
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                    УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМ. САОБРАЋАЈА 

 

Назив предмета:  

ЕКСПЕРТИЗЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА Шифра предмета: 21123 
Број ЕСПБ: 6 
Наставник: Гордић С. Радомир 
Сарадник:  Васић Д. Небојша 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Стицање основних инжењерских знања из области експертиза саобраћајних незгода. Овладавање 
поступцима и методама за вршење експертиза и реконструкција саобраћајних незгода. 

Исход предмета:   
Стицање знања из области експертиза саобраћајних незгода неопходних за самосталан рад. Примена знања 
у поступцима израде налаза и мишљења. Упознавање и овладавање основама савремених софтверских 
алата намењених експертизама и реконструкцијама саобраћајних незгода.
Садржај предмета:  

Теоријска настава: Појам, предмет и значај вештачења саобраћајних незгода. Законска регулатива о 
вештачењу саобраћајних незгода. Анализа процеса кретања, кочења и заустављања моторних возила. 
Анализа и усвајање битних параметара за анализу саобраћајних незгода. Анализа повреда учесника у 
незгоди и оштећења моторних возила. Анализа трагова на месту саобраћајне незгоде. Одређивање места 
судара и смера кретања учесника незгоде. Одређивање брзине кретања учесника саобраћајне незгоде. 
Експертизе карактеристичних типова саобраћајних незгода. Временско-просторна анализа тока незгоде. 
Методе израде извештаја о експертизи саобраћајних незгода, форма и садржај налаза и мишљења вештака. 
Ставови и начин изражавања налаза и мишљења вештака. Процена висине штете на моторним возилима. 
Процена изгубљене добити (штете) због некоришћења возила. Примена рачунара у анализама и 
експертизама саобраћајних незгода. 
Практична настава: Реаговање возача и возила; Време реаговања возача; Кочење; Успорење; Трагови 
саобраћајне незгоде; Брзине; Место судара; Временско просторна анализа; Елементи вештачења штета; 
Увиђај саобраћајних незгода; Израда пројектног задатка у форми Налаза и мишљења вештака конкретне 
саобраћајне незгоде; Израда пројектног задатка процена штете на возилу. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

2 2 3 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. Настава се изводи комбиновано и интерактивно уз коришћење 
савремених аудио-визуелних средстава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 20 + 20 Усмени испит 30 
Колоквијум-и -   
Семинарски рад 20   
Укупно 70 Укупно 30 
 
 
 


