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АНАЛИЗА ВЕШТАЧЕЊА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА 
УЧЕШЋЕМ ТРАКТОРА 



Заступљеност повреда по локацијама на 
телу учесника саобраћајних незгода 

Заступљеност врсте саобраћајних 
незгода са учешћем трактора 

Заступљеност врсте саобраћајних незгода са учешћем 
трактора са приколицом 



АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОПУСТА ВЕЗАНИХ ЗА 
НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

 



Пример 1: Пропуст на страни возача трактора и путничког возила 

Пример 2: Пропуст на страни возача путничког возила 



Пример 3: Пропуст на страни возача трактора 

Пример 4: Пропуст на страни одговорне радне организације и одговорног лица 



ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ТРАКТОРА У 
САОБРАЋАЈУ 

Мере за унапређење безбедности учесника у саобраћају, односно возача 
трактора, а које би допринеле повећању безбедности саобраћаја, по мишљењу 
аутора овог рада би биле: 
 

 дозволити Законом претицање трактора и преко неиспрекидане; 
 обавезно обележавање трактора употребом ретрорефлектујућих трака 

на задњој и бочним странама тракторских приколица; 
 подићи ниво знања и свести возача трактора о безбедном учесвовању у 

саобраћају; 
 пропагандно превентивно деловати на возаче трактора; 
 појачати контролу рада станица техничког прегледа и контролу 

исправности трактора; 
 допуна или усвајање “нових” законских регулатива; 
 у зонама где се чешће догађају саобраћајне незгоде (“црне тачке”) 

успоставити непосредну контролу; 
 спровођење едукативних мера. 



ЗАКЉУЧАК 

Истраживање указује да је у 59% случајева пропуст узрочно везан за 
стварање опасне ситуације и настанак незгоде на страни возача 
трактора, а као најчешћи пропуст у 64,3% случајева је непостојање 
светосне саобраћајне сигнализације и жутог ротационог (трепћућег) 
светла, а чија употреба је дефинисана у Законској регулативи Републике 
Србије. 

 

У циљу превентивног деловања, односно спречавања саобраћајних 
незгода овог типа потребно је да трактори, односно трактори са 
приколицом имају адекватно, исправно и у употреби, осветљење у 
ноћним условима саобраћаја 
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