1 0 . Д У ЖН О С Т И УЧЕ С Н ИК А У САОБРАЋ АЈУ
У СЛ УЧА Ј У САО Б РА ЋАЈНЕ НЕ ЗГОДЕ
10.1 ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
10.1.1 Појам и значај
Незгода је незгода која се догодила на путу или је започета на путу, у
којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је најмање
једно лице погинуло или повређено, или је настала материјална штета.
10.1.2 Дужности и обавезе возача
(Питања: Возачи од 103. до 119. и 121, 123. и 124.)
Возач, односно други учесник саобраћајне незгоде у којој је неко
лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета, дужан је да:
– заустави возило, искључи мотор,
укључи све показиваче правца,
постави сигурносни троугао на
безбедном растојању, обавести
полицију и/или службу хитне
помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о
постојању незгоде;
– упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не би уништавала трагове незгоде;
– обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја;
– укаже помоћ повређенима, односно прву
помоћ или медицинску помоћ у складу
са својим знањима, способностима и
могућностима;
– да предузме све мере заштите које су
у његовој моћи да се спречи настајање
нових и увећавање постојећих последица
и повреда;
– да обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не
угрожава безбедност саобраћаја.
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Уколико на месту саобраћајне незгоде није присутан власник, односно возач другог возила које је учествовало у саобраћајној незгоди,
присутни возач, учесник у саобраћајној незгоди, дужан је да одсутном
лицу, односно власнику другог возила, достави своје име и презиме и
адресу стана. Изузетно, ово лице може се
удаљити са места незгоде ако му је неопходна хитна медицинска помоћ или ради превожења повређеног до најближе здравствене
установе, али је дужно да се врати на место
незгоде чим буде у могућности.
Након обављеног увиђаја возач, односно власник возила, дужан је
да возило, терет, ствари или други материјал расут по путу, без одлагања уклони са коловоза.
Уколико возач, односно власник, тако не поступи, територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова наложиће управљачу пута да о трошку власника, на
сигурно место уклони возило, терет, ствари
или други расути материјал са коловоза.
Лице које је учествовало у саобраћајној
незгоди не сме узимати алкохолна пића и/или психоактивне супстанце
док се не изврши увиђај.
Овлашћено лице којe врши увиђај саобраћајне незгоде у којој има
погинулих, односно повређених лица, одредиће да се непосредним
учесницима саобраћајне незгоде узме крв
или крв и урин ради утврђивања количине
алкохола у крви, односно присуства психоактивних супстанци у организму. Приликом
вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој
нема погинулих, односно повређених лица,
службено лице ће возаче који су учествовали у саобраћајној незгоди
обавезно подвргнути испитивању помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога-тест и др.).
Ако један од учесника саобраћајне незгоде или лице које је претрпело
материјалну штету захтева вршење увиђаја, полицијски службеник
је дужан да изађе на лице места и изврши увиђај, а остали учесници
у саобраћају су дужни да остану на месту саобраћајне незгоде до
завршетка увиђаја.

Возач, односно учесник саобраћајне незгоде у којој је настала само
мања материјална штета, дужан је да:
– упозори остале учеснике у саобраћају о
постојању возила и других препрека на
путу, уколико их сам не може уклонити;
– уклони возило и друге предмете са коловоза, ако онемогућавају или угрожавају одвијање саобраћаја, односно ако
прети опасност од нових саобраћајних
незгода,
– попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено
лице не врши увиђај саобраћајне незгоде;
– упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала саобраћај;
– остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или држаоцу друге оштећене ствари у незгоди, односно полицији;
– предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи
настајање нових и увећавање постојећих последица незгоде.
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Ако учесник у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета на другом возилу, због одсутности возача другог возила није у могућности да пружи личне податке и податке о осигурању
возила, дужан је да о тој незгоди обавести надлежни орган унутрашњих
послова и да достави своје личне податке и податке о оштећеном возилу.
10.1.3 Дужности и обавезе лица која се затекну на месту незгоде
(Питања: Возачи 103, 106.)
Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица, дужно је да одмах обавести полицију и/или
службу хитне медицинске помоћи и да у складу са својим знањима,
способностима и могућностима, пружи помоћ лицима повређеним у
саобраћајној незгоди и по потреби их превезе до најближе здравствене
установе и да предузме све што је у његовој моћи да спречи увећавање
постојећих, односно настајање нових последица.
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10.2 ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНИХ
ИНСТИТУЦИЈА И СЛУЖБИ

у тој незгоди, непосредно након саобраћајне незгоде захтева вршење
увиђаја, остали учесници су дужни да остану на месту саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја.
У овим случајевима трошкове вршења увиђаја сносиће осигуравајуће друштво код кога је осигурано
возило чији возач захтева вршење увиђаја, односно које је узроковало незгоду.
Уколико су на возилу које је
учествовало у саобраћајној незгоди неисправни уређаји и склопови битни за безбедно кретање
возила, полицијски службеник ће
искључити возило из саобраћаја
и одузети регистарску таблицу.
Регистарске таблице се враћају власнику када се докаже да је
возило технички исправно.

10.2.1 Дужности и обавезе полиције
(Питања: Возачи од 120, 122.)
Полиција је дужна да одмах по сазнању за незгоду са повређеним
или погинулим лицима обавести
службу хитне медицинске помоћи и изађе на место незгоде.
Полицијски службеник дужан је да изађе на место саобраћајне незгоде у којој је настала
мања материјална штета, ако то
захтева један од учесника саобраћајне незгоде или лице које је
претрпело материјалну штету у
тој незгоди и изврши увиђај.
Овлашћено лице је дужно да
поводом незгоде са тежим последицама сачини увиђајну документацију (записник о увиђају, скицу лица места, ситуациони план, фото-документацију и остале прилоге).
Орган који врши увиђај дужан је да приликом увиђаја, осим осталог,
утврди податке о идентитету лица која су била присутна када се догодила саобраћајна незгода, односно која имају битна сазнања о саобраћајној незгоди. Овај орган ће обавести породицу настрадалог учесника у
саобраћајној незгоди о саобраћајној незгоди и последицама.
Овлашћено лице које врши увиђај дужно је да организује попис
имовине која на месту догађаја остане иза лица које је у саобраћајној
незгоди погинуло или теже повређено и да исту обезбеди до момента преузимања ствари. Ове ствари и
имовина не смеју се користити нити
се са њима може располагати до преузимања.
Уколико бар један од учесника
овакве саобраћајне незгоде или лице
које је претрпело материјалну штету
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10.2.2 Дужности и обавезе здравствене установе
Здравствена установа, која је обавештена о саобраћајној незгоди из
било ког извора или је примила на лечење лице повређено у саобраћајној незгоди, дужна је да о томе одмах обавести надлежни орган унутрашњих послова.
Уколико лице повређено у саобраћајној незгоди премине од задобијених повреда или ако постоји оправдана сумња да је код возача
услед повреде дошло до смањења психичке или физичке способности
за управљање моторним возилом или трамвајем, здравствена установа
дужна је да о томе без одлагања обавести надлежни орган унутрашњих
послова.
10.2.3 Дужности и обавезе управљача пута
Министарство унутрашњих послова наложиће управљачу пута да
о трошку власника на сигурно место уклони возило, терет, ствари или
други расути материјал са коловоза.
Управљач пута дужан је да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица полиције и обезбеди проходност пута.
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10.2.4 Дужности и обавезе осигуравајућих друштава
Осигуравајућа друштва су дужна да воде евиденцију о саобраћајним
незгодама за које је сачињен Европски извештај о саобраћајној незгоди.
Европски извештај о саобраћајној незгоди је прописани образац
који учесници у саобраћајној незгоди попуњавају након саобраћајне
незгоде са мањом материјалном штетом.
Податке из евиденције незгода
по Европском извештају, правно
лице које обавља послове осигурања дужно је да месечно доставља
Министарству унутрашњих послова и Агенцији за безбедност саобраћаја.
Осигуравајуће друштво приликом издавања полисе обавезног
осигурања од аутоодговорности
осигуранику издаје и Европски
извештај о саобраћајној незгоди. На основу попуњеног и потписаног
Европског извештаја о саобраћајној незгоди, оштећени ће надокнаду
штете остварити по основу полисе о осигурању од аутоодговорности
код осигуравајућег друштва чији је осигураник узроковао незгоду.
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