
1 

 

 Временска и просторна анализа при истражување  

и вештачење на сообраќајните незгоди/несреќи/1  
 

1. Систематизација и дефинирање на значајните поими 

 

   Во праксата, понекогаш (поретко или почесто) има случаеви, индивидуалните 

ставови на вештаците за начините на анализа на сообраќајните незгоди се 

разликуваат, и тоа во делот во кој вештаците одлучуваат која база ќе ја 

применат (временска или просторна) за временско-просторна анализа на 

незгодите. За да се разјасни и полесни да се следи оваа проблематика, потребно 

е да се разберат поимите кои (уште кај поедини вештаци односно правници) 

имаат општоприфатени значења. Систематизацијата на основните поими може 

да се направи на следниот начин: 

 

1.1. Време на реагирање на возачот (tv), време на одговор на системот за 

сопирање (to) и време на пораст на забавувањето (tz) 

 

Времето на реагирање на возачот (tv) во случај на изненадно создадени 

опасни ситуации и форсирано (интензивно) сопирање, зависи од психо-

физичките карактеристики на возачот, условите на возењето итн., вклучувајќи 

го интервалот од моментот на влегување на препреката во видното поле на 

возачот до моментот на донесување на одлука на возачот за преземање на 

активностите за избегнување на опасната ситуација и изнесува просечно tv=0,8 

(s). 

Времето на одговор на системот за сопирање (to) вклучува интервал од 

моментот на донесување на одлуки за возачот за преземање дејствија за 

избегнување на опасните ситуации до моментот на појава на силата на 

сопирање на осовината на тркалата на возилото и зависи од видот и состојбата 

на системот за сопирање. Се движи во границите to=0,05 (s) до 0,3 (s). 

Времето на пораст на забавувањето (tz) вклучува интервал од 

моментот на појава на силата на сопирање на осовината на тркалата до 

моментот на постигнување максимална сила на сопирање, а зависи од 

состојбата и видот на системот за сопирање и изнесува околу tz=0,2 (s). 

 

1.2. Време на реагирање (tr), време на сопирање (tk), време на сопирање до 

судирот (tks) 

 

 Времето на реагирање (tr) е  интервал од моментот на влез на 

препреката во видното поле на возачот до моментот на постигнување на 

максималното забавување на возилото. Времето на реагирање се пресметува 

како збир на времето на реагирање на возачот, одговорот на системот за 

сопирање и порастот на забавувањето: 

 

 tr = tv + to + tu         (12.1) 

 

 Под време на сопирање се подразбира интервалот од моментот на 

постигнување на максимално забавување до моментот на престанок на 

сопирањето. 
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 Под време на сопирање до судирот подразбираме интервал од 

моментот на постигнување на максималното забавување до моментот на 

судирот. 

 

1.3. Време од реагирањето до судирот (trs), време на застанување (tz) 

 

 Под време од реагирањето до судирот подразбираме интервал од 

моментот на започнатото реагирање до моментот на судирот. 

 Времето на застанување е интервал од моментот на започнатото време 

на реагирање на возачот до моментот на застанување на возилото, т.е. време на 

застанување е 

 

 tz = tr + tk         (12.2) 

 

1.4. Забавување на возилото (b) 

 

 Забавувањето на возилото во интервалот на форсираното (интензивно) 

сопирање, зависи од особината на системот на сопирање, состојбата на 

коловозот, видот и особините на пневматикот, и пропорционално е со 

промената на брзината на возилото во интервалот на времето на сопирање, т.е. 

 

)/( 2sm
dt

dV
b =         (12.3) 

 

1.5. Брзина на возилото пред преземеното сопирање (Va), брзина на 

возилото на почетокот на трагот од сопирање (Vpt), брзина на возилото во 

моментот на сударот (Vs) 

 

 Брзината на возилото пред преземеното сопирање (Va) е брзината со 

која возилото возено пред моментот во кој возачот почнал да делува на уредот 

за сопирање. 

 Брзината на возилото во моментот кога го достигнува – остварува 

максималното забавување се означува со ознаката Vpt, а во литературата се 

нарекува и  

- брзина на почетокот на трагите од сопирање 

- брзина на почетокот на полното сопирање со максимално забавување. 

Поточен, односно посоодветен назив за брзината Vpt, е даден во 

дефиницијатам подразбирајќи дека возилото не мора да ги остави трагите од 

сопирање при сопирањето со максимално забавување. 

Брзината на возилото во моментот на судирот би требало да ја 

подразбира брзината која возилото ја имало во моментот на ударот во 

препреката.  

 

1.6. Брзина на возилото после судирот (Vn) и на крајот на трагите (патот) на 

сопирање (Vk) 

 

 Брзината на возилото после судирот подразбира брзина на возилото 

која возилото ја има ако на намалувањето на брзината влијаат само губитоците 
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на енергија поради деформационата работа и губитоците на енергија предадени 

на препреката во која возилото удрило после процесот на судирот. 

 Брзината на возилото на крајот на трагите (патот) на сопирање би 

требало да се смета брзината која возилото ја има во моментот на престанок на 

делувањето на забавувањето кое возилото ја има по должината на патот на 

сопирање. 

 Имено, ако се случи возилото на крајот на трагите од сопирање (патот на 

сопирање) удри во цврста неподвижна препрека, тогаш забавувањето на 

возилото моментално ќе се зголеми. Можно е возачот после преземеното 

сопирање да го промени мислењето и да се откаже од сопирањето. Во таквите 

случаи на крајот на патот на сопирањето брзината на возилото е поголема од 

нула, затоа што возилото не е застанато со сопирање, т.е. Vk ≠ 0. 

 

1.7. Безбедна брзина на возилата (Vb) 

 

 Брзината која возачот ја прилагодува на моменталната состојба односно 

условите на патот, возилата, околината и сообраќајот, диктирана е од многу 

услови: 

- видливост или прегледност, 

- видот и состојбата на коловозот, 

- геометриско-возни карактеристики на трасата,  

- видот и состојбата на возилото и товарот,  

- метеоролошки услови,  

- психо-физички карактеристики на возачите, 

- услови на сообраќајниот тек,  

- законски (регулативни) ограничувања,  

- можност возилото безбедно да се сопре во случај на настанување на 

опасна ситуација која возачот може да ја види, односно во случај на 

евентуално настанување на опасна ситуација чиј настанок возачот 

може да го предвиди.  

 

Во случај на содејство на повеќе од наведените услови, возачот ја избира 

брзината спрема „законскиот минимум“, т.е. спрема условите кои го условуваат 

изборот на најниската брзина на движењето.  

Безбедната брзина на возилата (Vb) е таква брзина со која би требало да 

биде возено возилото во конкретните услови, т.е. условите кои возачот ги гледа 

или има причина да ги очекува, како би бил во можност возилото безбедно да го 

сопре, односно да вози во дадените услови. 

 

1.8. Условена брзина на возилото (Vu) 

 

 Условената брзина на возилото (Vu) би требало да ја подразбира онаа 

брзина на возилото при која возачот во неочекувани услови на сообраќајната 

ситуација успеал да го избегне настанокот на незгодата преку застанување на 

возилото.  

 

1.9. Брзина на движење на пешаците (или подвижната препрека) (Vp) 

 

 Брзината на движење на пешаците би требало да се смета онаа брзина со 

која пешакот се движел, за време, односно во зона, во која возачот би може да ја 
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набљудува или би требало да ја набљудува. За пресметки би требало да се зема 

просечно остварената брзина. Доколку не е позната стварната брзина, тогаш во 

пресметките се зема најповолната од реално можните брзини на пешакот на таа 

делница.  

 

1.10. Пат на сопирање (Sk) и пат на сопирање до судирот (Sks) 

 

 Патот на сопирање е патот кој го поминува возилото, од моментот на 

започнатото сопирање (намалување) па до моментот на престанок на 

сопирањето (забавувањето). Во праксата на вештачењата најчесто е тоа патот 

поминат вдолж трагите на сопирање и обично е тоа влезниот податок за 

временско-просторна анализа на реалните незгоди. Ако е потребно да се 

пресмета, патот на сопирање се пресметува на следниот начин: 

 

b

V
S a

k

2

=          (12.4) 

 

каде Va e брзината на возилото на почетокот на сопирањето или: 

 

 

b

V
S

pt

k

2

=          (12.5) 

 

каде Vpt e брзината на возилото на почетокот на патот на сопирање. 

 

 Патот на сопирање до судирот е патот кој го преминува возилото од 

местото од кое возилото го започнало сопирањето со максимално забавување, 

па сè до местото на судирот. 

 

1.11. Пат на реагирање (Sr) и пат од реагирањето до судирот (Srs) 

 

 Патот на реагирање (Sr) е патот поминат во интервалот на времето на 

реагирање и се пресметува на следниот начин: 

 

Sr = Va ∙ tr         (12.6) 

 

 Патот од реагирањето до судирот е патот кој го поминува возилото од 

местото на кое возачот одлучил да реагира па до местото на судирот.  

 

1.12. Сообраќајна ситуација и опасна ситуација 

 

 Под сообраќајна ситуација би требало да се подразберат сите 

карактеристични ситуации поврзани за учесниците и за местото на незгодата, 

карактеризирани со позициите, растојанијата од местото на судирот, брзината и 

другите елементи од влијанието на избор на начинот на однесување – движење 

на учесниците во незгодата.  
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 Секоја ситуација во сообраќајот во која елементите на правец, насока, 

односно брзина на учесниците во сообраќајот може да доведат до настанок на 

судирот, односно небезбедно пресекување на патувањето, се сметаат за опасни 

ситуации. Опасна ситуација е исто така и секоја ситуација после која би дошло 

до незгоди, доколку барем еден од учесниците не би го променил правецот, 

насоката, односно брзината на движење.   

 За анализа на сообраќајните незгоди, дефиницијата на опасната 

ситуација би требало да подразбира: 

 Опасна ситуација е ситуација после која би можела да настане 

сообраќајна незгода, ако барем еден од учесниците не го промени начинот на 

движење.  

 Опасна ситуација може да настане и со промена на начинот на движење 

на барем еден од учесниците во сообраќајот, која другите учесници имаат 

причина да ја очекуваат во дадената ситуација, а после која би можело да 

настане сообраќајна незгода.  

 

1.13. Карактеристични моменти (позиции) 

 

 Карактеристичните моменти (позиции) во настанокот на сообраќајната 

незгода се моменти (и соодветни позиции на учесниците во незгодата во тие 

моменти) кои се значајни за согледување и анализа на незгодите и начинот на 

однесување на учесниците.  

 За анализа на сообраќајните незгоди, карактеристични моменти и 

соодветни позиции се: 

- моментот на настанување на опасната ситуација (која учесникот во 

сообраќајот може да ја види, односно има причина да ја очекува), 

односно, моментот во кој учесникот во сообраќајот би требало да 

реагира со цел спречување на настанокот на сообраќајната незгода,  

- моментот во кој возачот реагирал заради избегнување на опасната 

ситуација,  

- моментот (или моментите) во кој друг учесник (или учесници) го 

менуваат начинот на движење,  

- моментот (или моментите) во кој друг учесник (или учесници) 

презема маневар – заради избегнување на незгодата, 

- момент на (с)удар, односно настанување на сообраќајна незгода, 

- моменти во кои учесниците биле во значајно меѓусебни положби, за 

конкретна сообраќајна незгода.  

 

Сообраќајната незгода не мора да ги има сите наведени карактеристични 

моменти. Може да се случи да дојде до незгода пред учесникот да преземе било 

какво дејствие за избегнување на незгодата, па е беспредметно да се 

анализираат ситуациите под редните броеви 2 и 4.  

 

2. Временско-просторна анализа 

 

 Поголемиот број на автори го користат терминот временско-просторна 

анализа. Па така: 

1. Алексиќ смета дека е потребно „...да се разјасни текот на настаните и да 

утврди дали возачот може во дадената ситуација внимателно и со 

соодветно реагирање да ја избегне незгодата“. 
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2. Драгач, во делот каде пишува за утврдувањето на основните причини на 

настанувањето на незгодата помеѓу возилата и пешаците, кажува 

„...Сообраќајниот стручњак (вештак) треба со анализа да го испита 

процесот (текот и механизмот) на сообраќајната незгода и да утврди дали 

постоеле технички можности за спречување на сообраќајната незгода. Во 

тој дел тој дава: 

- спрема временскиот тек,  

- спрема споредување на соодветните патишта во текот на моторното 

возило „критериум за испитување на техничките можности или 

неможности за избегнување на сообраќајната незгода“. Во трудот не е 

даден одговор кога би требало да се примени кој од овие два начини 

на анализирање на можностите од избегнување на незгодите.  

3. Објаснувајќи ја методологијата на вештачењата на сообраќајните незгоди 

Ерманоски во еден дел изнесува став дека „... – со временска и 

просторна анализа на текот на настаните го одредуваме начинот на кој 

настанала незгодата во поедини временски и просторни интервали. Со 

оваа анализа ја одредуваме безбедната брзина, со која е потребно 

возилото да се движи за да не дојде до сообраќајна незгода. Безбедната 

брзина ја одредуваме врз основа на поминатиот пат на возилото до 

моментот кога возачот реагирал до моментот на судирот, односно 

налетот на пешаците“. 

4. Поставувајќи ја општата методологија на испитување на налетот на 

возилата на пешаците, Иларионов смета дека задачата на 

истражувањето „... е да ја одреди взаемната положба на учесниците во 

сообраќајната незгода во моментот на настанување на опасната 

ситуација“. По мислење на Иларионов, вештакот би требало, покрај 

одредувањето на позицијата на учесниците во незгодата во моментот на 

настанување на опасноста, да утврди: 

- Дали возачот благовремено презел сопирање? 

- Дали со благовремено преземеното сопирање било можно да се 

избегне незгодата на застанување на возилото пред местото на 

судирот? 

- Дали пешакот, во случај на балговремено преземеното сопирање, би 

можел да излезе од можната зона на судирот? 

- Дали незгодата би била избегната ако возачот не би презел сопирање 

туку би продолжил со возење со непроменета брзина? 

5. Изнесувајќи ги своите ставови за методологијата на вештачење на 

незгодите, Катедрата за безбедност на сообраќајот, дава начини на кои 

се работат вештачењата. Кога се работи за поглавјето „Наод“, тогаш „... 

во поглавјето 2.5. се составува временско-просторна анализа на текот на 

незгодите во која се обработува и се реконструира текот и динамиката на 

незгодите со приказ на положбата на учесниците во незгодата во 

карактеристичните фази во текот на незгодата“. Кога во прашање би 

била организацијата на вештачењето, ставот на Катедрата за безбедност 

на сообраќајот е дека е потребно „... – да се даде приказ на временско-

просторната анализа на текот и динамиката на незгодата (анализа на 

движењето на пешаците и причинската врска помеѓу тоа движење и 

брзината на возилото)“. 

6. Вујаниќ, анализирајќи ги разликите на временската и просторната 

анализа на сообраќајните незгоди, а во делот каде се осврнува на 
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временско-просторната анализа, смета дека „...врз основа на таквите 

анализи на вештакот, ако има можност, се утврдува каде се наоѓал секој 

учесник во однос на местото на судир, а во моментот на настанување на 

опасната ситуација. Имајќи го во предвид така утврдените податоци, 

вештакот дава анализа на можностите и околностите под кои незгодата 

би можела да биде избегната“. 

7. Златковски ја анализира можноста од избегнување на налетот на 

пешаците со примена на делови на временско-просторната анализа, иако 

не се споменува таков термин. 

 

Имајќи ги во предвид сите наведени ставови за тоа што би било потребно 

да се обработи со временско-просторната анализа, таа може да се дефинира на 

следниот начин: 

Временско-просторната анализа е анализа на важните обележја на 

движење на учесниците на незгодата во карактеристичните позиции, 

односно моментите на сообраќајната незгода.  

Притоа, под важни обележја на движењето се подразбираат: 

- позиции и меѓусебни положби на учесниците во незгодата,  

- брзина на учесниците во незгодата,  

- растојание и интервали на време помеѓу карактеристичните позиции,  

- пресметка на маневрите кои се во врска со незгодата (преземени, 

односно дали било потребно нивно преземање) 

- пресметки значајни за разбирање на настанокот и текот на 

сообраќајната незгода,  

- посебни пресметки кои се вршат врз основа на барањето на 

учесниците на постапката.  

 

Значи, временско-просторната анализа би требало да разјасни кој, кога и 

каде се наоѓал и на кој начин се движел од моментот на настанување на 

опасната ситуација, па до конечните позиции на учесниците во незгодата. 

 

3. Анализа на можностите за избегнување на незгодите 

 

 За комплетна анализа на сообраќајните незгоди, потребно е да се изврши 

анализа кој и под кои услови имал можност да го избегне настанувањето на 

конкретната незгода. Ваквата анализа ја нарекуваме анализа на можностите за 

избегнување на незгодата.  

 Врз основа на оваа анализа би требало да се смета онаа величина која 

останува непроменета во однос на анализата на конкретните незгоди. Значи, ако 

ги задржиме непроменети растојанијата од реалната незгода, како влезни 

параметри за оваа анализа, тогаш основата на таа анализа би била должината 

(просторот).  

 За разлика од тоа, ако ги задржиме карактеристичните елементи на 

временските интервали од анализата на реалните незгоди, како влезни податоци 

за оваа анализа, тогаш основата на таа анализа би било времето.  

 

Доколку го поставиме прашањето: 

При која брзина би можело да се запре возилото ако возачот преземел 

сопирање од оддалеченост Srs од местото на судирот? 
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или прашањето: 

 При која брзина би можело да се запре возилото ако возачот има на 

располагање време trs за застанување на возилото до моментот на судирот? 

 

ќе добиеме различни одговори. 

 

 Одговорот на првото прашање е брзината на која и одговара патот на 

застанување Srs, а одговорот на второто прашање е брзината на која и одговара 

времето на застанување trs. Во конкретната реална незгода на патот Srs одговара 

времето trs, a при пресметка на условната брзина за патот Srs и времето trs 

добиваме различни резултати. Докажано е дека условната брзина пресметана 

врз основа на Srs, е поголема од брзината пресметана врз основа на trs. 

 Со анализа на карактеристиките на изненадно настанатата опасна 

ситуација, може да се воочи дека основна карактеристика е ограниченото време 

кое возачот го има на располагање за преземање на дејствија за избегнување на 

незгодите. Ако ја анализираме можноста за избегнување на незгодата при друга 

брзина, тогаш таа анализа би требало да се врши со задржување на најважните 

карактеристики на „старата“ ситуација, т.е. ограничено време за избегнување на 

незгодата. На тој начин ја задржуваме карактеристиката на „изненадност“ за 

настанок на опасната ситуација.  

 

4. Правилно дефинирање на брзината за анализа на сообраќајните незгоди 

 

Важечките ограничувања на брзината во време и на место на незгодата е 

услов за дефинирање на пропустот на учесниците на сообраќајната незгода. Во 

функција на важечкото ограничување на брзината, на конкретна локација во 

време на настанок на незгодата, на страна на учесникот на незгодата може да 

бидат пропустите: 

- причинско поврзани за создавање на опасноста и настанување на 

сообраќајните незгоди,  

- кои придонесуваат за настанок на сообраќајната незгода,  

- врзани за можноста од избегнување на сообраќајната незгода и  

- врзани за тежината на последиците. 

 

Класификацијата на пропустите на учесниците во сообраќајните незгоди 

(патот, околината) се врши со споредување на брзината на возилата во моментот 

на реагирање на возачот, безбедните брзини и брзините при кои возачите би 

имале можност да избегнат настанок на сообраќајните незгоди.  

При споредување на брзината се користат следните брзини: 

- Безбедна брзина на возилата (Vb), т.е. најголемата брзина со која 

може да биде возено возилото во конкретните услови, т.е. условите 

кои возачот ги гледа и има причина да ги очекува, со цел да биде во 

можност безбедно да го застане возилото, односно безбедно да вози 

во дадените услови. 

- Брзина на возилото (Vа) е брзина со која возилото било возено пред 

моментот во кој возачот почнал да делува на уредот за сопирање. 

- Условена брзина на возилата (Vu) е брзина при која возачот во 

неочекуваните услови на сообраќајната ситуација успеал да избегне 

настанување на незгодата, преземајќи застанување на возилото. 
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Пресметките за безбедни брзини по критериумот на ограничување на 

времето на застанување би требало да се врши во следните ситуации во кои 

препреката се појавува во рамките на патот на застанување кој одговара на 

вистинската брзина на возилата, движејќи се кон местото, или на начин на кој 

возачот немал причина да ја очекува. 

Во сите други ситуации, безбедната брзина би требало да се пресметува 

по критериумите на ограничување на патот на застанување, а некои од тие 

ситуации се: 

- ако препреката не се движи, но со својата положба создава опасна 

ситуација, 

- ако подвижната препрека се движи создавајќи со тоа опасна 

ситуација, но на место, односно на начин на кој би требало да влијае 

на изборот на безбедната брзина на возилото, т.е. доколку возачот би 

имал причина таквата ситуација да ја очекува, 

- ако возачот воочи опасна ситуација за која немал причина да ја 

очекува, односно воочил настанок на опасна ситуација надвор од 

патот на застанување за безбедна брзина, односно за брзина со која 

возилото било возено пред настанување на на опасната ситуација.  

 

Претходните анализи се за случаи на незгоди со подвижна препрека, но 

оваа методологија со едноставни дополнувања може да се модификува за 

незгоди од типот „возило-возило“ и „пешак-возило“. 

 

5. Пример на анализа на можностите за избегнување на незгоди – пример 

судар возило-пешак 

 

 Постапката на анализа на можностите за избегнување на незгоди се врши 

со проверка на можностите од застанување на возилата пред местото на судирот, 

односно застанување на возилата пред моментот на судирот, со споредби на 

брзините. Споредувањето на брзината Vb, Vu и Va се врши во четири можни 

чекори: 

 Прв чекор: Ако Vu  ≥ Vа, тогаш возачот благовремено ќе преземе 

сопирање и може да го сопре возилото пред судирот, односно незгодата не би 

настанала со пропустот на возачот. 

 Втор чекор: Ако Vu < Vа ≤ Vb тогаш возачот нема можност да избегне 

судар при брзина Vb како ни при брзина Vа, односно незгодата не би настанала 

со пропустот на возачот. 

 Трет чекор: Ако Vb ≤ Vu < Vа тогаш возачот нема можност да избегне 

судар при брзина Vb и Vа, но последиците од незгодата би можеле да бидат 

помали доколку возачот би се движел со безбедна брзина. 

 Четврт чекор: Ако е исполнета нееднаквоста Vu < Vb < Vа возачот не би 

имал можност од избегнување на незгодите при брзини Vb и Vа, но последиците 

од незгодите би можеле да бидат помали доколку возачот би се движел со 

безбедна брзина. 

 Правилното дефинирање на пропустот на учесниците во сообраќајните 

незгоди не е можно без согледување на околностите на настанувањето на 

сообраќајните незгоди. Без анализа на ограничувањето на брзината не е можно 

да се определи дали брзината на учесникот во сообраќајната незгода била во 

врска со настанувањето на сообраќајната незгода. Ако брзината е во врска со 

настанувањето на незгодата, неопходно би било определување дали брзината 
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била причината за настанување на сообраќајната незгода, врзана за можноста од 

избегнување на сообраќајната незгода односно врзана за тежината на 

последиците. 

 Класификација на пропустите на учесниците во незгодата е често основ 

за донесување на одлука на судот за пропустите и вината на учесниците во 

незгодата. Поради тоа сообраќајно-техничките вештаци се должни посебно 

внимание да посветат на мислењето за пропустите и своето мислење детално да 

го образложат, со цел судот да има можност од согледување на сите факти 

поврзани со настанокот на незгодата, при донесување на одлуката. Еден од 

најважните елементи при определувањето на пропустот на учесниците на 

сообраќајните незгоди е прецизно и точно дефинирање на ограничувањата на 

брзината на местото на незгодата, затоа што тоа е основ за временско-

просторната анализа и донесување на заклучоци за пропустите на учесниците во 

незгодата, а што подоцна директно влијае на квалификацијата на пропустот во 

судската постапка. 

 

6. Аналитички апарати за анализа на сообраќајните незгоди 

 

 Видот на сообраќајната незгода ја условува соодветната методологија и 

математичкиот односно графичкиот апарат. 

 

6.1. Пресметка на брзината на возилата за ограничен пат на застанување 

 

 Брзината на возилата за познат пат на застанување е брзина при која 

возачот би можел да го сопре возилото на зададената должина на патот на 

застанувањето Sz. 

 

szsa tbut
b

SbtbV −++= 2
2

2

12
2)(    

 (12.7) 

 

Оваа еднаквост најчесто се применува без делот 2
2

12
tu

b
 затоа што тој дел 

има незначително влијание на точноста на изразот, па: 

 

szsa tbSbtbV −+= 2)( 2
   (12.8) 

 

6.2. Пресметка на брзината на возилата за ограничен пат на застанување до 

подвижни препреки пред возилата, кои се движат во истата насока 

 

 Ако пред возилото се движи препрека на растојание D и во моментот на 

преземање на сопирањето и во однос на возилото се склопува агол х, при 

константна брзина на препреката Vp следи дека: 

 

Vx = Vp ∙ cos x    и    Vy = Vp ∙ sin x 
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)(
12

)(2)( 2
2

22

xsxsxxsu Vtbtu
b

VtVDbVtbV −−+−++−=   (12.9) 

 

Најчесто еднаквоста (12.9) се применува без делот 2
2

12
tu

b
 поради 

незначителното влијание на точноста на изразот (12.9), па (12.9) станува (12.10), 

т.е.: 

 

)()(2)( 22

xsxsxxsu VtbVtVDbVtbV −−−++−=    (12.10) 

 

6.3. Пресметка на брзината на автомобилот за патот на застанување до 

подвижната препрека пред автомобилот, која се движи во спротивна насока 

 

За оваа ситуација условот за избегнување на судирот е таков да возилото 

мора да се застане, т.е. брзината на местото на судирот да биде V=0, за да се 

избегне удар во препреката, но не и удар на препреката во возилото, што во 

случај на незгодата со учество  на пешакот не е битно. 

 

)(
12

)(2)( 2
2

22

xsxsxxsu Vtbtu
b

VtVDbVtbV −−+−++−=   (12.11) 

 

За услов Vx=0 еднаквоста (12.9), (12.10) и (12.11) стануваат еднаквости 

(12.7), т.е. еднаквоста (12.8) е специјален случај на еднаквост (12.9), (12.10) и 

(12.11). 

 

6.4. Пресметка на брзината на возилата за ограничено време на застанување 

 

 Брзината на возилата за ограничено време на застанување е брзина при 

која возилото би можело да се запре за време на застанување помало или 

еднакво на ограниченото време на застанување. 

 





−++= )(
2

trtpbtu
b

VV xx
 xV 0 

          (12.12) 
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