен пропуст во пракса е одвоената работа на членовите на 

екипата и одвоено (а не заедничко) правење на деловите на документацијата. 

Затоа на секој увид треба да му се пристапи совесно и стручно, што ќе 

гарантира поединечна усогласеност. Евентуални случајни грешки или пропусти 

мора да се отстранат од сите членови на увидната екипа заедно, така што 

конечната документација да биде суштински и терминолошки усогласена, а не 

дополнително (на барање на судот) „да се усогласува“ или произволно да се 

прифати еден од двата спротивни ставови и сл.  

 

 

 



 16 

1.6.3. Начело на сеопфатност 

 

  Ова начело може да се доведе во врска со претходните две начела, а 

подразбира дека во увидната документација мора да се најде сè она што за судот 

или вештакот може да биде од значење, а можело да се утврди на лице местото 

на сообраќајната незгода. Разликуваме поединечна сеопфатност и сеопфатност 

во целина. 

 Поединечната сеопфатност подразбира дека секој елемент на увидната 

документација (поединечно) опфаќа сè она што од него се очекува. На приме, 

записникот за увид нема да биде поединечно сеопфатен, ако во него нема 

податоци за учесниците, затоа што тоа и се очекува од записникот. Од друга 

страна, ако записникот не ги прикажува сите мерења од лице местото, тој може 

да биде поединечно сеопфатен, затоа што од записникот не се очекува да 

прикаже што и како е мерено (тоа ќе го прикаже скицата од лице местото). 

 Сеопфатноста во целина подразбира дека се применети сите методи на 

фиксирање (изработени сите елементи на увидната документација), па така во 

документацијата да се наоѓа сè што е значајно за анализа на незгодата. Па така, 

ако во документацијата нема скица, не е задоволено начелото на сеопфатност во 

целина. Слично е и ако, макар еден елемент на документацијата, нема податок 

за патот и времето, ако нема податоци за тоа што и како е мерено, ако не е 

прикажан изгледот на лице местото итн.  

 Задоволувањето на ова начело бара стручност и искуство на членовите 

на увидната екипа. Нажалост, многу е ретка увидната докуементација која би го 

задоволила начелото на сеопфатност. Затоа, во пракса, е многу отежната или 

дури и оневозможена прецизна и темелна анализа на сообраќајната незгода, а не 

ретко се донесуваат и погрешни ставови.  

 Начелото на сеопфатност би требало, во пракса, да го одреди составот на 

увидната екипа, траењето на увидот, бројот на потребните фотографии, обемот 

и содржината на записникот, размерот и содржината на ситуациониот план, 

видот и бројот на останатите прилози итн. Слободно може да се каже дека: 

колку е потанка увидната документација толку подебели се судските списи во 

врска со таа сообраќајна незгода, или колку пократко трае увидот, толку 

подолго трае судскиот процес.     

 

1.7. Практични постапувања при расветлување и разјаснување на 

сообраќајните незгоди 

 

 Колку и да е неблагодарно да се опишуваат многу разновидни случаи во 

пракса, може грубо да се разликуваат три случаи: 

1. кај сообраќајните незгоди со мала материјална штета законот не 

предвидува обврска за известување на ОВР за сообраќајната незгода. Во 

оваа ситуација учесниците на незгодата може да се договорат, и тоа: 

- да се согласат околу условите на настанување на незгодата, околу 

вината и износот на штетата и врз основа на тоа еден на друг да си 

исплатат штета, или 

- да се согласат околу условите на настанување на незгодата и врз 

основа на тоа да се пополни и потпише Европскиот извештај за 

сообраќајна незгода, кој ќе биде предаден на осигурувањето. 

Осигурувањето е должно врз основа на согласноста на учесниците 

и пополнетиот Европски извештај за незгодата (или друг 
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извештај) да ја разгледа незгодата, да постапи по барањата на 

оштетените странки, да ја процени штетата и да изврши исплата. 

Наместо Европскиот извештај може да се користи и друг 

формулар кој ќе го одреди осигурувањето. Осигурувањето, во 

процесот на разгледување на оштетените возила, ќе анализира 

дали оштетувањата одговараат на изјавите на учесниците, дали 

постои законски основ за исплата на штета и колкав е износот на 

штетата. 

Ако за незгодата е известен ОВР, тој ги евидентира податоците, односно 

известувањата за незгодата. Меѓутоа, ако овластеното лице излезе на лице место 

и врши увид, тогаш би требало да се изработи и увидна документација 

(записник за увид, скица на лице местото и сл.). Нажалост, во нашата пракса, 

често се задоволуваме со пишување на службени белешки во вакви случаи. 

2. кај сообраќајните незгоди со значајна материјална штета, кај незгодите 

кај кои учесниците не се спогодиле околу начинот на настанување на 

незгодата (виновникот), како и други случаи кога едниот од учесниците 

бара, законот предвидел ОВР да врши увид. Тогаш се анализира 

прекршочната одговорност на извршителот кој извршил непрописна 

дејност. Овластеното службено лице излегува на лице местото, врши 

увид, пријавува прекршок и извршители на прекршокот до органите за 

внатрешни работи. ОВР (или оштетената странка) поднесува барање за 

покренување на прекршочна постапка. За ваквите незгоди расправа 

судијата за прекршоци, а врз основа на барањето за покренување на 

прекршочна постапка. Барањето е пропратено со делумна или потполна 

увидна документација. Во овие случаи, редовно се изработува скица од 

лице местото со изворните мерења. Фотодокументацијата, по правило, не 

се изработува. Со развојот на дигиталната фотографија, сè почесто се 

врши и фотографирање на лице местото кое опфаќа снимање на 

минимален број на фотографии. Во некои средини на лице место се 

фотографира (со класични фотоапарати) и се развиваат негативи, а 

фотографиите се изработуваат подоцна и дополнително, само а барање 

на судот или некоја странка во спорот. 

3. конечно, кај сообраќајните незгоди со елементи на кривично дело (каде 

има загинати, тешко повредени или има предизвикано материјална штета 

поголема од законски предвидениот износ) предвидена е кривична 

одговорност за извршителот на кривичното дело. За ваквите сообраќајни 

незгоди расправа суд (судски совет) во кривична постапка. Увидот го 

врши истражен судија, а екипата на ОВР му пружа стручна помош (го 

обезбедува лице местото, скицира, фотографира, изработува ситуационен 

план од лице местото, анализира и обработува траги итн). Во овие 

ситуации ви требало задолжително да се изработи комплетна увидна 

документација (записник за увид, скица, фотодокументација, 

ситуационен план и останати прилози). Доколку се работи за незгода со 

непознат извршител, во увидот редовно учествува и криминалистички 

техничар кој изработува извештај за криминалистичко-технички преглед 

на лице место.  
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1.8. Проблеми при вршење на увид кај сообраќајните незгоди во наши 

услови 

 

 Врз основа на ваквиот преглед јасно е дека увидот кај сообраќајните 

незгоди има низа карактеристики на „класичен“ увид, но и низа на многу 

значајни специфичности. Овие специфичности се огледуваат и во редовноста од 

примена на сите методи на фиксирање на траги, т.е. комплетирање на увидната 

документација. Секој од елементите на увидната документација има важни 

предности, поради што би требало редовно да се применуваат. Од друга страна, 

секој елемент на документацијата има и низа недостатоци и затоа не е доволен 

за квалитетно фиксирање на затекнатата состојба. Само сите елементи од 

документацијата заедно обезбедува квалитетно и сеопфатно фиксирање на 

затекнатата состојба, а посебно трагите и предметите на сообраќајната незгода. 

 Нажалост, во нашата пракса многу се чести примерите на некоректно и 

некомплетно фиксирање на затекнатата состојба. Чести се примерите дека 

поедини методи на фиксирање се изостануваат. На пример, несфатливо е дека 

во документацијата не се доставуваат скици од лице местото, како единствени 

изворни документ од кој прегледно може да се види што е и како е мерено на 

лице место. На лице место, често не се применува фотографскиот метод, 

„поради цената“. Најчесто „заштедата“ во цената на фотографијата од лице 

местото повеќе пати се плаќа во судскиот процес, а не се ретки случаите 

незгодата, токму поради оваа „заштеда“ да не може темелно и коректно да се 

анализира. Посебно е неприфатливо ова да стане правило и да се подразбира 

дека фотографиите не се потребни. Напротив, фотографирањето е незаменлив 

метод на фиксирање на затекнатата состојба и треба секогаш да се применува. 

Исклучително, поради цената и непрактичноста на постапката, може да се 

прифати, во точно одредени ситуации, редовно да се изработуваат негативи, а 

позитивите само по потреба (на барање на судијата за прекршоци). Треба да се 

има на ум тоа дека, ако се изостава фотографијата, тогаш останатите елементи 

на документацијата (посебно записникот) треба да бидат подетални, за да се 

надополни овој недостаток. Имено, на работниците на увидот мора да им бидат 

јасни предностите на фотографијата и дека со останатите начини недостатокот 

од фотографија делумно ќе се надополни. 

 Посебно не може да се оправда некоректното и нестручно применување 

на поедини методи на фиксирање на траги. На пример, не се ретки случаите на 

лице место да се примени метод на одземање, а да не се обезбеди никаков доказ 

дека предметот потекнува од лице место (што подоцна многу лесно се 

порекнува во судскиот процес). Исто така се чести случаите екипата на увидот 

да се задоволи со фиксирање на само мал број „важни“ траги, што секако ја 

намалува важноста и квалитетот на подоцнежните анализи. 

 Увидот кај сообраќајните незгоди е составен дел од судскиот процес и 

така и треба да се третира. Цената на увидот е само еден (мал) дел од цената на 

судскиот процес. Заштедите на увидот се прифатливи, само ако значајно не го 

поскапат судскиот процес. 
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Табела 1. Причини за сообраќајните незгоди во Република Македонија во периодот 

2005-2010 година 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВКУПНО 

СЕ % 

брзо возење 990 1.124 1.431 1.461 1.238 1.219 7.463 40,6 

непочитување на правила 

на првенство на 

минување 

419 578 653 757 746 745 3.898 21,2 

управување под дејство 

на алкохол 
143 102 140 133 155 132 805 4,4 

недржење страна и 

правец на движење 
231 295 342 423 467 492 2.250 12,2 

непрописно движење и 

свртување 
297 380 468 539 580 511 2.775 15,1 

непрописно 

престигнување 
158 175 219 231 206 201 1.190 6,5 

ВКУПНО 
СЕ 2.238 2.654 3.253 3.544 3.392 3.300 18.381  

% 12,2 14,3 17,7 19,3 18,5 18  100 

 

 На табелата 1. дадени се причините за сообраќајните незгоди во Република 

Македонија во периодот 2005-2010 година. Главна причина за сообраќајните незгоди, 

според податоците за анализираниот шестгодишен временски период е брзото возење 

на патиштата (40,6 %), потоа следи непочитувањето на правилата на првенство на 

минување (21,2 %), непрописното движење и свртување (15,1 %), недржењето страна и 

правец на движење (12,2 %), непрописното престигнување (6,5 %) и управувањето под 

дејство на алкохол (4,4 %). 

 
Табела 2. Настрадани лица според видот на сообраќајната несреќа  

во Република Македонија во периодот 2005-2009 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

ВКУПНО 

СЕ % 

меѓусебни судари на 

возила во движење 
2.192 2.872 3.645 4.325 4.213 17.247 58,6 

удар во запрено возило 156 170 211 147 159 843 2,9 

удар на возило во објект 

на патот 
218 242 327 278 276 1.341 4,5 

превртување на возила на 

патот 
145 159 169 190 176 839 2,8 

слетување на возила од 

патот 
650 653 840 805 1.015 3.963 13,4 

соборување или газење на 

пешаци 
949 963 1.089 1.132 1.033 5.166 17,5 

газење на невпрегнат 

добиток 
9 17 25 9 19 79 0,3 

ВКУПНО 
СЕ 4.319 5.076 6.306 6.886 6.891 29.478  

% 14,6 17,2 21,4 23,4 23,4  100 
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 ТРАГИ КАЈ СООБРАЌАЈНИТЕ НЕСРЕЌИ 

                         Содржина: 

2. Елементи на сообраќајната трасологија 

 

2.1. Поим на траги кај сообраќајните незгоди 

 

2.2. Значење на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

2.3. Класификација на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

2.4. Обработка на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

2.5. Најзначајни траги кај сообраќајните незгоди: значење и обработка 

 

                          2. Елементи на сообраќајната трасологија 

 

        2.1. Поим на траги кај сообраќајните незгоди 

 

 Трасологијата е наука која ги проучува трагите. Сообраќајната 

трасологија е дел од трасологијата која се бави со проучување на трагите кај 

сообраќајните незгоди, и тоа: начинот на настанок, методите на истражување и 

обработка на овие траги, со тоа што овозможуваат анализа на сообраќајните 

незгоди врз основа на трагите. 

 Што е траг кај сообраќајна незгода? 

 Под траг кај сообраќајна незгода, во најопшта смисла, се подразбираат 

сите промени – последици од сообраќајната незгода. Ова е неприфатлива 

широка дефиниција, за потребите на еден курс за увид. Имено, последицата од 

незгодата е и промена на расположението на учесниците и сл. 

 За наши потреби сосема адекватна е потесната дефиниција за траг кај 

сообраќајна незгода: 

Под траг кај сообраќајна незгода се подразбираат сите последици 

(промени) од сообраќајната незгода кои можат да се регистрираат – фиксираат. 

Понатаму, во секоја сообраќајна незгода, настануваат многу различни 

промени. Овие промени се однесуваат на возилото (оштетувањата, промената на 

положбата, објектите, оштетувањата и другите промени на објектите и патот и 

другите површини), на лица и животни (повреди, промени на облеката и 

обувките, промена на расположението итн), како и на околината (промени во 

меѓучовечките односи, промена на однесувањето, промена на животните цели 

итн). Сите набројани и други промени настануваат како последица на 

сообраќајната незгода и зависат од околностите под кои незгодата се случила. 

Оваа зависност се користи во истражувањето на сообраќајната незгода. 

Суштината на анализата на сообраќајната незгода обично се сведува на 

откривање на околностите под кои се случила незгодата, а врз основа на 

настанатите промени (врз основа на анализата на трагите на сообраќајната 

незгода). 

Конечно, во нашата пракса е присутна една многу опасна грешка: под 

траги кај сообраќајната незгода некогаш се подразбираат само 

идентификационите траги (последиците од сообраќајната незгода врз основа на 

кои може да се идентификуваат лица или возила кои учествувале во незгодата). 

Ова е многу опасна грешка која доведува до занемарување на многу важни 
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групи на траги кај сообраќајната незгода врз основа на кои не може да се 

изврши никаква идентификација, но многу се важни за анализа на условите под 

кои настанала незгодата (на пр. траги од сопирање, повреди, траги од 

заносување, лизгање итн). 

Трагите кај сообраќајните незгоди може да се проучуваат од повеќе 

аспекти: процес и услови на настанување на трагите, карактеристики на трагите, 

обработка на трагите од лице местото, анализа на трагите, вештачење на 

поедини траги и слично. За наши потреби ќе се ограничиме само на проучување 

на трагите во функција на нивна квалитетна обработка. 

 

2.2. Значење на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

 Незгодата ја анализираат и за неа одлучуваат лица кои не биле на лице 

место на незгодата, а ниту пак виделе како незгодата се случила. Заклучоците за 

тоа како незгодата се случила се донесуваат врз основа на анализа на трагите – 

кои се последици на таа незгода. Видот, обликот, положбата, интензитетот, 

изгледот и други својства на трагите се во директна врска со сообраќајните 

незгоди, т.е. со условите кои и претходеле на сообраќајната незгода. Анализата 

на сообраќајната незгода (расветлување и разјаснување) се сведува на детална 

анализа на сите траги и на стручно поврзување на карактеристиките на трагите 

со условите под кои незгодата се случила. За да можат ваквите анализи 

коректно да се спроведат, неопходно е во увидната документација стручно и 

сеопфатно да се фиксираат сите траги кои се затекнати на лице местото, а кои се 

во врска со сообраќајната незгода.  

Различни траги, во различни ситуации, имаат различно значење. 

Значењето на трагите е поголемо, ако врз основа на тој траг може повистинито и 

повеќе да се заклучи за важните елементи на сообраќајната незгода. Спрема тоа 

што врз основа на трагите може да се заклучи за незгодата, се разликуваат 

криминалистичко (криминалистичко-техничко) и сообраќајно (сообраќајно-

техничко) значење на трагите. Помеѓу овие две значења не може да се повлече 

јасна граница, туку тие меѓусебно се испреплетуваат. Сепак, на ова место, 

условно, ќе ги раздвоиме и поединечно ќе ги објасниме овие два аспекти на 

значење на трагите кај сообраќајните незгоди.   

 

2.2.1. Криминалистичко значење на трагите 

 

 Криминалистичкото значење на трагите се однесува на можноста врз 

основа на тој траг да се утврди што се случило и кој учествувал во тоа. 

Понатаму, овој аспект на значење на трагите се однесува на прашањата ШТО? и 

КОЈ? 

 Првиот чекор на увидот се однесува на утврдување дали се работи за 

сообраќајна незгода или некое друго дело (на пр. убиство) кое се обиделе да го 

прикријат со сообраќајна незгода. Откако, врз основа на анализа на трагите, 

стручно и темелно ќе се утврди дека се работи за сообраќајна незгода, може да 

се продолжи со вршење на увид.  

 Во случаите кога не е познато кое возило или лице учествувало во 

незгодата, односно од кое возило или лице потекнува некој траг, се врши 

елиминација и/или идентификација на лица и возила кои учествувале во 

незгодата. 
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 За криминалистичкото значење на трагите мора постојано да се 

размислува, затоа што секогаш постои можност нешто „очигледно“ и „јасно“ 

дополнително да мора да се докажува. На пример, чести се случаите да загине 

сопатник (лице од возилото), а преживеаниот патник да тврди дека сопатникот 

(покојникот) возел во време на незгодата и слично. Во тој случај имаме работа 

со непознато лице кое управувало со возилото. Од друга страна, некогаш не е 

познато од кое возило потекнува некој траг. Тоа редовно се случува (да не е 

познато потеклото на трагот) во случаите на поместување на возилото после 

незгодата. Меѓутоа, криминалистичкото значење посебно доаѓа до израз во 

случаите кога лицето или возилото го напуштило лице местото или се 

поместило по незгодата. За цел откривање на непознатото возило или 

непознатото лице се вршат елиминација и идентификација.  

 Елиминацијата е процес во текот на кој, со примена на проверени научни 

методи, се утврдува дали одредено возило/лице или класа на возила, односно 

лица не учествувале во незгодата. Овој процес е многу важен и незаобиколив во 

текот на откривањето на непознатото возило/лице. Елиминацијата на сите 

возила/лица кои сигурно не учествувале во незгодата го олеснува и насочува 

понатамошното истражување и докажување. 

 Идентификацијата е процес во текот на кој со примена на научни методи 

се утврдува дали одредено возило/лице учествувало во сообраќајната незгода. 

Тоа најчесто се постигнува со криминалистичко-технички вештачења, чија цел е 

со примена на проверени научно-технички методи, недвосмислено да се утврди 

дали трагите и предметите најдени на лице местото (спорниот примерок) 

потекнуваат од осомниченото возило/лице (неспорен примерок). 

 Механоскопското поклопување е еден од наједноставните и најтемелните 

методи на идентификација кај сообраќајните незгоди. Идентификацијата се 

врши врз основа на вклопување на случајно настанати (неповторливи) линии, 

површини и облик на спорниот и неспорниот примерок. 

 За механоскопското поклопување посебно се погодни: 

- поголеми лушпи боја од возилото, 

- парчиња од отпаднатите делови на возилото (делови од скршен трепкач, 

делови од украсните лајсни, делови од скршена пластика со позициони 

светла и слично), 

- делови од облека, обувки, влакна и слично.   

 

2.2.2. Сообраќајно значење на трагите 

 

Сообраќајното значење на трагите се однесува на можноста врз основа на 

тој траг да се утврдат важни околности под кои се случила незгодата (брзина на 

учесниците, правец на движење, насока на движење, место на судир, забавување 

на возилата, елементи на просторно-временската анализа итн). 

Понатаму, криминалистичкото значење на трагите се однесува на 

прашањето ШТО? (што се случило: незгода или класично убиство кое се сака да 

се прикрие со незгодата) и КОЈ? (кој учествувал во сообраќајната незгода?), а 

сообраќајното значење се однесува на прашањето КАКО? (како се случила 

сообраќајната незгода?). 

Како што во некои случаи е поизразено криминалистичкото значење, 

никогаш не смее да се заборави ни сообраќајното значење на трагите. Тоа е 

многу значајна специфичност при увидот кај сообраќајните незгоди, за која 

некогаш не се води доволно сметка. Имено, некогаш на теренот (при увид на 
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сообраќајна незгода со НН извршител) потполно се посветува внимание на 

криминалистичкото значење (за да се открие извршителот на незгодата), а се 

занемарува сообраќајното значење. Кога ќе се открие извршителот, не постојат 

валидни елементи за сообраќајно-техничка анализа на незгодата. Имено, 

погрешен е ставот дека работата на полицилијата исклучиво се однесува на 

потрага по непознатиот извршител, па со неговото откривање завршува улогата 

на полицијата. Откривањето на непознатиот извршител на сообраќајната 

незгода е само првиот чекор во судскиот процес. Колку и тој да е важен, мора да 

се има во предвид дека само што сме го овозможиле водењето на судскиот 

процес, но за анализа на незгодата и докажување на неговата одговорност 

пресудно е сообраќајното значење на трагите. Во спротивно, нема да се може 

коректно и темелно да се анализира незгодата, па ваквите предмети остануваат 

нерешени, а вистинските извршители неказнети. Ова е една од најзначајните 

специфичности на увидот кај сообраќајните незгоди, но и една од најчестите 

грешки на терен. 

 

2.3. Класификација на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

 Иако постојат бројни критериуми за поделба на трагите, овде ќе ги 

наведеме оние поделби кои се најзначајни за квалитетно вршење на увид кај 

сообраќајните незгоди. 

 

2.3.1. Поделба на трагите според видот 

 

 Сите траги од сообраќајната незгода според видот може да се поделат на:  

- повреди на лица и животни, 

- оштетувања на возила, објекти и предмети и 

- останати траги од незгодата. 

Повредите од лица се секако најзначајните последици од незгодата. Во 

зависност од присуството и видот на повредите на лицата (лесни или тешки) се 

врши класификација на сообраќајните незгоди, но и одредени процедури од 

нивната обработка (увидот) и судскиот процес (кривичното дело го разгледува 

судски совет, а прекршокот го разгледува судија за прекршоци). Често и 

составот на увидната екипа зависи од тоа дали има повредени лица (судијата 

излегува само ако има повредени, само ако има тешко повредени лица или ако 

има загинати). Ако дошло до повредување на лица или ако има загинати, 

незгодата има обележје на кривично дело, т.е. може да се повлече кривична 

одговорност. Ако нема регистрирани повреди, незгодата се третира како 

прекршок. Според ова процесно значење, повредите имаат и криминалистичко-

техничко и сообраќајно-техничко значење, за што подоцна ќе се зборува повеќе. 

Оштетувањата на возилата, објектите и предметите се следните значајни 

последици од незгодата. Оштетувањата можат да бидат посебно значајни за 

одредување на одговорноста на поедини учесници во незгодата, односно 

големината на стварната штета предизвикана со сообраќајната незгода. 

Осигурителните компании се посебно заинтересирани за квалитетно 

документирање на овие траги. Меѓутоа, оштетувањата имаат и огромно 

криминалистичко-техничко и сообраќајно-техничко значење.  

Покрај повредите и оштетувањата, при незгодата настануваат и многу 

различни траги кои не може да се подведат под овие две групи, а многу се 

важни за анализа на незгодата. Тука, пред сè, се мисли на трагите од движење на 
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возилото, отпадните материјали и делови, останатите траги на сообраќајните 

површини и слично.  

 

2.3.2. Поделба на трагите според големината 

 

 Трагите според големината се делат на: 

- микротраги и  

- макротраги. 

Макротрагите се со доволна големина, така што можат да се воочат со 

голо око. Најчесто на лице местото од сообраќајната незгода се задоволуваме со 

обработка на макротрагите. 

Микротрагите се траги кои поради својата големина не можат да се 

воочат со голо око. Затоа на местата на кои се очекува да се најдат 

микротрагите, во зависност од потребата, ги пребаруваме со посебни методи и 

со помош на посебни помагала. 

Во пракса, нажалост, трагите се обработуваат само ако се видливи, 

додека пак за микротрагите не се води доволно сметка. Затоа низа на многу 

едноставни ситуации не може коректно да се анализираат, ниту реконструираат. 

Микротрагите имаат посебно значење во случај: 

- кога се сомнева дека со незгодата се обидува да се сокрие класично 

убиство, 

- измена на макротрагите (фингирани ситуации), 

- сообраќајни незгоди со непознат извршител и  

- кога исказите на сведоците се противречни, а со макротрагите не може 

да се исклучи ниедна верзија.  

 

2.3.3. Поделба на трагите според фазите од незгодата во која настанале 

 

Според фазата од незгодата во која трагите настанале, трагите од 

сообраќајната незгода може да се поделат на: 

- траги настанати пред сообраќајната незгода, 

- траги настанати во фаза на незгодата и  

- траги настанати после незгодата. 

Покрај тоа што поедини траги се карактеристични за одредена фаза од 

незгодата, тие се најчесто поврзани и за одредена локација (пред местото на 

судирот, во зоните на местата на судирот и после местото на судирот). Во таа 

смисла оваа поделба го олеснува барањето на поедини траги на лице местото. 

 

2.3.4. Поделба на трагите според местото на наоѓање 

 

 Според тоа каде се наоѓаат трагите, се разликуваат: 

- траги на коловозот, 

- траги на површината вон коловозот, 

- траги на возилата и објектите и  

- траги на лицата и лешевите. 

Оваа поделба е значајна за одредување на редоследот на пребарување на 

лице местото на сообраќајната незгода. Имено, постојат ситации каде итноста е 

најважно обележје при увидот на сообраќајната незгода, па многу е важно да се 

дефинира редоследот на обработка на трагите. Тоа овозможува брзо 

воспоставување на одредени сообраќајни текови или нивна нормализација, без 
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загрозување на квалитетот на увидот (прво се обработуваат трагите на 

коловозот или деловите на коловозот, потоа надворешно видливите траги на 

лицата и лешевите, а трагите на возилата, објектите и површините надвор од 

коловозот може да се обработуваат и после делумното или потполно 

воспоставување на сообраќајот). 

 

2.3.5. Поделба на трагите според ситуацијата во која настанале 

 

 За наши потреби можеби најзначајна е поделбата на трагите според 

сообраќајната ситуација на: 

- типични и  

- нетипични траги од сообраќајната незгода. 

Типични се сите траги кои се карактеристични за одреден тип на 

сообраќајна незгода. Членовите на увидната екипа, а посебно раководителите на 

увидот, мора да бидат стручни за да ги одредат типичните траги. Кога 

раководителот на увидот сфати за каква незгода се работи, тој точно мора да 

знае кои траги и каде да ги бара. За да биде ова успешно мора да се познаваат 

механизмите на различни типови на незгоди. 

На пример, кај соборување на пешак, настануваат следните типични 

траги: 

- типични траги на возилото: оштетување на предниот браник, 

оштетување на предната челна маска на возилото, оштетување на 

предниот поклопец со или без отпаднати лушпи на боја, оштетување на 

ветробранското стакло, а при големи брзини и оштетувања на кровот на 

возилото и делови од коса и крв на челната ивица на кровот, траги од 

сопирање на пнеуматикот итн., 

- типични траги на коловозот: траги од сопирање позади тркалата на 

возилото, материјали и делови кои испаднале од возилото после 

местото на судирот, траг од ѓонот на пешакот на местото на судирот, 

предмети и делови од облека и обувки од пешакот итн., 

- типични траги на облеката и обувките на пешакот: обриси на ѓонот од 

обувката која контактирала со подлогата во моментот на судирот, 

пренесени материјали и делови од возилото на панталоните во зоната на 

потколеницата, бутната коска и карлицата, искинати панталони во 

пределот на потколеницата, пренесени материјали од ветробранското 

стакло на грбот (на капутот, џемперот, маицата и сл.) итн., 

- типични траги на телото на пешакот: крвни подливи или скршеници на 

коски во пределот на потколеницата, во пределот на бутната коска и 

карлицата, крвни подливи и сериски скршеници на ребрата, скршеници 

на коските на раката, крвни подливи и рани во вид на расцеп на главата, 

скршеници на главата итн. 

Во ситации кога се сомневаме кој го управувал возилото, значајно е да се 

обрати внимание на типичните траги кои може да се најдат: 

- во возилото, на местото на возачот: оштетувања на воланот во вид на 

деформација, оштетувања и кршења на внатрешните огледала, траги од 

крв и ткива на скршените огледала, оштетувања и траги од папиларни 

линии на контролната табла, оштетувања на касетата и деловите пред 

возачот, оштетувања, влакна и траги од крв на ветробранското стакло 

пред возачот, оштетувања и траги од влакна од облеката на појасот на 

возачот, траги од ѓон на подлогата – на подметачите под нозете на 
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возачот, траги од ѓонот од обувките на возачот на педалите за 

кочницата, гас или кумплуг, обувки на возачот помеѓу педалите итн.  

- на возачот: крвни подливи во правец на врзувањето на појасот, кружен 

крвен подлив од воланот, повреди на главата и челото од огледалото, 

повреди на главата од ударот во ветробранското стакло, скршеници на 

потколеницата и повреди на стопалото од педалите, скршеници на 

коските на дланките со кои го држел воланот или рачката за менувачот, 

траги во вид на шари од педалите на ѓоновите од обувките итн. 

- во возилото, на местото на совозачот: оштетувања на касетата и 

деловите пред совозачот, оштетувања на истурените делови на вратата 

од совозачот (рачката за отворање на стаклото, рачката од вратата, 

наслоните за раце и сл.), оштетувања на ветробранското стакло пред 

совозачот (често настануваат повеќе отколку кај возачот), оштетувања и 

траги од влакна на појасот од совозачот, траги од ѓон на подлогата под 

нозете на совозачот, траги од крв на местото на совозачот итн., 

- на совозачот: повреди на раката, скршеница и крвни подливи во 

потколеницата и надколеницата, повреди на главата од ударот во 

огледалото и во ветробранското стакло, повреди на скочните зглобови 

на ногата, крвни подливи и скршеници на ребрата, крвни подливи во 

правец на врзувањето на појасот итн. 

Треба да се напомене дека наоѓањето и истражувањето на опишаните 

траги треба да биде паралелно, така што постојано да се бараат соодветните 

траги на веќе најдените траги (парови на траги). 

Може да се разликуваат три видови на типични траги: 

- прави типични траги,  

- лажни типични траги и  

- типични траги кои недостасуваат. 

Прави типични траги се оние траги кои се типични за дадената 

сообраќајна незгода и потекнуваат од таа незгода. 

Лажни типични траги се траги кои се карактеристични за одреден тип на 

незгоди, но не се настанати во конкретната незгода. Овие траги може да 

настанат: 

- пред конкретната незгода (во некоја друга незгода или сообраќајна 

ситуација) или 

- после конкретната незгода (фингирање на трагите и ситуацијата). 

Лажните типични траги може погрешно да ја насочат работата на увидот, 

а подоцна и во судската постапка. За да се избегне ова, неопходно е на лицето: 

- да се најдат сите траги, 

- точно да се протолкуваат сите траги и  

- правилно и потполно да се обработат сите битни траги (вклучувајќи ги 

и лажните траги). 

Посебно е важно квалитетно да се обработат и лажните типични траги, 

со цел подоцна (во судската постапка) да може да се докаже дека тие не 

потекнуваат од конкретната незгода. 

Типични траги кои недостасуваат се типични траги за одредени верзии 

на сообраќајните незгоди кои на лице место не се најдени, а кои би морале да 

останат, ако таа верзија е точна. Ненаоѓањето на овие траги значи: дека детално 

не сме го пребарале лице местото, дека овие траги се уништени или дека 

дадената верзија не е точна. На овие траги мора да се посвети значајно 

внимание, со цел на лице место да се докаже и документира дека нив ги нема. 
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Нетипични се оние траги кои не ги очекуваме кај дадениот тип на 

незгода, а се наоѓаат на лице место. 

Трагите можат да бидат: 

- нетипични по вид,  

- нетипични по положба и  

- нетипични по интензитет. 

Постоењето на овие траги често ги доведува во сомневање изјавите на 

сведоците или потврдува други алтернативи. Доколку нетипичните траги не се 

вклопуваат во нашата мисловна реконструкција на настанот, треба коректно да 

се обработи лице местото. Често анализата на типичните и нетипичните траги е 

пресудна за анализа на незгодата. 

 

2.3.6. Поделба на трагите според аспектот на мерење 

 

 Од аспектот на мерење, сите траги од незгодата можат да се поделат на: 

- точкасти траги,  

- концентрирани траги, 

- линиски траги (праволиниски, криволиниски и комбинирани), 

- површински траги и 

- просторни траги. 

Точкастите траги се сите траги од сообраќајната незгода чии димензии се 

неважни за анализа на незгодата и не мора да се мерат на лице местото. 

Најчесто тоа се мали траги, но постојат и големи траги (предмети) од 

сообраќајната незгода чии димензии се неважни, па ќе се обработуваат како 

точкасти траги (на пр. локва течност чии димензии се неважни, торба која му 

испаднала на пешакот, акумулатор итн). 

Концентрираните траги се сите траги кои се концентрирани на мали 

површини и чија величина е битна. 

Линиските траги се оние траги чија една димензија (должина) е изразена 

(битно поголема) во однос на друга (ширина). 

Површинските траги се траги од сообраќајната незгода расеани на 

поголема површина чија положба, облик и правец на распространување се 

важни (најчесто правецот на протегање на овие траги му помага на вештакот да 

утврди правец на движење на возилото непосредно пред судирот). 

Волуменски траги се траги кои имаат значајна и трета димензија 

(длабочина или висина).  

 

2.4. Обработка на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

2.4.1. Пронаоѓање на траги на лице место кај сообраќајна незгода 

 

Каде се бараат и кои траги од сообраќајната незгода? 

Пронаоѓањето на трагите е на прв поглед, првиот чекор во неговата 

обработка. Меѓутоа, за квалитетно и ефикасно да се пронајдат сите важни траги 

од сообраќајната незгода, неопходно е да се сфати сообраќајната ситуација, т.е. 

да се направи коректна мисловна реконструкција на сообраќајната незгода. 

Пронаоѓањето на трагите е во директна врска со сфаќањето на условите и 

начинот како се случила сообраќајната незгода. Кога ќе се сфати сообраќајната 

ситуација, би требало потемелно да се одговори на прашањето: „кои траги и 

каде да ги бараме?“. Пребарувањето на целиот простор без јасни очекувања 
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само непотребно би одзело време, а не би гарантирало откривање на сите важни 

траги.  

Кој ги бара трагите од сообраќајната незгода? 

Трагите од сообраќајната незгода ги пронаоѓа и обработува член на 

увидната екипа кој несомнено е oспособен за оваа работа. Тоа е најчесто 

криминалистичкиот техничар или сообраќајниот полицаец. Останатите членови 

на екипата, а посебно раководителот на увидот, помага така што сугерира на 

постоење траги и укажува на нивната важност за анализа на незгодата. 

Врз основа на што се бараат трагите? 

Трагите, првенствено, се бараат врз основа на мисловната 

реконструкција на настанот, односно врз основа на сфаќањето на сообраќајната 

ситуација. Кога стручното лице ќе сфати што се случило, би требло точно да 

знае каде и кои траги да ги очекува на лице место (типични траги од 

сообраќајната незгода). Оваа мисловна реконструкција би требало на лице 

место, непрекинато да се усогласува и да се менува во зависност од тоа дали 

постојат типични траги за таа ситуација или нив ги нема. Меѓутоа, на некои 

значајни траги може да укажат и учесниците и сведоците на незгодата. Тие тоа 

можат да го направат директно – покажувајќи траги или индиректно – 

објаснувајќи како незгодата се случила. 

Кои траги би требало да се бараат и да се обработуваат? 

На лице место би требало да се најдат и анализираат сите траги од 

сообраќајната незгода. Меѓутоа, во увидната документација се фиксираат само 

оние траги кои се значајни за анализа на сообраќајната незгода. Имено, на лице 

место се наоѓаат и по неколку стотина разни траги. Кога раководителот на 

увидот и стручњакот за обработка на трагите одредиле што ќе биде значајно за 

сеопфатна и потемелна анализа на незгодата, тие се определуваат за трагите со 

кои се документираат најзначајните елементи на затекнатата состојба. Така се 

занемаруваат голем број на траги кои не пружаат никакви нови информации за 

незгодата. Не постои друго правило по кое се апроксимираат едни траги, а се 

издвојуваат и обработуваат некои други. Некогаш, еден важен елемент – 

околност потемелно и прецизно се документира со еден или со повеќе траги. 

Некои други траги, кои оваа околност би ја документирале, не даваат ништо 

ново, нити се потемелни. Во такви случаи, раководителот на увидот може да се 

определи овие други траги да се занемарат и да не се фиксираат. Во друга 

ситуација (ако нема поуверливи траги), исти траги ќе бидат многу значајни и ќе 

бидат сеопфатно фиксирани.  

Како би требало да се обработуваат одбрани – значајни траги? 

За квалитетна обработка на трагите, би требало да се познава и правилно 

да се цени нивното значење. Трагите би требало да се обработат така што да се 

задоволи нивното значење. Имено, за секој траг би требало да се знае кои важни 

информации ги пружа во процесот на разјаснување и разветлување на 

незгодата, па да се обработи на начин тие информации квалитетно да се 

пренесат. На пример, кај трагите од возење се одредува нивната положба со цел 

да се утврди патувањето на возилото. Кај трагите од сопирање се мерат и 

нивните должини за да се пресмета брзината на движење на возилото. Ако се 

работи за НН возило се мери и ширината на овие траги, со цел да се изврши 

елиминација на оние кои не оставиле таков траг. Ако на трагот од возење има 

добро воочливи шари, тие се фотографираат размерно со цел елиминација на 

оние пнеуматици чии шари се разликуваат. Конечно, ако на релјефниот траг од 
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возилото се најдат и некои карактеристични детали, трагот може да се 

мулажира. 

Значење на изјавите на учесниците и сведоците? 

На лице место редовно би требало да се земаат изјави од учесници или 

сведоци на незгодата. Сфаќајќи ги изјавите, раководителот на увидот ја сфаќа 

сообраќајната ситуација и механизмот на настанокот на незгодата. Ова помага 

во одредување на типичните и нетипичните траги од сообраќајната незгода. 

Притоа, раководителот на увидот постојано паралелно ги анализира изјавите и 

најдените траги на лице место. Би требало посебно да се ценат деловите од 

изјавите кои не се во склад со трагите и тоа квалитетно да се фиксира. 

 

2.4.2. Обезбедување на траги од лице место кај сообраќајна незгода       

 

Што се подразбира под поимот обезбедување на траги кај сообраќајна 

незгода? 

Обезбедувањето на траги подразбира спречување на нивно поместување, 

промена или уништување. Посебно е важно да се спречат оние промени кои би 

го намалиле значењето на трагите или би можеле да допринесат за некоректна 

анализа на трагите, па и сообраќајните незгоди. 

Какво е односот измеѓу обезбедувањето на трагите и обезбедувањето на 

лице местото? 

Обезбедувањето на трагите е само еден важен елемент од 

обезбедувањето на лице местото. Основната содржина на обезбедувањето на 

лице местото се однесува на спречувањето на нови сообраќајни незгоди, на 

обезбедување на траги и предмети од сообраќајната незгода, на обезбедување на 

лица (учесници и сведоци на незгодата), на обезбедување на возила и товар (од 

кражба, од пожар и сл.) и на регулирање (обезбедување) на сообраќајот во 

зоните на местото на незгодата. 

Кога започнува обезбедувањето на трагите? 

Обезбедувањето на трагите и предметите на сообраќајната незгода 

започнува веднаш после сообраќајната незгода. Имено, учесниците во незгодата 

се должни да го обезбедат лице местото, а посебно да спречат нови сообраќајни 

незгоди и да ги обезбедат трагите и предметите од незгодата. Оваа нивна 

обврска посебно е истакната кај сообраќајните незгоди со обележја на кривично 

дело. По доаѓањето на полициската патрола на лице место, таа ја презема 

работата на обезбедување на лице местото, па и обезбедувањето на трагите. По 

доаѓањето на екипите за вршење на увид полициската патрола известува за 

обезбедувањето на лице местото, а обезбедувањето и обработката на трагите и 

предметите од сообраќајната незгода ќе ги преземе раководителот на увидот. 

Посебно е важно да се нагласи значењето на обезбедувањето на одземените 

предмети од лице местото кои ќе бидат дополнително анализирани. За ова исто 

така е надлежен раководителот на увидот и за тоа тој издава прецизни наредби. 

До кога трае обезбедувањето на трагите? 

Обезбедувањето на трагите и предметите од сообраќајната незгода трае 

сè додека не се заврши нивната обработка и анализа. За некои траги ова значи 

до нивното фотографирање, за некои траги до нивното мерење и опис во 

записникот за увид. Меѓутоа, за трагите кои ќе бидат одземени поради некои 

дополнителни испитувања и анализа на обезбедувањето се продолжува до 

завршувањето на овие анализи, за што се изјаснува раководителот на процесот. 
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Постапка на обезбедување на траги од страна на работниците на 

полицијата? 

Прво би требало да се спречат неслужбените лица (лица кои наидат или 

се затекнат на местото на незгодата, учесниците во незгодата и сл.) 

неконтролирано да се приближат на трагите и предметите од незгодата. Ова 

може да се постигне со посебни сообраќајни знаци („увид во тек“, „стоп-

полиција“ и сл.), рампи и други препреки, поставување на посебна лента (со 

јасни пораки за присуство на полиција) која ја ограничува зоната во која се 

очекуваат траги, паркирање на службени возила итн. Во недостаток на 

адекватни средства може да се користат и прирачни средства во вид на коноп, 

хартија (со натпис) и дрвени колци. По ограничувањето на лице местото на 

сообраќајната незгода, стручњакот за обработка на трагите добро ќе ги маркира 

сите значајни траги со цел членовите на увидната екипа лесно да ги видат и да 

ги чуваат. Во некои случаи, кога возилото и некои други предмети мора да се 

поместат (поради ослободување на повредените или поради воспоставување на 

сообраќајот), нив би требало да ги маркираат пред поместувањето. Ова може да 

го извршат припадниците на првата полициска патрола која излегла на лице 

место, а посебно припадниците на сообраќајната полиција (кои се оспособени за 

обезбедување на лице местото, како и за обезбедување и обработка на трагите). 

За ова детално ќе биде известен раководителот на увидот. 

Што да се прави во случај на пропуст во обезбедувањето? 

Не се ретки случаите да се направат и значајни пропусти во 

обезбедувањето на трагите и предметите кај сообраќајната незгода. Иако би 

требало да се намали учеството на овие пропусти, значајно е овие пропусти на 

соодветен начин да се регистрираат. Стручњаците кои ги користат трагите во 

анализата на незгодата ќе го ценат секој од направените пропусти. Во зависност 

од конкретните услови, тие своето постапување во помала или поголема мера ќе 

го прилагодуваат на ситуацијата. Многу е опасно направените пропусти да се 

кријат, затоа што така судот и вештаците ќе се доведат во заблуда, а некогаш ќе 

се наведат и на погрешни заклучоци. 

 

2.4.3. Маркирање на трагите од сообраќајната незгода 

 

Што е маркирање? 

Маркирање на трагите е постапка на исцртување неиспрекинати (полни) 

и испрекинати линии покрај трагите и/или предметите на лице место. 

Зошто се врши маркирање? (Во кои ситуации се врши маркирање?) 

Маркирањето се врши со цел некој дел од затекната состојба (предмет, 

траг или детал на нив) да се направи маркантен (добро воочлив). Ова е многу 

важно за постапката на лице место, а посебно во следните ситуации: 

1. ако се заканува опасност трагот да се уништи за време на вршењето на 

увид (на пример, влажен траг од возењето ќе се исуши и ќе исчезне), 

2. ако постои потреба некој траг (или предмет) да се помести пред 

завршување на увидот (на пример, често се поместуваат возила, се 

однесуваат повредени лица, се поместуваат предмети кои им припаѓале 

на повредените и сл.), 

3. ако се заканува опасност дека некој траг (предмет) случајно ќе се 

помести или распадне (на пример, случајно може да се шутнат отпаднати 

делови од возилото, расее земја, стакло и друг материјал отпаднат од 

возилото и сл.), 
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4. ако со маркирање се олеснува мерењето на трагите (на пример, мерењето 

на трагите од сопирање е олеснето – ако квалитено се одредат и 

маркираат почетокот и завршетокот на трагот, мерење на зоната на 

распаднатите делови од ветробранското стакло е полесно – ако 

квалитетно се маркира зоната на овој траг и сл.), 

5. ако се очекува фотограметриско користење на фотографија, за да се 

обезбеди што попрецизно одредување на поедини точки на лентата 

(процес на дигитализација), 

6. во групата на добро видливи траги да се истакне (обрне внимание на) 

важен траг – предмет (на пример, ако на фотографијата добро се гледа 

локва масло и локва крв, а ние сакаме да ја истакнеме локвата крв), 

7. ако се заканува опасност некој траг или важен детал на траг да не се види 

добро на фотографијата (на пример, точната положба на почетокот на 

трагот на сопирање не би се видел, ако не го маркираме, положбата на 

трагите од стакло, лушпите од боја и другите ситни траги не би можеле 

да се одредат на фотографијата, ако не би ги маркирале и сл.). 

Како се врши маркирање? 

Маркирањето се врши така што со креда, цигла, цреп, камен или на некој 

друг начин се исцртува линија покрај важните траги и предмети од 

сообраќајната незгода. Овие линии можат да бидат испрекинати и 

неиспрекинати, тие го следат правецот на протегање на линиските траги, 

односно обликот на предметите или зоната на концентрираните и површинските 

траги. Маркирањето на линиите не смее да покрива други траги (предмети). Ако 

на правецот на протегање на маркирните линии постои некој траг, тогаш 

маркирната линија се прекинува. При маркирање на положбата на предметите, 

концентрираните и површинските траги, маркирните линии би требало да го 

следат обликот на трагот (предметот). 

Доколку трагите се наоѓаат на макадам, земја, тревнати и други 

површини (не е можно испишување на линии), тогаш маркирањето се врши со 

посебно ленти и стрелки кои упатуваат на важен траг (предмет). Трагите на 

лицата, лешевите, возилата и објектите, исто така се маркираат на еден од овие 

два начини. 

Каде се врши маркирање? 

Маркирањето најчесто се врши на лице место. Доколку маркирањето на 

лице место не е практично, маркирањето може да се изврши и на фотографиите. 

Ова се постигнува така што лицето кое било на увид и ги анализирало трагите, 

на фотографијата внимателно наоѓа немаркиран, важен траг и покрај него 

исцртува линија со контрастна боја (најдобро е со црн или бел туш) или со 

стрелки кои упатуваат на малиот траг или детал на трагот. Така може да се 

маркираат повреди на лицата, оштетувања на предметите, а понекогаш и други 

траги (предмети), односно детали на овие предмети. 

Ако маркирањето се врши на лице место, тогаш би требало да се 

обезбеди барем една фотогарија на која се гледаат трагите пред маркирањето. 

Ова е посебно важно поради веродостојноста на содржината на фотографијата, 

заради можноста од дополнителни анализи на трагот, како и поради 

отстранување на евентуалните грешки при марирањето. Понатаму, практична 

постапка на лице место би била: да се фотографира распоредот и изгледто на 

трагите (2-3 фотографии), да се маркираат трагите, па детално да се 

фотографира лице местото од незгодата. 

Најчести грешки при маркирањето се: 
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- важни траги не се маркирани, па на фотографијата не може прецизно да 

се идентификуваат, 

- маркирните линии сокриваат некој важен траг од незгодата, 

- маркирните линии не го следат правецот на протегање на трагот, 

односно обликот на зоната на трагот. 

 

2.4.4. Означување на трагите кај сообраќајните незгоди 

 

 Што се подразбира по означување на трагите? 

 Означување на трагите е постапка на придодавање на соодветни ознаки – 

симболи на секој траг поединечно. Овие ознаки може да бидат: 

- бројчани (нумерички) ознаки (1,2,3, ...), 

- алфабетски ознаки (A, B, C, … a, b,c, …) и 

- комбинирани алфанумерички ознаки (1А, 1d, А1, ...). 

Во нашата пракса најчесто се користат бројчаните ознаки. 

 Зошто трагите се означуваат? 

 Означувањето на трагите и предметите е задолжителна и многу значајна 

постапка со која се постигнуваат следнте важни ефекти: 

- се олеснува работата на увидот, 

- се истакнуваат важни детали на фотографијата, 

- се олеснува комплетирањето на увидната документација, 

- се растоваруваат сите елементи во увидната документација, 

- се поврзуваат и се усогласуваат различни елементи во увидната 

документација, 

- се олесува користењето на увидната документација. 

Кога и како се врши означување на трагите? 

Трагите по правило се означуваат на лице место, а исклучително и 

дополнително – на фотографиите. На лице место трагите се означуваат така што 

покрај важниот траг (предметот) се поставува соодветна ознака. Овие ознаки се 

задолжителни делови од несесерот на увид. Може да бидат во вид на плочки 

кои се поставуваат на постолје во вид на пирамида (најчесто четиристранична). 

На двете страни плочките се испишани со ознаки, и тоа: на едната страна има 

црна ознака на бела подлога, а на другата страна бела ознака на црна подлога. 

На страниците на пирамидата исто така наизменично се испишани ознаки: црна 

ознака на бела подлога и бела ознака на црна подлога. Плочката (пирамидата) се 

поставува во зависност од позадината и видливоста.  

Доколку нема соодветни ознаки (нема несесер или во несесерите се 

оштетени ознаките), едноставно може да се направат прирачни ознаки од 

картон, пластика и слични материјали. Ако на лице место нема прирачни 

ознаки, тогаш некои или сите ознаки може да се испишат со креда (цигла и сл.). 

Би требало да се води сметка ознаките да бидат доволно големи, така што добро 

да се видат на фотографијата. 

Означувањето на трагите, по правило се врши пред фотографирањето. 

Овие ознаки може да се поместат при фотографирањето, така што подобро да се 

видат и да не ги сокриваат трагите. Исклучително, ако се работи за ситни траги 

кои би се сокриле од ознаките, може прво да се направи снимка од трагите, а 

потоа да се означуваат и детално да се фотографираат. 

Доколку од било кои причини важен траг не е означен на лице место, тој 

може да се означи на фотографијата. Тоа с епостигнува така што покрај трагот 
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со црн или бел туш се испишува неговата ознака. Ваквиот начин на означување 

би требало да се применува само по исклучок. 

Како да се биде доследен при означувањето? 

При одредување на редоследот на ознаките би требало да се почитува 

некоја логика. Обично, кај увидот кај сообраќајните незгоди, се означува по 

следниот редослед: 

1. првите ознаки му се даваат на возилото, 

2. следните ознаки се даваат на лешевите или повредените, 

3. се означуваат линиските траги, 

4. се означуваат сите останати постојни траги и детали (останатите траги на 

коловозот, важните оштетувања на возилото, трагите на објектите и сл.), 

5. се означуваат непостоечките детали (правци на движење на возилото и 

пешакот, положбата на возилото пред движењето, положбата на 

сведоците и сл.). 

Трагите и предметите од сообраќајната незгода би требало да се 

означуваат поединечно. Ако сакаме да ја нагласиме групната припадност на 

повеќе траги, тие може да се означат со ознаки кои имаат нешто заедничко. 

Притоа, исто така би требало да се следи некоја логика, така што да се 

поедностави користењето на документацијата. На пример, практично е за 

трагите од сопирање да се користат ознаките: 2pd (траг од сопирање на 

предното десно тркало на возилото 2), 2zd (траг од сопирање на задното десно 

тркало на возилото 2), 2l (траг од сопирање на левите тркала на возилото) и 

слично. 

Означувањето на лице место би требало да се користи и при 

комплетирање на увидната документација. Ознаките во сите елементи на 

документацијата би требало да бидат усогласени.  

Кои се најчестите грешки во врска со означувањето на трагите? 

На лице место често се прават грешки во врска со означувањето. Како 

најчести и најзначајни може да се истакнат следните: 

- воопшто не се врши означување на лице место, 

- не се разликуваат поимите на маркирање и означување, 

- се врши делумно означување (се означуваат само некои траги), 

- ознаките се користат само во некои делови од документацијата (скица, 

план), а во другите не се наведуваат (записник), 

- ознаките на лице место не се усогласени со ознаките во 

документацијата и 

- не се усогласени ознаките во различни елементи од увидната 

документација. 

 

2.4.5. Начини на фиксирање на траги и предмети од сообраќајната незгода 

 

 Како што е истакнато основната цел на увидот е стручно и сеопфатно 

фиксирање на затекнатата состојба, а најважниот елемент на затекнатата 

состојба се трагите и предметите од сообраќајната незгода. 

 Основни методи на регистрирање и фиксирање на траги од сообраќајна 

незгода се: 

- одземање (мулажирање - излевање), 

- фотографирање и видеоснимање, 

- графички метод (скицирање и цртање во размер) и 

- описен (вербален) метод. 
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Понатаму, при обработка на трагот би требало да се опише (во записник 

за увид), да се сними (фотографира изгледот на трагот, положбата и димензиите 

на трагот) и по потреба да се одземе предметот кој го носи трагот или да се 

мулажира трагот. Во зависност од значењето на трагот, поголемо или помало 

внимание се посветува на еден или друг метод на фиксирање на трагот. 

 

2.5. Најзначајни траги кај сообраќајните незгоди: значење и обработка 

 

 На лице место кај сообраќајна незгода се наоѓаат траги како и кај 

останатите кривични дела. Меѓутоа, постојат и некои траги кои се специфични 

за увидот кај сообраќајните незгоди, т.е. кои се наоѓаат кај останатите увиди 

(траги од сопирање, промени на трагите настанати при судир, тахографски 

запис итн). Покрај тоа,  значењето на некои траги, па и нивниот начин на 

обработка битно се разликуваат кај увидот кај сообраќајните незгоди отколку 

кај останатите увиди (траги на тркалата, оштетување на возилото, крајната 

положба на предметите и трагите итн). Затоа постои потреба да се посвети 

посебно внимание на некои траги кај сообраќајните незгоди.  

 На ова место ќе издвоиме некои специфични траги од сообраќајната 

незгода и нивната обработка детално ќе ја анализираме. Притоа, посебно 

внимание ќе посветиме на оние траги кои бараат специфична постапка на 

обработка, односно кои се најчести или најзначајни за анализа на незгодата. 

 На лице место би требало: 

- ефикасно и брзо да се најдат сите траги, 

- точно да се протолкуваат сите траги и  

- правилно и потполно да се обработат сите важни траги. 

За да може ова стручно да се изработи, неопходно е да се знае: 

- како и каде настануваат трагите, 

- како изгледаат и како се распознаваат трагите, 

- кое е значењето на трагите и  

- како трагите се обработуваат (во склад со нивното значење). 

 

2.5.1. Траги од движење на возилото 

 Трагите од движење на возилата се, секако, најчестите и најзначајните 

траги кои може да се најдат на коловозот и на други површини.  

 Според видот на движење и условите во кои настанале, трагите од 

движење може да бидат: 

а) траги од возење 

б) траги од сопирање 

в) траги од лизгање 

г) траги од гребење. 

 

а) траги од возење 

Овие траги настануваат ако тркалата се движат без пролизгување, т.е. ако 

не е форсирано сопирањето, ниту екстремно е забрзувано. Трагите од возење 

(без пролизгување) може да бидат втиснати или истиснати. 

Втиснатите траги од возење настануваат при движење по меки површини 

(помеки од пнеуматиците): по земја, по снег, по растопен асфалт, по нечистотии 

од ивицата на коловозот и слично. Притоа, шарата на пнеуматикот се втиснува 

во меката подлога или само се пореметува формата на подлогата (без воочливи 
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шари) како во трева и сл. Оваа промена на површината на подлогата 

(втиснувањето, полегната трева и сл.) претставува траг од возењето. 

Истиснатите траги до возењето настануваат при движење на влажен и 

валкан пнеуматик по сув и чист коловоз. Притоа, деловите од материјалот на 

пнеуматикот се пренесуваат на подлогата (и обратно) и тие физички 

претставуваат траг од возење. На нив може да бидат подобро или послабо 

изразени шарите од пнеуматикот. Меѓутоа, на некои траги од возење шарите не 

се воопшто воочливи. 

Сообраќајното значење на трагите од возење се состои во следното: 

- самото постоење на трагот од возење укажува на начин на движење на 

возилото (возилото не е форсирано со сопирање, ниту екстремно е 

забрзувано), 

- положбата на трагот од возење го одредува патувањето на возилото и  

- положбата и изгледот на трагите од возење го одредува правецот на 

движење на возилото итн. 

Криминалистичкото значење на трагите од возење, доаѓа до израз при 

потрага по возилото кое учествувало во незгодата. Трагите од возење 

овозможуваат елиминација на возилата кои не учествувале во незгодата и тоа 

врз основа на: 

- одредување на ширината на пнеуматикот,  

- одредување на растојанието меѓу тракалата, 

- одредување на меѓуосовинското растојание,  

- одредување на типот на шарата на пнеуматикот,  

- одредување на типот на пнеуматикот и 

- одредување на обемот на пнеуматикот. 

Некогаш трагите од возење може да овозможат идентификација на 

возилото кое учествувало во незгодата и тоа пред сè, врз основа на: 

- одредување на индивидуалните карактеристики на пнеуматикот и  

- напоредни анализи од нечистотиите (материјалот) на трагот од 

возењето и на пнеуматикот. 

Обработката на трагите од возење се состои во следното: 

- пронаоѓање на траги од возење и утврдување од кое возило (тркало) 

потекнуваат, 

- означување на трагот од возилото, 

- маркирање на трагот, ако е слабо видлив или може да биде уништен,  

- фотографирање на трагот, 

- скицирање на трагот,  

- мерење на трагот,  

- опишување на трагот во записник за увид и  

- по потреба, мулажирање на трагот. 

 

б) траги од сопирање 

За полесно да се разбере настанувањето и значењето на трагите од 

сопирање, ќе се запознаеме со некои елементи од процесот на сопирање. Колку 

и да го чувствуваат возачите овој процес како момент, процесот на сопирање 

трае и по неколку секунди. На слика 8.1. прикажани се фазите од процесот на 

форсирано сопирање, а на слика 8.2. дијаграм на брзината и забавувањето при 

форсирано сопирање. Во моментот То е создадена опасна ситуација поради која 

возачот форсирано кочи. Во моментот Т1 ногата на возачот ја допира 

кочницата, а во моментот Т2 започнува сопирање на тркалата (облогите на 
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кочниците го допираат добошот). До моментот Т3 облогите сè повеќе 

притискаат на добошот и тркалото сè побавно се врти. Во моментот Т3 се 

прекинува движењето на тркалото (тркалото блокира), т.е. на контактот на 

тркалото со подлогата доаѓа до потполно пролизгување. Од моментот на 

пролизгување, забавувањето кратко опаѓа (затоа што моментите на движење се 

пократки од моментите на мирување), за да се стабилизира околу некоја средна 

вредност на реализирано забавување, bo (m/h2). 

Понатаму, вкупното време на сопирање може да се разложи на: 

- време на реагирање на возачот (t1), 

- време на одзив на кочниот систем (t2), 

- време на пораст на забавувањето (t3) и  

- време на интензивно сопирање (tk). 

Во текот на овие времиња, возилото го преминува соодветниот пат како 

на сликата... 

Времето на реагирање на возачот (t1) е временски период од моментот на 

создавање на опасната ситуација (То) до моментот на допирање на кочниците 

(Т1). Во текот на ова време возачот забележува опасна ситуација, ги обработува 

информациите за опасната ситуација, одлучува да преземе одредени мерки 

(свири, блендира, свртува, кочи и слично), ја пренесува командата до ногата и 

раката, ја подигнува ногата од гаста и ја преместува на кочницата. 

Времето на реагирање на возачот зависи од возачот и од видот на 

опасната ситуација: 

- побавно реагираат постарите возачи, алкохолизираните возачи, 

возачите под влијание на дрога и лекови, уморните возачи, послабо 

обучените возачи (возачи во првите години на возачкиот стаж), 

- исти возачи реагираат побрзо, ако ситуацијата е поопасна и попроста. 

Времето на реагирање на возачите варира (во зависност од набројаните 

факти) од 0,5 до 1,5 секунди. 

Времето на одзив на кочниот систем (t2) е период од допирање на 

педалата за кочницата (Т1) до моментот кога со сопирањето започнува да се 

забавува движењето на тркалото (Т2). Во текот на овој период силата на 

сопирање се пренесува од педалите на кочницата до главниот цилиндар за 

сопирање на тркалото, односно до дисковите за сопирање или добошот. Ова 

време зависи од видот и подесеноста на системот за сопирање и кај исправните 

уреди за сопирање варира од 0,15 до 0,2 секунди. 

Времето на пораст на забавувањето (t3) е време од почетокот на 

забавувањето на возилото (Т2) до моментот кога забавувањето достигнува 

најголема вредност (Т3). Ова време зависи од: 

- видот на системот за сопирање, 

- оптовареноста на возилото, 

- состојбата на коловозот итн. 

Кај механичките кочници времето на пораст на забавувањето е 

занемарливо. Кај хидрауличните кочници ова време варира од 0.15 до 0.25 

секунди, а кај пнеуматските кочници од 0,3 до 0,7 секунди. 

Времето на интензивно сопирање (tk) е период од остварување на 

најголемо забавување – потполно блокирање на тркалата (Т3) до запирање на 

возилата (Тz). Ова време зависи од: 

- реализираното забавување (bo) и  

- брзината на возилото (vo). 
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Времето на интезнивно сопирање е подолго, ако реализираното 

забавување е помало (неисправен уред за сопирање, лизгав коловоз, лоши 

пнеуматици и слично), односно ако е поголема брзината на возилото. 

Трагите од сопирање настануваат при форсирано сопирање на возилото. 

Имено, кога силата на сопирањето ја надмине граничната сила на допир на 

пнеуматиците и подлогата, доаѓа до пролизгување на пнеуматиците, односно до 

блокирање на пнеуматикот. На контактот на пнеуматикот со коловозот гумата 

лизга по подлогата, се загрева и топи. На коловозот остануваат траги од 

согорена гума, а на ободот од пнеуматикот е изразено зацрнување и надолжни 

траги – обриси. Доколку во шарите од пнеуматикот или на коловозот се наоѓаат 

камчиња, тогаш овие траги може да бидат проследени со танки и кратки траги 

од гребење. Ако коловозот е прекриен со земја или песок, може потполно да се 

изостави зацрнувањето на коловозот, а отстранувањето на материјалот 

(нелистотиите) да биде проследено со трагови од гребење.  

Во првата фаза, додека тркалото не блокира (до моментот Т3), 

пролизгувањето е помало, а трагите на подлогата и на пнеуматикот се послабо 

воочливи. Тоа се траги од сопирање со свртување на тркалото (настануваат во 

фаза на пораст на забавувањето). Во другата фаза, кога тркалото престане да се 

врти (блокира), пролизгувањето е потполно, па остануваат јасни зацрнувања на 

тркалото од допирот на пнеуматикот и коловозот, односно поцрни траги на 

коловозот. Тоа се траги од сопирање на блокираното тркало. 

При форсирање на сопирањето, остануваат траги на пнеуматикот и на 

подлогата. Трагот од сопирањето при свртување на тркалото е помалку зацрнет, 

а попречните шари на овој траг се издолжени, ако тоа може да се воочи. Трагот 

од сопирање на блокирано тркало е поцрн и на него може да се воочат само 

надолжни шари. Трагот од сопирање на современ коловоз приближно одговара 

на шарите од пнеуматикот. На ободот од пнеуматикот лесно се воочуваат на 

места зацрнувања и надолжни обриси, настанати во текот на сопирањето со 

вртење на тркалата. На долната површина од газечкиот слој на пнеуматикот (кој 

ја допирал подлогата во фазата кога тркалото било блокирано) лесно се наоѓа 

изразено зацрнување и места на кои гумата е оштетена или дури и отпадната. 

Трагот од сопирање на предното тркало на патничко возило (или 

ненапумпан пнеуматик), по правило, има изразени надворешни ивици, а 

средината на трагот е слабо зацрнета или дури и не воочлива. Меѓутоа, 

оптоварените возила, а посебно отстапувањата на притисокот во пнеуматикот 

од предвиденото, може битно да ги изменат трагите до сопирање, така што овој 

критериум не е поуверлив и не би требало само спорд него да се одредува 

потеклото трагот од сопирање. Доколку возилото запрело на крајот од трагот од 

сопирање и не е поместувано, најсигурен критериум за утврдување на потеклото 

на трагите е положбата на трагот во однос на тркалата. Трагите потекнуваат од 

оние тркала под кои се завршуваат и во чиј правец се протегаат. 

Сообраќајното значење на трагите од сопирање е огромно и се состои во 

следното: 

- ако само на лице местото се најдат траги од сопирање и се утврди дека 

потекнуваат од даденото возило тоа значи дека тоа возило било 

форсирано со сопирање. Меѓутоа, ако не се пронајдени траги од 

сопирање тоа не значи дека возилото не било сопирано, па дури и не 

било форсирано со сопирање, 
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- врз основа на положбата на трагот до сопирање лесно може да се 

одреди положбата на возилата во сите моменти после започнување на 

сопирањето (патувањето на возилата), 

- врз основа на должината на трагите од сопирање сообраќајно-

техничкиот вештак може да ја пресмета брзината на возилото 

непосредно пред започнување на сопирањето и во сите позиции после 

тоа, 

- врз основа на протегањето на трагите од сопирање може да се одреди 

правецот на движење на возилото и непосредно пред сопирањето, 

- врз основа на изгледот и меѓусебната положба на трагите од сопирање и 

другите траги и прдмети, на лице место може да се одреди правецот на 

движење на возилото, и тоа: 

- ако возилото не е поместувано после незгодата (затекнато е возилото и 

трагите од сопирање), потоа трагите од сопирање се наоѓаат зад 

возилото кое сопирало, 

- ако возилото е поместувано, но постојат траги од сопирање на левите и 

десните тркала (од иста осовина), тогаш правецот на движење може да 

се одреди и врз основа на меѓусебната положба на трагите од сопирање. 

Почетните траги од сопирање на левото и десното тркало од иста 

осовина не се во иста висина (туку се избришани), а завршните траги се 

во иста висина. Овој критериум не мора да биде точен, ако возилото не 

стоело, 

- конечно, насоката на движење може да се одреди и врз основа на само 

еден траг од сопирање. На почетокот од трагот на сопирање 

зацрнувањето е постепено, а на завршетокот на трагот остро се 

прекинува. Овој критериум е коректен и доколку возилото не стоело на 

крајот од трагот на сопирање. Имено, времето на отсопирање е пократко 

од времето на сопирање. Затоа должината на послабо зацрнетиот траг 

во фазата на отсопирање е пократка од должината на трагот во фаза на 

сопирање, 

- врз основа на изгледот на почетокот на трагот од сопирање, вештакот 

може да заклучи како возачот реагирал со сопирањето (нагло – 

рефлексно или лежерно - полека), 

- врз основа на изгледот и меѓусебната положба на завршетокот на трагот 

од сопирање, може да се одреди дали возилото запрело или само 

подзастанало (па продолжило со движење), и тоа: 

- ако трагите од сопирање завршуваат остро и во иста висина (рамно), 

тогаш возилото застанало со сопирање и  

- ако трагите од сопирање завршуваат постепено и исчезнуваат, тогаш 

возилото само подзастанало, па продолжило со возење, 

- врз основа на изгледот и меѓусебната положба на трагите од сопирање 

може основано да се посомневаме и во исправноста на системот за 

кочење, 

- ако нема траг од сопирање на некое од тркалата, ќе се посомневаме дека 

со тоа тркало не било сопирано. Притоа, би требало да се провери дали 

има траги на ободот на пнеуматикот, 

- ако некој траг од сопирање започнува значително пред друг траг, ќе се 

посомневаме дека тркалата не сопираат истовремено и  
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- ако трагите од кочење свртуваат и преминуваат во траги од сопирање со 

занесување, ќе се посомневаме дека разликата во силата на сопирање на 

иста осовина е недопуштено голема итн. 

Трагите од сопирање имаат и големо криминалистичко значење. Врз 

основа на детални анализи на трагите од сопирање може да се изврши 

елиминација на типовите на возила кои не учествувале во незгодата. Со цел 

елиминација врз основа на трагите од сопирање може доволно прецизно да се 

одреди: 

- број на пнеуматици на осовината, 

- ширина на пнеуматиците, 

- растојание измеѓу тракалана на иста осовина, 

- меѓуосовинското растојание и  

- видот и распоредот на надолжните шари на пнеуматикот. 

Исклучително, деталната анализа на трагите од сопирање може да 

помогне во идентификација на возилата, и тоа врз основа на:  

- индивидуални карактеристики на пнеуматикот (вид и распоред на 

оштетувањата на шарите на пнеуматикот, прицврстен камен во 

соодветните шари на пнеуматикот и сл.), 

- делови од гумата кои отпаднале во текот на сопирањето и  

- анализа на другите материјали кои отпаднале во текот на сопирањето. 

За да се задоволи големото значење на трагите од сопирање, на лице 

место би требало: 

- да се пронајдат сите траги од сопирање на ободот од пнеуматикот и на 

коловозот, 

- да се одреди потеклото на секој траг од сопирањето, 

- да се одреди и маркира почетокот на секој траг поединечно, 

- да се одреди и маркира завршетокот на секој траг поединечно, 

- детално да се прегледа секој траг од кочење и евентуално, да се најдат 

карактеристиките, деталните (промени) на трагите, а посебно оние кои 

настануваат при судир, 

- да се маркираат трагите од сопирање (по потреба), 

- да се означи секој траг поединечно, 

- со легенда да се објаснат ознаките, 

- со фотографија да се прикажат, 

- да се скицираат трагите од сопирање, 

- да се измерат трагите од кочење (да се одреди положбата, должината и 

по потреба, ширината на трагот), 

- во записникот за увид да се опише изгледот, положбата и големината на 

трагите од сопирање. 

При сопирање со класични сопирачки доаѓа до блокирање на тркалата. 

Кога управувачките тркала се блокирани отежнато е, или дури и оневозможено 

е управувањето со возилото. Ако тркалата блокираат во кривина возилото ќе 

продолжи да се движи тангенцијално, т.е. ќе излета од патот. Ако едно тркало 

наиде на лизгав коловоз, тоа брзо ќе пролизга и ќе реализира различни сили на 

кочење, поради што може да дојде до заносување на возилото. За да се спречат 

овие небезбедни ситуации (неможност од управување при сопирање и 

заносување на возилото при сопирање) денес сè повеќе се вградуваат т.н. 

антиблокирачки системи (АВЅ). 

Иако постојат различни варијанти на АВЅ, грубо може да се каже дека 

задачата на АВЅ е да дозира сила на кочење така да се одржува на граница на 
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пролизгување. Штом дојде до пролизгување на едното тркало АВЅ ги намалува 

сите сили на сопирање така што тркалото се одблокирува (продолжува со 

понатамошно движење), без обзир што возачот силно притиска на педалата за 

сопирање. Така се остварува најефикасно безбедно сопирање во дадените 

услови, се спречува потполно пролизгување, а возилото останува стабилно и 

управувачко. Возилата со АВЅ остануваат стабилни и управувачки и при 

сопирање на лизгав коловоз (снег, вода, нечистотии и слично) како и при 

сопирање во кривина. Со обзир дека АВЅ спречува блокирање на тркалата, 

пролизгувањето на пнеуматиците се сведува на минимум, па се намалува и 

триењето на пнеуматиците и коловозот. Затоа возилата со АВЅ оставаат траги 

од сопирање кои не се воочливи. Трагите од сопирање со АВЅ се посветли и 

испрекинати, а често не може ни да се воочат со голо око. Доколку коловозниот 

асфалт не е со рамномерен квалитет, тогаш трагите подобро ќе се воочуваат на 

онаа страна која обезбедува полошо движење (на пример, на десната ивица на 

коловозот има нечистотии и слично). Денес се работи на оптимизирање на 

опремата и методологијата за полесно воочување на трагите до сопирање кај 

возилата со АВЅ. 

Трагите од сопирање кај возилата со АВЅ подобро се воочуваат на 

ободот на пнеуматикот отколку на подлогата. Посебно подобро ќе се воочат на 

ободот на оној пнеуматик кој порано пролизгал. На ободот на пнеуматикот не 

може да се воочи ниедна зацрнета точка (затоа што нема потполно 

пролизгување), туку зацрнувањата се рамномерно распоредени по ободот на 

пнеуматикот (последица од сопирањето при поместување на тркалото). За ова 

мора да се води сметка при барањето на трагите од сопирање. Податок за тоа 

дали возилото има АВЅ мора да се евидентира во увидната документација или 

барем да се евидентира точната марка, тип и година на производство на 

возилото. 

 

в) карактеристични детали на трагите од сопирање 

 Кога ќе се пронајдат траги од сопирање, би требало нив детално да ги 

анализираме, со цел на нив да се најдат некои промени – карактеристични 

детали. Најзначајни се оние карактеристични детали кои настанале во моментот 

на судирот или непосредно после судирот, и тоа: 

- кратко прекинување (слабеење) на трагот, 

- нагли промени на правецот на протегање на трагот, 

- кратко задебелување или зацрнување на трагот, 

- премин на трагот од сопирање во траг на заносување и  

- комбинација од претходно наведените детали. 

Опишаните карактеристични детали би требало да се обработат слично 

како и другите важни траги до сообраќајната незгода. Затоа трагите од движење 

би требало посебно детално да се анализираат во претпоставената зона на 

судирот. Имено, врз основа на останатите траги од сообраќајната незгода 

(отпаднатите делови и материјали од возилото и препреките) може грубо да се 

одреди очекуваната ширина на зоната на местото на судирот. Во вака 

одредената зона на судирот би требало да се трага по карактеристични детали.  

Некои детали не може да се најдат со набљудување од непосредна 

близина (прекин, слабеење, зацрнување и задебелување на трагите), а други пак 

може лесно да се откријат со внимателно набљудување вдолж целиот траг од 

поголемо растојание (нагло свртување на трагот) или со комбинација од овие 

постапки. 
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Карактеристични детали кои укажуваат на местото на судирот може да 

настанат и на други траги од движење, а посебно на трагите од возење. 

Откако сме ги пронашле бараните детали на трагите, пристапуваме кон 

нивна обработка.  

Во нашата пракса не се посветува доволно внимание на обработката на 

карактеристичните детали, што често се оневозможува со прецизно утврдување 

на местата и механизмите на судирот, со што се загрозуваат и останатите делови 

од сообраќајно-техничката анализа. 

Важно е да се нагласи дека стручно и сеопфатно толкување и користење 

на овие траги може да извршат само сообраќајно-техничките вештаци. 

Криминалистичките техничари и другите членови на увидната екипа не се 

стручно оспособени, ниту овластени да го одредуваат местото на судирот. Затоа 

основната задача на екипата на лице место е стручно и сеопфатно да ги 

обработи сите траги, со цел сообраќајно-техничките вештаци да можат стручно 

да ја анализираат незгодата и да го состават нивниот наод. 

 

г) траги од заносување      

 Трагите од занесување настануваат кога страничната сила која дејствува 

на возилото ја надминува максималната странична сила на дејствување. Притоа, 

возилото се поместува странично и нанапред (транслаторно и ротационо 

движење) или само странично (ротационо движење околу некоја точка), за 

разлика од сопирањето, каде возилото се движеше нанапред (само 

транслаторно). До заносување на возилото доаѓа: 

- при вртење (на пример, во кривина или раскрсница), ако возилото се 

движи со голема брзина (центрифугалната сила доведува до заносување), 

- во правецот при нееднакво сопирање на левите и десните тркала 

(разликата на силата на сопирање го создава моментот кој предизвикува 

заносување) и 

- при дејство на други странични сили при судирот, силен страничен ветер 

и слично. 

Во овие ситуации страничното движење е брзо и при заносување доаѓа 

до затоплување на гумите. На подлогата (коловозот) остануваат изразени 

зацрнувања – траги од заносувања, кои по природа се исти како и трагите од 

сопирање.  

Трагите од заносување остануваат на пнеуматикот и на подлогата. На 

пнеуматикот се воочливи попречни шари – обриси, кои може да го зафатат 

целиот обем на пнеуматикот (чисто заносување) или само дел од обемот 

(закосување со сопирање). Слични попречни шари може да се најдат и на 

трагите од заносување на подлогата. Во некои ситуации, трагите од заносување 

претходат на превртувањето на возилото.  

Распознавањето на трагите од заносување е сосема едноставно: 

- трагите од заносување се врзани за заносувањето на возилото (затоа овие 

траги се бараат во сите ситуации кога дошло до заносување на возилото), 

- трагите од заносување се секогаш кривилиниски, 

- трагите од заносување од различни тркала никогаш не се поклопуваат, 

- ширината на трагите од заносување се менува по должината на трагот, 

- шарите од пнеуматикот на трагот се деформирани и се протегаат косо 

или попречно. 

Значењето на трагите од заносувањето во некои ситуации е пресудно за 

сообраќајно-техничката анализа на незгодата и се состои во следното:   
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- постоење на траги од заносување укажува на начинот на движење на 

возилото: значи, дошло до заносување. На лице место би требало да се 

најдат и документираат причините за заносувањето на возилото – 

неисправни сопирачки, лизгав коловоз, судир и слично, 

- ако до заносувањето дошло поради судир, тогаш почетокот на трагот од 

заносување прецизно го одредува местото на судир, 

- врз основа на положбата на трагите од заносување, се одредува 

положбата на возилата во различни фази од заносувањето (патувањето на 

возилото), 

- врз основа на постоењето на трагите од заносувањето во кривина 

сообраќајно-техничкиот вештак може приближно да ја одреди најмалата 

брзина на возилото во кривина, 

- врз основа на постоењето на трагите од заносување во правец потемелно 

може да се посомневаме во исправноста на уредот за сопирање. Ако се 

посомневаме дека до заносувањето дошло поради реализација на 

различни сили на сопирањето на тркалата, квалитетно треба да се 

фиксира состојбата на подлогата (да се фотографира и опише) и 

состојбата на пнеуматиците, а возилото ќе го упатиме на вонреден 

технички преглед.  

Обработката на трагите од заносување е слична со обработката на 

останатите линиски траги и се состои во следното: 

1. да се пронајдат трагите од заносување и да се утврди нивното потекло. 

Посебно е важно детално да се пребара потенцијалната зона на судирот, 

патувањето на возилото при движењето, патувањето пред превртувањето 

и патот на сопирањето. Трагите од заносување може да бидат и видно 

пред местото на превртување на возилото или судирот со другите возила, 

2. да се открие и документира причината за заносувањето: 

- ако се посомневаме дека до заносувањето дошло поради кал на 

коловозот, овој детал ќе го фотографираме, во записникот ќе го 

опишиме и на цртежот ќе го нацртаме, 

- ако се посомневаме дека до заносувањето дошло поради 

неисправни сопирачки, возилото ќе се упати на вонреден 

технички преглед, ако се посомневаме дека заносувањето е 

предизвикано од лошата состојба на пнеуматиците посебно 

детално ќе ја фиксираме состојбата со пнеуматиците (ќе ги 

фотографираме, опишеме, измериме соодветните 

карактеристики), 

- ако до заносувањето дошло поради судир, детално ќе се обработат 

трагите од судирот, а пред сè, оштетувањето на возилата, 

3. да се означат и маркираат сите траги од заносувањето (слично како и 

трагите од сопирање), 

4. со легенда да се појаснат ознаките – да се напише видот и потеклото на 

секој траг поединечно, 

5. да се фотографираат трагите од заносување и важните детали на овие 

траги, 

6. да се скицираат трагите од заносување. Овие траги шематски се цртаат 

во вид на коси линии вдолж правецот на движење на возилото. Косите 

линии на трагот прикажуваат коси обриси на трагите од заносувањето. 

Ако до заносување дошло во текот на сопирањето, тогаш велиме дека 

останатите траги од сопирањето со заносување и овие траги ќе ги 
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прикажеме така што ќе нацртаме една линија (траг од сопирање), а потоа 

попречно ќе ги исцртаме цртичките (траги од заносување) вдолж оваа 

линија, 

7. да се измерат трагите од заносување: мерењата обично се сведуваат на 

одредување на положбата на почетокот и крајот на трагот. 

Исклучително, ако трагот од заносување е долг, па не може прецизно да 

се нацрта врз основа на две точки, ќе се одредува и положбата на неколку 

точки на него. Ако се работи за траг од кочење со заносување, тогаш е 

значајно да се измери и должината на трагот, 

8. да се опишат трагите во записникот: во записникот би требало детално да 

се опише изгледот и положбата на трагите од заносување. Посебно би 

требало да се посвети внимание на причината на заносувањето, да се 

наведе што нас нè навело да заклучиме за причината и што сме презеле 

за да ја документираме таа причина.  

 

д) траги од лизгање 

Трагите од лизгање настануваат на лизгав коловоз, т.е. во ситуации кога 

силите на адхезија се мали, и тоа: 

- при сопирање, 

- при забрзување и  

- при нагло свртување. 

Во секој од овие случаи, при лизгање, доаѓа до намалување на 

управувањето со возилото (а некогаш и до неконтролирано вртење на возилото). 

При распознавање би требало да се води сметка за следново: 

- трагите од лизгање се посветли од трагите од сопирање или трагите од 

заносување. Имено, поради лизгавиот коловоз силите на триење при 

контакт на пнеуматикот и подлогата се мали, па е мало и загревањето и 

согорувањето на гумите. Многу често трагите од лизгање се тешко 

воочливи, па нив нема да ги најдеме на пнеуматиците, ни на подлогата, 

- правецот на протегање на трагите од лизгање често се менува, а некогаш 

овој процес не може да се одреди. Растојанието измеѓу трагите на 

лизгање се менува вдолж целиот траг, па врз основа на тоа не може да се 

одреди растојанието меѓу тркалата, 

- попречните шари на пнеуматиците се ретко воочливи, а кога се воочливи 

тие се закосени. Ако едно тркало е блокирано, попречните шари се 

отцртуваат по остар агол, 

- трагите од лизгање се често испрекинати, т.е. не се гледаат со целата 

должина,  

- трагите од лизгање на различни тркала се раздвоени, нивното растојание 

е променливо, 

- многу често овие траги се преплетуваат, па тешко е да се одреди кој траг 

од кое тркало е. 

Значењето на трагите од лизгање може да биде големо: 

- самото постоење на трагите од лизгање го одредува начинот на движење 

на возилото. Ако останал траг од лизгање тогаш возилото лизгало, т.е. 

дошло до неконтролирано движење. На увидот би требало да се одреди и 

документира причината за лизгањето, т.е. квалитетно да се фиксира 

состојбата со подлогата, 

- врз основа на почетокот на првиот траг на лизгање се одредува 

положбата на возилото во моментот на губење на управувањето, 
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- правецот на протегање на трагот од лизгање го одредува патувањето на 

возилото во различни фази од лизгањето. 

Обработката на трагите од лизгање е слична на обработката на трагите од 

заносување, со тоа што трагите од лизгањето се цртаат како испрекинати линии 

(затоа што трагите од лизгањето се слабо видливи и често испрекинати). 

Мерењето на овие траги е исто како и мерењето на дугите линиски траги, со тоа 

што должината на трагите од лизгање не е значајна, па не може да се мери 

поединечно. 

 

ѓ) траги од гребење 

 Овде се мисли на траги кои настануваат кога две цврсти подлоги се 

поместуваат една во однос на друга. Најзначајни се трагите од гребење кои 

настануваат во следните ситуации: 

- при превртување на возилото кога металните делови на возилото 

контактираат со цврстата подлога, 

- при пукање на пнеуматикот, кога пнеуматикот го гребе коловозот. Овој 

траг е следен со искривени траги од гумите, кои на места се прекинати од 

трагите од гребење, 

- при силни судири на возила, кога долните делови од возилото се 

деформираат, спуштаат и гребат по коловозот, 

- при странични и други судири на возила кога пнеуматикот се оштетува 

или се деформира така што металните делови од тркалото го допираат 

коловозот, при судари на возила, кога металните површини на едно од 

возилата ги гребе цврстите делови на другото возило, 

- при удар на металните делови на возилото во оградата, работ, објектите и 

слично. 

Во зоната на трагите од гребење често се наоѓаат траги од боја, траги од 

земја и траги од гуми (со кои се обложени металните делови на возилата). Би 

требало да се напомене дека трагите од гребење настануваат и на двете 

површини (на двете возила, на возилото и коловозот, на возилото и објектот 

итн). На лице место најчесто, едноставно се одредуваат соодветните парови на 

траги од гребење, односно нивното потекло. 

Значењето на трагите од гребење е големо и се состои во следното: 

- трагот од гребење на коловозот или на други објекти го одредува 

начинот на движење на возилото (возилото од некоја причина со 

металните делови го допрело коловозот или некој цврст објект), 

- ако гребењето е последица од судирот, тогаш почетниот траг од 

гребењето ја одредува положбата на возилата во моментот на судирот, 

- правецот на протегање на трагите од гребење го одредува правецот на 

движење на возилото, 

- ако трагот од гребење потекнува од тркалото, тогаш поуверливо може да 

се одреди дали дошло до пукање на пнеуматикот пред судирот или после 

судирот, 

- врз основа на паралелна анализа на паровите траги од гребење се 

утврдува кои делови од возилото контактирале со поедини делови од 

другото возило, коловозот или препреките. Така едноставно се одредува 

механизмот на судирот, односно механизмот на сообраќајната незгода. 

Трагите од гребење кај судирот во кривина ја одредуваат положбата на 

возилата во моментот на судирот, односно кое возило и колку преминало на 

коловозната лента од спротивната насока. Врз основа на детални анализи од 
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изгледот на трагите од гребење на возилата, може да се утврди правецот на 

релативно движење на возилата, што во некои ситуации е многу важно. 

Обработката на трагите од гребење е слична на обработката на 

останатите линиски траги: 

- пронаоѓање на трагите од гребење на очекуваните места. Кога на лице 

местото стручно е реконструирана незгодата, може точно да се одредат 

местата каде може да се појават траги од гребење, и тоа: местата на 

превртување на возилото, оштетените делови на возилото, местата на 

силниот судир на возилата, местата на експлозија на пнеуматиците, 

местото на соборување на бициклот, моторот и слично. За да се олесни 

оваа потрага, практично е прво да се пронајдат трагите од гребење на 

возилата, а потоа да се пронајдат соодветните траги од гребење на 

коловозот, 

- откривање на потеклото на трагите од гребење. Притоа, за секој траг од 

гребење би требало да се открие од кое возило и од кој дел потекнуваат. 

Ова е многу едноставно да се открие и документира на лице место, а 

често, невозможно е да се докаже дополнително. Нажалост, во пракса 

чести се примерите на лице место да не се открие потеклото на трагите 

од гребење, што често го намалува нивното значење, 

- да се означат и маркираат трагите од гребење, 

- со легенда точно да се објасни потеклото на секој траг од гребење (од кое 

возило и од кој дел на возилото потекнуваат), 

- да се фотографираат трагите од гребење (во парови), 

- да се скицираат трагите од гребење (се цртаат како неиспрекинати 

линии), 

- да се измерат трагите од гребење (да се одреди положбата на почетниот и 

завршниот траг), 

- во записникот детално да се опише изгледот, положбата, големината и 

потеклото на трагите од гребење. 

 

2.5.2. Отпаднати делови и материјали од возилата 

 

При движење на возилото, а посебно при судир често се доаѓа до 

отпаднување на различни делови и материјали од возилото како што се: делови 

од трепкачи, делови од скршено стакло, делови од надворешните огледала, 

делови од украсни лајсни, лушпи од боја и кит, стакло, земја, лед, снег и слично. 

Овие делови и материјали отпаѓаат: 

- при движење пред судирот, 

- при судир, 

- при движење после судирот, 

- при превртување и  

- при застанување на возилото. 

Предметите паѓаат на подлогата по правилата на косо или хоризонтално 

движење преку помал или поголем отпор на воздухот. Притоа, настануваат 

траги на возилото и трагите на подлогата. 

Наоѓањето и распознавањето на овие траги е многу просто, а посебно ако 

лице местото било стручно обезбедено, а возилата не биле поместувани после 

незгодата. Притоа, би требало паралелно да се наоѓаат и анализираат 

соодветните траги на возилата и на подлогата (на пример, ако е оштетен 

браникот и отпаднала боја на местото на оштетувањето, на подлогата би 
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требало да се бараат соодветните лушпи од боја и сл.). На овој начин се 

одредува и потеклото на секој траг поединечно. 

Значењето на овие траги е повеќезначно: 

- врз основа на положбата на отпаднатите делови и материјали од возилата 

сообраќајно-техничкиот вештак може приближно да го одреди местото 

на судирот и сударните брзини. Притоа, би требало да се има во предвид 

дека вештакот го анализира отфрлањето на овие траги, паралелно со 

анализа на останатите траги. Ова отрфлање зависи од висината од која 

паѓа предметот, од обликот и масата на предметот, од атмосферските 

прилики и слично, 

- врз основа на видот и величината на трагот може да се оцени видот, 

локацијата и интензитетот на оштетувањата на возилото, 

- кај незгодата со НН возило, врз основа на постоењето на овие траги 

едноставно се насочува пребарувањето на теренот (брза и едноставна 

елиминација). На пример, ако се најдат лушпи од црвена боја кај левиот 

траг од сопирањето, ќе бараме црвено возило кое има оштетувања во 

левиот дел со отпаднати лушпи во црвена боја и слично, 

- врз основа на стручно одземените делови и материјалите отпаднати од 

возилото, криминалистичко-техничкиот вештак може да изврши 

елиминација и идентификација на возилата кои учествувале во незгодата. 

Наоѓањето на овие траги е едноставно, ако прво детално се прегледаат 

возилата или прегледот на возилата и коловозот се одвиваат паралелно. Имено, 

ако при преглед на возилото се воочи дека на одредени места отпаднале 

одредените делови или материјал, па на коловозот се бараат исти такви 

делови/материјали. 

Потеклото на овие траги мора да се утврди на лице место. Имено, на 

лице место лесно и темелно може да се утврди од кој дел на возилото отпаднала 

боја, земја, снег и слично.  

Овие траги се означуваат поединечно или групно. Ако различен 

материјал се простира на иста површина и не може да се раздвои, тогаш тој го 

означуваме и обработуваме групно.  

Маркирањето на овие траги би требало да се врши во секоја ситуација, 

затоа што се подложни на поместување и уништување. Движењето на возилото 

и луѓето, дожд, снег, па дури и ветер може лесно да ги поместат овие траги. Од 

друга страна, некои материјали (делови) нема да се видат на фотографијата, ако 

не се маркирани. Затоа редовно треба да се маркираат пред фотографирањето. 

Со легендата би требало потполно да се одреди видот и потеклото на 

овие траги. Некогаш е значајно во легендата да се внесат и просторните 

димензии на отпаднатите материјали од возилото (со цел да се одвлече 

вниманието од значењето на овие траги, односно од силата на судирот или 

другите важни околности). Во некои ситуации се мерат и димензиите на 

отпаднатите делови од возилото (со цел поквалитетно да се нацртаат во планот 

или да се одвлече вниманието од нив). 

Фотографирањето на материјалите и деловите отпаднати од возилото би 

требало да обезбеди квалитетно прикажување на изгледот и димензиите на овие 

траги и нивната положба во однос на сообраќајната површина и други траги. 

Ова подразбира користење на размерник (размерна фотографија), а често бара и 

посебни технички услови и/или подготовка пред фотографирањето. 

Скицирањето на овие траги се сведува на нивно цртање со слободна рака 

и котирање приближно во нивниот облик и димензии. 
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Мерењето на материјалите и деловите отпаднати од возилата зависи од 

нивната големина и концентрација. Имено, ако најдеме изолиран дел од возило 

или парче материјал од возилото го мериме како точкаст траг. Ако димензиите 

на трагот се значајни, а правецот на протегање на трагот не е важен или е 

непознат, го мериме како концентриран траг. Конечно, ако овие траги се 

расеани на поголема површина, значаен е и правецот на нивното протегање (по 

него може да се одреди правецот на движење на возилото), ќе ги мериме како 

просторни траги. 

Во записникот за увид детално би требало да ги опишеме видот, 

потеклото, изгледот, положбата и големината на овие траги.  

Одземањето на материјали и делови од отпаднатите делови од возилото, 

задолжително се врши, ако возилото не е познато или е спорно потеклото на 

трагот. Посебно е значајно, да се одземат сите материјали и делови од возилото 

кои се подобни за идентификација на НН возилото. Во таа смисла, би требало да 

се напомене дека за механоскопско поклопување најдобри се скршените 

парчиња од деловите на возилото, ако очекуваме преостанатиот дел да се наоѓа 

на возилото (делови од трепкачот, рамките на фарот, украсните лајсни, големите 

парчиња стакло на фарот). 

 

2.5.3. Крајната положба на возилото, лицата и предметите 

 

 Посебно важна последица кај незгодите преставува крајната положба на 

возилата, лицата и предметите на местото на незгодата. Крајната положба на 

возилата зависи од местото на судирот, видот на судирот, брзината на возилата 

во моментот на судирот, начинот на движење на возилото после судирот и 

други околности. Затоа коректно треба да се фиксира крајната положба на 

возилата со помош на вештак кој верно ќе го утврди местото на судирот, 

сударната брзина, начинот на движење на возилата после судирот итн. 

 Крајната положба на предметите кои отпаднале од возилото, кое го носел 

пешакот или бициклистот во врска е со маханизмот на судирот, местото на 

судирот, сударната брзина, обликот и тежината на предметите итн. Доколку на 

лице место коректно ја утврдиме крајната положба на овие предмети и ги 

документираме останатите важни околности (видот, обликот и големината на 

предметите), ќе се помогне на вештакот коректно да ја анализира незгодата, а 

посебно механизмот на судирот. 

 Крајната положба на возилата, лицата и предметите се фиксира со 

скицирање, односно со соодветни мерења. Притоа, би требало да се утврди дали 

некои предмети и траги се поместувани пред нашето доаѓање на лице место и 

тоа јасно се соопштува во записникот за увид. 
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