
4.  ВОЗИЛА

4.1 ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И РАЗВОЈ ВОЗИЛА

4.1.1 Појам и значај возила
За безбедну вожњу и одржавање возила треба познавати функцио-

нисање уређаја значајних за безбедност саобраћаја. У њих се убрајају: 
мотор са агрегатима, преносни механизам, систем за управљање, си-
стем за кочење, точкови са пнеуматицима, светлосно-сигнални уређаји, 
уређаји који омогућавају нормалну видљивост, неки од помоћних уре-
ђаја и др. 

Може се рећи да је развој моторних возила почео далеке 1860. 
године, када је Француз Жан-Жозеф Етјен Леноар (Jean-Joseph 
Etienne Lenoir) пронашао мотор са унутрашњим сагоревањем. Већ 1876. 
Николаус Ото (Nikolaus Otto) конструише први мотор са компресијом 
смеше горива, а 1893. Рудолф Дизел (Rudolf Diesel) патентира кружни 
процес са различитим довођењем и одвођењем топлоте, односно први 
дизел мотор. Исте године Џон Бојд Данлоп (John Boyd Dunlop) па тен-
ти ра пнеуматике. Године 1913. Хенри Форд (Henry Ford) уводи прву 
покретну траку у аутоиндустрији, а 1961. године почиње производња 
првих возила са турбопуњачем. Сигурносни појасеви почињу да се 
уграђују 1970. године. Први уређај против блокаде точкова (ABS) 
се 1978. године уграђује у путничко возило, a 1997. електронски 
регулациони систем стабилности возила (ESP). Данас већ причамо о 
софистицираним возилима са клима-уређајима, путним компјутером и 
скоро у потпуности аутоматизованим.

4.1.2 Идентификациона ознака
Свако поједино возило једнозначно је одређено идентификацио-

ном ознаком возила, коју одређује произвођач возила. Идентификаци-
она ознака возила (VIN) је 
ознака којом се свако прои-
зведено возило обележава 
током производње са циљем 
избегавања могућности да 
се појаве два или више во-
зила са истом производном 
ознаком. Идентификациона 



Такође је употреба алуминијума у све широј примени. На слици је 
приказан процентуални удео појединих материја-
ла на возилу. И поред значајног утицаја замора 
материјала, произвођачи ретко дају упутство када 
се неки део треба заменити из превентивних ра-
злога.

4.2.3 Начин израде и услови експлоатације
Израда возила почиње на рачунару, прављењем модела. Израда мо-

дела се заснива на основу 3D технологије, рачунарске томографије или 
на основу података добијених дигитализацијом. Као материјали могу 
се користити: дрво, полимери, метали, керамика и композити у разним 
облицима. Модели се израђују у сврху процене облика и димензија, 
одређивања функционалности, ергономских студија, израде узорака за 
купца или испитивање тржишта, тестирање у ваздушним тунелима и 
сл. Када се прођу све фазе и модел процени као успешан, приступа се 
серијској производњи. Један од основних задатака техничке експлоа-
тације моторних возила је њихово одржавање у технички исправном 
стању. На техничко стање моторног возила утичу следећи чиниоци: 
климатски и путни услови, оптерећеност и брзина кретања, квалитет 
горива и мазива, квалитет одржавања, квалитет конструкције и израде 
возила и начин руковања.

4.2.4 Техничко одржавање
Техничко одржавање моторних возила обухвата организацију радо-

ва чији је циљ одржавање функције возила у целини у исправном стању, 
а обухвата техничко опслуживање и оправку. Под техничким опслужи-
вањем подразумева се скуп техничких послова који обезбеђују одржа-
вање моторних возила у стању техничке исправности. Под оправком се 
подразумева скуп техничких послова ради отклањања неисправности 
и поновног успостављања технички исправног стања и радне способ-
ности моторних возила. Техничко опслуживање обухвата: спољну негу 
(прање, чишћење и брисање), редовно техничко одржавање (свакоднев-
ни прегледи и контроле општег стања возила) и снабдевања погонским 
материјалима (горивом, мазивом, ваздухом и разним течностима).

ознака je састављена из три дела: први део означава произвођача во-
зила (WMI), други део описује опште карактеристике возила (VDS), 
трећи део је за означавање појединог возила (VIS). За VIN ознаку се 
могу користити само арапски бројеви или велика слова латинице. 
VIN-број се састоји од 17 знакова. Место где ће се поставити VIN 
ознака на возилу је обавезно на десној страни возила и што је могуће 
више на предњој половини.

4.2 ОСОБИНЕ ВОЗИЛА КОЈЕ УТИЧУ НА БЕЗБЕДНО 
ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА

4.2.1 Конструкција возила
Сва моторна возила састављена су од основних склопова, механи-

зама и система који омогућавају извршење основне функције возила и 
имају следеће главне системе и механизме: погонски агрегат са уређа-
јима, систем преноса снаге, ходни систем (систем кретача), систем за 
управљање, систем ослањања, надградњу, носећу конструкцију, елек-
тричне уређаје и специјалне уређаје. 

Конструкцијом и производњом возило добија одређене елементе 
од којих зависи безбедност саобраћаја. Конструкција треба да омогу-
ћи израду што аеродинамичнијег, лакшег и безбеднијег возила, уз при-
хватљиву цену. Код новијих возила се у смислу повећане безбедности 
предња конструкција дели у зоне које су направљене од разних врста 
челика, мотор се углавном поставља попречно, кабина се осигурава 
шипкама, праговима и стубовима, предњи делови се раде од пластике 
ради заштите пешака и сл.

Удео возила као чиниоца саобраћајних незгода званична статистика 
своди на 3% до 5%, али тај проценат је знатно већи јер се при увиђају 
након саобраћајне незгоде не могу до краја одредити поједини параме-
три возила као узрочници саобраћајне незгоде. 

4.2.2 Врсте материјала у аутомобилској индустрији
У производњи возила све се више користе нови материјали. Пре све-

га се мисли на пластичне, као и рециклиране материјале. На неким во-
зилима одбојници имају практично декоративну функцију, а за израду 
каросерије се користе тањи лимови.
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 – уређаји за управљање;
 – уређаји за заустављање;
 – уређаји за осветљавање пута и давање светлосних знакова;
 – уређаји који омогућавају нормалну видљивост;
 – уређаји за давање звучних знакова;
 – уређаји за кретање возила уназад;
 – уређаји за контролу и давање знакова;
 – уређаји за одвођење и испуштање издувних гасова;
 – уређаји за спајање вучног и прикључног возила;
 – уређаји за ослањање;
 – уређаји за кретање;
 – електроуређаји и инсталација;
 – погонски уређај – мотор;

4.2.5 Одобрење типа возила
Свако ко хоће да прода возило, мора да поднесе доказе да возило од-

говара захтевима одговарајућих правилника. Да би возило добило одо-
брење типа, мора да прође испитивање за све правилнике који се одно-
се на ту врсту возила. Тако свако возило које је хомологовано у складу 
са WВТА (одобрењем типа целог возила), сигурно одговара захтевима 
било које земље Европе. Између осталог, ту се појављују и појмови ка-
тегорија возила по емисији издувних гасова ЕURO 1, 2, 3, 4, 5...

Након успешног тестирања возила у лабораторији за хомологацију 
возила, врши се одобрење типа возила у погледу штетне емисије. По-
ред техничке документације, која садржи декларисане карактеристике 
посматраног возила, возилу се додељује и одговарајућа хомологациона 
ознака. Према правилнику ECE 83 она мора да буде постављена поред 
идентификационе плочице возила и треба да буде читка и неизбрисива. 
На слици је приказан изглед хомологационе ознаке.

4.3 ОСНОВНИ СКЛОПОВИ И УРЕЂАЈИ ВОЗИЛА

Возила у саобраћају на путу морају да испуњавају прописане услове 
у погледу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења, као и да има-
ју исправне прописане уређаје и опрему. Под уређајима на моторним и 
прикључним возилима у саобраћају на путевима, подразумевају се:
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ако је оно већ заустављено, без обзира на брзину којом се оно креће и 
оптерећење возила ако је оно у декларисаним границама, а на путу са 
уздужним нагибом на коме је предвиђено кретање тог возила. Под коч-
ним системом подразумевају се: радна, помоћна и паркирна кочница, 
као и дуготрајни успоривач (моторна кочница).

Радна кочница моторних возила (путничких, теретних, аутобуса, 
мопеда, мотоцикала, три-
цикала, четвороцикала и 
прикључних возила, осим 
трактора, радних машина и 
прикључних возила за 
трактор), мора дејствовати 
на све точкове. У систем 
радне кочнице улазе: 

 – папуча радне кочнице;
 – кочиони цилиндар (главни);
 – предњи точак са диск кочницом;
 – задњи точак са диск или добош кочницом; 
 – цеви за пролаз кочионе течности.

Радно кочење мотокултиватора мора дејствовати на точкове предње 
или задње осовине, с тим да у случају отказа кочења на једном точку, 
мора бити исправно кочење на другом.

Помоћна кочница мора бити таква да омогући возачу да возило 
кочи, односно заустави на одговарајућем одстојању ако откаже радна 
кочница. Помоћна кочница мора бити постављена тако да је возач може 
лако и брзо употребити са возачког места, при чему једна рука возача 
мора бити слободна ради управљања возилом, а сила којом се активира 
мора бити у прописаним границама. 

Контролна лампа у кабини даје знак да је активирана помоћна (пар-
кирна) кочница. При употреби радне и помоћне кочнице, разлика силе 
кочења на точковима исте осовине не сме бити већа од 30%, при чему 
се за основу израчунавања узима проценат од веће силе. 

Паркирна кочница мора бити таква да се помоћу ње паркирано во-
зило у закоченом положају може осигурати одговарајућим механичким 
уређајем. Та кочница мора бити постављена у моторно возило тако да је 
возач може употребити са возачког места, а у прикључно возило тако да 
је возач може активирати са возачког места или лице које је ван возила.

 – уређаји за пренос снаге;
 – остали уређаји од посебног значаја за безбедност (каросерија, ка-
бина и простор за путнике, блатобрани, браници, заштитници од 
подлетања са задње стране под возило, прикључци за сигурносне 
појасеве, прикључци за вучу, уређаји за обезбеђење возила од нео-
влашћене употребе, уређаји за погон на сабијен или течни гас и др.). 

4.3.1 Уређаји за управљање возилом

Уређај за управљање возилом мора бити поуздан и изведен тако да 
возач може лако, брзо и на сигуран на-
чин мењати правац кретања возила. У 
уређаје за управљање сврставају се:

 – точак управљача;
 – вратило управљача;
 – глава управљача;
 – управљачка летва;
 – споне.

Уређај за управљање возилом мора бити такав да се предњи точкови 
возила, који се налазе у положају заокретања, при кретању возила по 
хоризонталној равној површини, после ослобађања точка управљача 
сами враћају у положај за праволинијско кретање. Ово се не односи на 
мопеде, мотоцикле, трицикле, четвороцикле и тракторе. Возила са два 
трага не смеју имати уређај за управљање возилом на десној страни. 
Точак управљача моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg, 
као и теретних возила за вршење рада, може бити и на десној страни 
ако је моторно возило први пут регистровано у Републици Србији до 1. 
јула 2012. године. Савремена путничка и теретна возила, као и аутобу-
си, имају у механизму за управљање возилом серво уређај, који обезбе-
ђује лако окретање точка управљача, тј. улагање релативно мале снаге 
за постављање предњих точкова у жељени положај. 

4.3.2 Уређаји за заустављање возила
Уређај за заустављање (кочни систем) возила, мора да омогући во-

зачу да на безбедан, брз и ефикасан начин прогресивно смањује брзину 
кретања возила, или да заустави возило или да задржи возило у месту 
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Контрола исправности система против блокирања точкова при коче-
њу (АBS), мора бити обезбеђена путем оптичког индикатора који мора 
бити у видном пољу возача.

Радно кочење морају имати сва возила осим: 
 – Лаких прикључних возила највеће дозвољене масе која не прелази 0,75 t. 
 – Прикључних возила које вуче трактор највеће дозвољене масе до 1,5 

t, ако њихова највећа дозвољена маса не прелази масу вучног возила 
спремног за вожњу. 

 – Прикључних возила које вуче трактор највеће дозвољене масе до 3 
t, ако њихова највећа дозвољена маса не прелази масу вучног возила 
спремног за вожњу и када се такав скуп возила креће брзином ма-
њом од 30 km/h. 

Помоћно кочење морају имати: сви аутобуси, теретна возила и трак-
тори ако је њихова највећа конструктивна брзина већа од 30 km/h, тешки 
трицикли и четвороцикли ако њихова највећа дозвољена маса прелази 1 t. 

Паркирно кочење морају имати: сва возила осим мопеда, мотоци-
кла, трицикла, четвороцикла и лаких прикључних возила до 0,75 t.

Кочни систем моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg 
мора да оствари функције радног кочења, помоћног кочења и паркир-
ног кочења. Кочни систем моторних возила највеће дозвољене масе 
преко 9 t и чија је највећа конструктивна брзина већа од 40 km/h, мора 
да оствари функције радног кочења, помоћног кочења, паркирног коче-
ња и дуготрајног успоравања. 

Прикључна возила која имају радно кочење са пнеуматичким пре-
носним механизмом морају бити повезана са кочним системом вучног 
система са најмање два вода. Прикључна возила чија највећа дозвоље-
на маса прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t, могу имати радно кочење 
са инерционом командом. Прикључна возила за трактор чија највећа 
дозвољена маса прелази 1,5 t, али не прелази 3,5 t, могу имати радно 
кочење са инерционом командом. Прикључна возила за трактор чија 
највећа дозвољена маса прелази 3,5 t, али не прелази 8 t, могу имати 
радно кочење са инерционом командом само када се скуп возила креће 
брзином мањом од 25 km/h и када радно кочење делује на точкове зад-
ње осовине. Прикључна возила за трактор чија највећа дозвољена маса 
прелази 3,5 t, али не прелази 8 t, могу имати радно кочење са инерци-
оном командом само када се скуп возила креће брзином мањом од 40 
km/h и када радно кочење делује на точкове задње осовине. 

Преносни механизам добијени импулс од команди преноси до извр-
шних органа – кочница. Радна кочница се активира притиском на коман-
ду (педалу), који мора бити у одређеним границама. У зависности од 
начина остварења везе, тј. начина преношења силе кочења, разликују се: 
а) механичке кочнице, б) хидрауличне кочнице и в) пнеуматске кочнице, 
где се сила кочења преноси ваздухом под притиском. Могућа је комби-
нација два или више система код једног истог возила, а ефекат кочења је 
сразмеран сили притиска на команду. Потпун ефекат кочења се оствару-
је после извесног времена од момента деловања силе на команду.

Савремене конструкције моторних возила поседују двокружни (пот-
пуно одвојене цевоводе за задње и предње точкове) и вишекружни си-
стем кочења, тако да не може да дође до потпуног отказа радне кочнице. 

Кочнице су извршни органи помоћу којих се остварују основни за-
даци кочења. Без обзира на поделу коч-
ница, принцип кочења је истоветан и за-
снива се на трењу кочионих површина, 
од којих је једна непокретна, а друга по-
кретна, при чему се енергија кретања 
претвара у топлоту. Кочнице могу да се 

конструкцијски решавају на различите начине, смештене су у точкови-
ма, али се најчешће изводе као добош са папучама или диск кочнице са 
плочицама. 

Постоји и уређај који повећава силу кочења, тзв. серво уређај, као и 
коректор кочења, који регу-
лише силу кочења задње осо-
вине у зависности од оптере-
ћења и др. Систем против 
блокирања точкова при коче-
њу (АBS - Anti Blocking 
System), је део радног кочења 
који аутоматски регулише 

проклизавање точкова у правцу обртања за време кочења. То су кочио-
ни системи који не блокирају точкове и већина произвођача уврстила 
их је у стандардни пакет опреме. Код овог система уређај са регулато-
ром информише о блокирању точка, па управљачка јединица дејствује 
на кочиони цилиндар и то спречава. Чим се точак почне сувише споро 
окретати или блокира, уређај електронски смањује јачину притиска до 
те мере да се точак почне поново окретати на граници блокирања. 
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4.3.3.1 Уређаји за осветљавање пута
Под уређајима за осветљавање пута подразумевају се: главни фаро-

ви, фарови за маглу, светло за вожњу уназад, дневно светло, фарови за 
осветљавање места где се изводе радови, покретни фар – рефлектор. 
Уређаји за осветљавање пута на предњој страни возила морају бити по-
везани тако да се не могу укључити док се не укључе задња и предња 
позициона светла и светла за осветљавање задње регистарске таблице.

На предњој страни су по два:
 – велика светла;
 – кратка светла;
 – показивача правца;
 – позициона светла;
 – светла за маглу.

 
На задњој страни су по два:

 – позициона светла;
 – стоп светла;
 – показивача правца;
 – катадиоптера;

Једно или два:
 – светла за регистарску таблицу;
 – светла за вожњу уназад;
 – светла за маглу.

Главни фарови су уграђени са предње стране моторних возила и у 
њима су смештена дуга и кратка светла за осветљавање пута, а могу 
бити уграђена и предња позициона светла, као и показивачи правца. 
На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним во-
зилима на три точка која су шира од 1,3 m, главни фарови морају бити 
уграђени и изведени као два или четири главна фара, од којих су два за 
кратко светло. Светлост главних фарова мора бити беле боје. Када је 
главни фар изведен тако да даје само дуго или само кратко светло, фар 
великог светла не сме бити постављен ближе спољном габариту возила. 

Велика (дуга) светла се употребљавају за осветљавање пута, а ком-
биновано са кратким светлом и за сигнализацију ноћу, док се кратка 
светла употребљавају уместо дугих за осветљавање пута у одређеним 

У случају прекида везе између кочних система вучног и прикључног 
возила чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t, и која имају радно ко-
чење, аутоматски се активира радно кочење прикључног возила. У слу-
чају прекида везе између кочних система вучног и прикључног возила 
чија највећа дозвољена маса не прелази 1,5 t, а не постоји уређај који 
аутоматски активира радно кочење прикључног возила, спој вучног и 
прикључног возила обезбеђен је додатним везама (ланци, челично уже 
и др.), које спречавају да руда прикључног возила не падне на тло или 
скрене у страну до безбедног заустављања скупа возила. 

Кочни систем мопеда, односно мотоцикла, мора да оствари функ-
ције радног кочења. Мопеди и мотоцикли морају бити опремљени са 
два система радног кочења са независним командама и преносима, од 
којих један делује најмање на предњи точак, а други најмање на задњи 
точак. Системи радног кочења код ових возила могу имати заједничку 
команду кочења под условом да отказ у једном кочном систему не утиче 
на ефикасност другог. Ова возила не морају поседовати систем за пар-
кирно кочење.

4.3.3 Уређаји за осветљавање и светлосну сигнализацију
Уређаји за осветљавање и светлосну сигнализацију на моторним 

и прикључним возилима су: уређаји за осветљавање пута, уређаји за 
означавање возила и уређаји за давање светлосних знакова. Поставља-
ње или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају све-
тлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене 
прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају 
на путу, није дозвољено. 

Уређаји за осветљавање пута за давање светлосних знакова, по-
стављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не смеју 
давати светлост црвене боје видљиву са предње стране возила, нити 
светлост беле боје од светала и рефлектујућих материја постављених 
на задњој страни возила, односно видљивих са задње стране возила. 
Изузетно, ово правило се не односи на светла за осветљавање пута при 
вожњи уназад, покретно светло за истраживање (рефлектор), светла за 
осветљавање задње регистарске таблице и регистарску таблицу преву-
чену белом рефлектујућом материјом, као и црвено трепћуће светло на 
посебним моторним возилима која прате возила под пратњом.
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Светла за вожњу уназад могу на возилу бити изведена као једно или 
као два, тако да дају светлост беле боје. Ово светло се укључује ауто-
матски када се мењач постави у полажај за ход уназад и то само када 
се укључи систем за пуштање мотора у рад. Светлост дневних светала 
мора бити беле боје. Фарови и светла за осветљавање места на коме се 
изводе радови, на радним возилима могу бити изведени тако да дају 
светлост беле боје и не ометају остале учеснике у саобраћају. Уградња 
покретног фара (рефлектора), дозвољена је само на возилима за које је 
то одређено прописима о техничким условима за возила (возила МУП
-а, хитне помоћи, саобраћајне инспекције, ватрогасним возилима, вози-
лима за одржавање путева и инсталација, као и на возилу намењеном за 
пружање помоћи на путу). Додатни фарови и светла која су уграђена на 
возилу, а нису намењени за осветљавање пута, за време учешћа возила 
у саобраћају на путу морају бити покривени одговарајућом покривком. 

Главни фарови на моторним возилима која на равном путу не могу 
развити брзину кретања већу од 30 km/h, могу бити изведени само са 
кратким светлима. Светлосни сноп кратког светла трактора мора да 
осветли најмање 10 m, а највише 30 m пута. Светлосни сноп кратког 
светла трактора, мопеда, трицикала и четвороцикала може бити изве-
ден као симетрични или десносмерни асиметрични. Светла на мотокул-
тиватору морају бити изведена тако да се светлост коју дају ноћу при 
доброј видљивости, може видети на удаљености најмање 150 m.

Мотоцикли могу имати само по један фар, док сва остала моторна 
возила морају имати паран број светала беле боје. На мопеду, односно 
мотоциклу, главни фарови морају бити уграђени и изведени као један 
главни фар или два главна фара, од којих је један за кратко светло. Крат-
ко светло на бициклу или мопеду мора бити изведено и подешено тако 
да осветљени део равног пута није дужи од 50 m ни краћи од 10 m.

Истоветни светлосно и светлосно-сигнални уређаји, који су удво-
јени на моторном возилу на три или више точкова, морају бити исте 
величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом.

4.3.3.2 Уређаји за означавање возила
Служе да ноћу и дању и у другим случајевима смањене видљивости 

возила буду означена, односно осветљена од стране других учесника у 
саобраћају. Према важећим прописима, моторна возила морају поседо-
вати: предња и задња позициона светла од којих су предња светла беле, 
а задња светла црвене боје. Ова светла морају бити укључена у исто 

случајевима. Када се укључе велика светла за осветљавање пута, ауто-
матски мора да се упали контролна плава лампа на контролној табли у 
возилу или на контролној табли мотоцикла. 

Уређај за чишћење главних фарова обавезан је само на возилима за 
превоз путника и теретним возилима, која имају кратка светла са га-
сним извором светлости. Уређај за нивелацију снопа главних светала 
обавезан је на возилима за превоз путника и теретним возилима.

Светлосни сноп великог светла (осим трактора) не сме бити краћи 
од 100 m, а сноп кратког светла (осим трактора) мора бити у границама 
од 40 до 80 m. Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на 
контролној табли возила не мора бити укључена лампа било које боје. 
Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као 
десносмерни асиметрични. 

Светлост светала за маглу мора бити беле или жуте боје са предње, 
и црвене са задње стране возила. Светлосни сноп светла за маглу мора 
да осветли највише 35 m пута. Задње светло за маглу може бити укљу-
чено само када су укључена позициона светла и бар једно светло за 
означавање пута. Када су упаљена светла за маглу, на контролној табли 
упаљена је жута контролна лампа. На моторним возилима на четири и 
више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 
m, светла за маглу могу бити уграђена и изведена као два фара. На мо-
тоциклима светла за маглу могу бити уграђена и изведена као једно или 
два симетрично постављена светла. Када се укључе светла за маглу, на 
контролној табли возила не мора бити укључена лампа било које боје.

 
Када се укључе задња светла за маглу, на контролној табли возила мора 
аутоматски да светли контролна лампа жуте или зелене боје. На вози-
лима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 
2011. године, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четворо-
циклима и тракторима, мора бити уграђено једно или два задња светла 
за маглу. 
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лима ширим од 1,6 m и на моторном возилу са скривајућим фаровима, 
на предњем делу се уграђују катадиоптери беле боје и не смеју бити 
троугластог облика. 

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији на-
кон 1. јула 2011. године, морају бити угрaђена жута бочна светла за 
означавање када њихова дужина прелази 6 m.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији на-
кон 1. марта 2011. године, морају бити угрaђени бочни катадиоптери 
жуте боје када њихова дужина прелази 6 m.

На возилима мора бити уграђено и изведено светло задње регистар-
ске таблице, тако да даје светлост беле боје која се равномерно распро-
стире по таблици и омогућава уочљивост ознака на удаљености од 20 
m, а повезано је на прекидач за позициона светла.

Ротациона светла плаве боје постављају се на возила полиције, хитне 
помоћи, ватрогасаца и војске. На возилима по-
лиције могу се поставити и светла која дају 
трепћућу светлост плаве и црвене боје. Рота-
ционо светло жуте боје поставља се на возила 
за одржавање пута, тракторе и помоћ на путу. 
Возила која су намењена за извођење радова ван пута, када у саобраћају 
на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп 
возила већ измењиво средство за рад, морају бити прописно означена.

4.3.3.3 Уређаји за давање светлосних знакова
Служе да друге учеснике у саобраћају обавестимо о нашим намера-

ма и радњама које чинимо или желимо да учинимо са возилом. У ове 
уређаје спадају:
1. Стоп светла, којима возач при употреби радне кочнице најављује 

да намерава да смањи брзину кретања возила или да жели да зау-
стави возило. Она дају светлост црвене боје и повезана су тако да 
се аутоматски укључују при употреби радне кочнице. На мотор-
ном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три 
точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу, на задњој стра-
ни возила морају бити уграђена 
најмање два стоп светла, тако да 
дају светлост црвене боје. На мо-
педу, односно мотоциклу, на зад-
њој страни возила мора бити 

време док су укључена светла за осветљавање пута; паркирна светла 
могу на моторним и прикључним возилима бити постављена на два 

начина: на бочној страни во-
зила у виду посебног светла 
које напред даје светлост 
беле, а позади црвене боје, 
или су постављена на пред-
њој и задњој страни возила. 

На моторном возилу на 
четири или више точкова, 
моторном возилу на три точ-
ка која су шира од 1,3 m и 
прикључном возилу шири-
не преко 1,6 m, морају бити 

уграђена два предња позициона светла беле боје и два задња позициона 
светла црвене боје. На прикључном возилу ширине до 1,6 m не мора-
ју бити уграђена предња позициона светла, а морају бити уграђена два 
задња позициона светла црвене боје. На моторном возилу на два точка и 
моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m, мора бити угра-
ђено једно предње позиционо светло беле боје. На мопеду и мотоциклу 
мора бити уграђено једно или два задња позициона светла црвене боје. 

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији на-
кон 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима 
за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова ширина 
прелази 2,1 m. Габаритна светла могу бити постављена и на возилима 
чија ширина износи од 1,8 m до 2,1 m. Габаритна светла постављена на 
горњем предњем делу дају светлост беле боје, а габаритна светла по-
стављена на задњем горњем делу дају светлост црвене боје. 

Катадиоптери се на мотокултиватору, моторним возилима са три 
точка (шира од 1,3 m) и четири точка (и четвороциклу ширем од 1 m), 
уграђују и изводе у пару са задње стране, не могу бити троугластог 
облика и морају бити црвене боје. На моторном возилу на два точка и 
моторном возилу на три точка, која нису шира од 1,3 m, мора бити угра-
ђен један задњи катадиоптер црвене боје, који није троугластог облика. 
На прикључном возилу морају бити уграђена два задња катадиоптера 
црвене боје, у облику равностраног троугла, са врхом окренутим на-
више и страницом величине најмање 0,15 m. Морају имати својство 
рефлектовања светла другог светлосног извора. На прикључним вози-
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Уградња брзиномера са одометром и светиљком за осветљавање на 
путничким возилима је обаве-
зна. Уградња брзиномера са 
одометром и светиљком за 
осветљавање или бројачем 
радних сати на тракторима је 
обавезна на свим тракторима 
чија највећа конструктивна бр-
зина прелази 45 km/h. 

Уградња контролне плаве 
лампе за контролу укључено-
сти дугих светала на мотоци-
клима је обавезна, осим на мо-

тоциклима чија радна запремина мотора не прелази 50 cm3. Уградња 
контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на ла-
ким четвороциклима није обавезна.

Посебне лампице црвене боје, које сигнализирају: недовољан при-
тисак уља у мотору, недовољно пуњење од стране алтернатора, слаб 
спој клема акумулатора или неки други квар, критичну температуру 
расхладне течности за мотор возила, активирану паркинг кочницу. 

Поред ових, на новим возилима постоје и друге контролне лампице 
које се укључују: када нису везани сигурносни појасеви када су отво-
рена нека од врата на возилу, када су укључена светла за маглу, када су 
истрошене облоге кочница и др. Уграђују се још и часовник, термоме-
тар, дневни бројач километара пређеног пута...

4.3.4 Уређаји који омогућавају нормалну видљивост
Под уређајима на возилима који омогућавају нормалну видљивост у 

саобраћају на путу, подразумевају се: ветробран и спољна прозорска 
окна кабине и каросерије; уређај за брисање ветробранског стакла (бри-
сачи ветробрана); уређај за квашење спољне стране ветробранског ста-
кла (перач ветробрана); огледало које возачу омогућава осматрање пута 

и саобраћаја (возачко огледало).
Ветробранско стакло мора испуња-

вати следеће услове: да је изграђено од 
довољно провидне материје чија се про-
видност не мења, да не показује никакву 
знатнију деформацију предмета који се 

уграђено најмање једно стоп светло. Путничка возила која су први 
пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године, 
морају имати треће стоп светло уграђено симетрично у односу на 
средњу уздужну раван возила. Моторна возила која на равном путу 
не могу развити брзину већу од 25 km/h не морају имати стоп светла;

2. Показивачи правца служе за најаву промене смера кретања. Угра-
ђују се по два на предњем и задњем, а по један на предњем бочном 
делу возила (возила последњих генерација имају показивач прав-
ца на возачком огледалу). Светлост показивача прaвца мора бити 
жуте боје. На возилима која су први пут регистрована у Републици 
Србији пре 1. јула 2011. године, контрола укључености показивача 
праваца мора бити обезбеђена помоћу оптичке и звучне направе 
у кабини возача – звук и контролна лампа који се укључују ис-
товремено (аутоматски). Прикључна возила имају само два задња 
показивача правца, док мотоцикли могу бити без њих. Уградња 
светлосног или звучног знака за контролу показивача правца на 
тракторима је обавезна на свим тракторима чија највећа конструк-
тивна брзина прелази 45 km/h;

3. Уређај за истовремено укључивање свих показивача правца на мо-
торним возилима са три, четири или више точкова, 
мора бити уграђен, а контрола укључености се обез-
беђује путем контролне лампе црвене боје у видном 
пољу возача. На овај начин обавештавају се остали 
учесници у саобраћају да је возило заустављено на коловозу (због 
квара и сл.) или да се вуче.

4.3.3.4 Контролна инструмент-табла
Преко инструмената и контролних лампи сигнализирају се преду-

зете радње у саобраћају и прати рад мотора возила. Савремена возила 
имају читав низ разних инструмената и опреме, али су за сва возила 
заједнички и обавезни: брзиномер и путомер; зелена лампица која сиг-
нализира да су светла укључена; плава лампица која сигнализира да је 
укључено велико светло; зелена трепћућа лампица у облику стрелице 
која истовремено са звучним сигналом показује да су укључени пока-
зивачи правца; црвена лампица која трепћући показује да су укључена 
сва четири показивача правца; показивач количине горива у резервоару 
са жутом контролном лампом која се пали када је гориво на резервној 
количини.
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су звонце, труба или сирена на бициклима и мопедима, морају бити 
уграђени и изведени тако да им јачина звука износи 75 dB(А). 

4.3.6 Уређаји за кретање возила уназад
Уређаји за кретање возила уназад морају постојати на сваком мотор-

ном возилу осим на мотоциклу и моторном возилу на три или четири 
точка, који су симетрично распоређени у односу на уздужну осу вози-
ла, ако њихова највећа дозвољена маса не прелази 0,4 t, тј. на трактору 
ако његова највећа дозвољена маса не прелази 0,35 t, и морају бити 
уграђени и изведени тако да омогуће поуздано и безбедно кретање во-
зила уназад. 

4.3.7 Уређаји за одвођење издувних гасова
Излаз (извод) издувне цеви уређаја за одвођење и испуштање издув-

них гасова на возилима не сме бити усмерен у десну бочну страну мо-
торног возила нити сме прелазити габарите возила по дужини или ши-
рини. На издувној цеви мора се налазити уређај за пригушивање звука 
издувних гасова, који се не може искључити осим за потребе чишћења. 
Излаз издувне цеви на радним и специјалним возилима намењеним за 
трајну употребу у насељеним местима, као и на аутобусима намењеним 
за превоз путника у насељеним местима, може бити уграђен и изведен 
на највишој тачки возила или на левој задњој страни на најнижој тачки 
возила. На моторним возилима, која испуњавају услов тзв. ЕURO 3 и 
више, мора постојати исправан систем за упозоравање на неисправност 
опреме за регулисање аерозагађења (тзв. OBD). 

Под склопом уређаја за одвођење и испуштање издувних гасова 
подразумевају се:

 – издувна грана мотора (колек-
тор);

 – сонда;
 – катализатор;
 – средњи лонац;
 – задњи лонац (пригушивач звука).

Мотори са унутрашњим сагоревањем – бензински, не смеју да испушта-
ју у атмосферу угљен-моноксид чија је концентрација већа од 4,5% запре-
мине издувних гасова при раду загрејаног мотора у празном ходу. Уклања-
ње катализатора, уграђеног од стране произвођача возила, није дозвољено. 

кроз њега гледају да у случају прскања задржи провидност која је во-
зачу потребна да би наставио безбедну вожњу до заустављања возила. 

Преправка бочних стакала у равни возача постављањем фолије или 
других материјала због затамњивања, дозвољено је ако укупна вред-
ност пригушења светла не прелази 30%. Преправка осталих стакала на 
возилу, осим ветробрана и бочних стакала у равни возача, поставља-
њем фолија или других материјала ради затамњивања дозвољена је без 
ограничења укупне вредности пригушења светла, при чему на возилу 
морају бити уграђена два бочна ретровизора. 

На путничком аутомобилу са четири или више седишта мора посто-
јати најмање два возачка 
огледала, од којих је једно 
смештено унутар каросери-
је, а друго изван каросерије 
на левој страни возила.

На аутобусу и теретном возилу мора постојати најмање два возачка 
огледала са обе спољашње стране предњег дела возила.

Брисачи ветробранског стакла на моторном возилу, осим на мото-
циклу који има ветробранско стакло, морају бити уграђени и изведени 
тако да буду поуздани и да омогуће брисање што веће површине ве-
тробранског стакла под свим временским условима, као и неопходну 
видљивост кроз ветробранско стакло.

Перач ветробранског стакла на моторном возилу које има брисаче 
ветробранског стакла, мора бити уграђен и изведен тако да омогућава 
прање што веће површине ветробрана. 

4.3.5 Уређаји за давање звучних знакова
На моторном возилу уређај за давање звучних знакова мора бити 

уграђен и изведен као најмање један уређај, тако да даје једноличне 
звукове непромењеног интензитета. Уређај за давање 
звучних знакова мора производити звук чија јачина 
мора бити у прописаним границама јачине:  

 – за возила врсте L са мотором снаге до 7 kW од 83 
dB до 112 dB; 

 – за остала возила од 93 dB до 112 dB. 
Уређај за давање звучног сигнала за вожњу уназад 

мора бити уграђен и изведен тако да му јачина звука иза возила не сме 
износити мање од 70 dB(А). Уређаји за давање звучних знакова као што 
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На слици се види превисок, пренизак и нормалан притисак у пнеу-
матику. Данас се углавном користе 
радијални пнеуматици, јер су удоб-
нији и у експлоатацији троше мање 
горива, док су на мокром коловозу 
безбеднији.

Резервни точак мора имати пнеуматик који је по димензијама и но-
сивости исти као и пнеуматици на 
точковима возила. Ознаке на пнеума-
тику означавају следеће:

195 mm – ширину пнеуматика;
65 – однос ширине и висине пне-

уматика изражен у процентима;
R – конструкција (врста пнеума-

тика: радијални/дијагонални пнеу-
матик);

15 – пречник наплатка;
91 – носивост пнеуматика;
Н – индекс брзине.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 H димензије су исказане кодо-
вима 195/65 и 16. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 H конструкција 
је исказана кодом R. На ознаци пнеуматикa 180/60 R 14 82 Т ознака Т 
означава брзинску ознаку пнеуматика. Резервни точак мора постојати у 
свим путничким возилима. Пнеуматици на истој осовини морају бити 
једнаки по конструкцији (радијални, дијагонални и са укрштеним по-
јасевима), врсти (летњи, зимски) и произвођачу и типу. Употреба обно-
вљених (протектираних) пнеуматика није дозвољена само на точковима 
управљајуће осовине. Обновљени пнеуматици морају на бочној страни 
имати ознаку „RETREAD“. 

4.3.10 Тахограф
Тахограф је уређај који осигурава запис тренутне брзине возила, 

бројчани приказ пређеног пута и запис 
пута у јединици времена, приказ тачног 
времена спрегнут са механизмом дија-
грамских листића, сигнализацију преко-
рачења брзине и запис радног времена 

4.3.8 Уређаји за спајање вучног и прикључног возила 
Уређај за спајање вучног и прикључног возила, осим код мотоцикла 

са бочном приколицом, мора бити постављен у уздужној, симетричној, 
вертикалној равни возила и изведен зглобно, тако да омогућава покре-
тљивост уређаја у свим правцима у простору. 

Осовиница уређаја за спајање вучног и прикључног возила, помоћу 
које се спаја во-
зило, мора има-
ти осигурач 
који онемогу-
ћава, при нор-
малној употре-

би, раздвајање спојених возила. Уређај за спајање вучног и прикључног 
возила мора бити причвршћен за ојачани део вучног возила.

4.3.9 Пнеуматици
Пнеуматици треба да обезбеде безбедну, удобну и економичну во-

жњу. Пнеуматици треба да буду довољно чврсти и отпорни на оштеће-
ња и способни да издрже дуготрајне вожње великом брзином. Поред 
тога морају у свим временским условима да обезбеде добро пријањање 
на коловоз.

Дубина газећег слоја пнеуматика мора бити виша од фабрички до-
звољене дубине, тј. најмања дозвољена дубина је 1,6 mm за мопеде, 
мотоцикле, трицикле, четвороцикле и путничка возила (када не постоји 
TWI) и 2 mm за остале врсте возила. Дубина газећег слоја пнеуматика 
на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким 
возилима мора бити већа од дубине означене на TWI ознакама, одно-
сно најмање 1,6 mm ако TWI ознаке не постоје. Ознака на пнеуматику 
TWI означава ознаку за утврђивање газећег слоја. Ознака на пнеума-
тику TWI означава ознака на боку пнеуматика помоћу које се утврђује 
положај индикатора истрошености пнеуматика.

Употреба пнеуматика са ексерима је забрањена. У зимском пери-
оду, као зимска опрема сматрају се зимски пнеуматици M+S. Дубина 
газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања 
од 4 mm. Пнеуматици треба да имају прописан притисак по упутству 
произвођача, јер се прописно надуван пнеуматик равномерно троши, а 
непрописно надуван директно неповољно утиче на потрошњу горива и 
самог пнеуматика, као и на стабилност и управљивост возила. 
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омогућава спајање ужета, односно полуге за вучу, је обавезно на ауто-
бусима, путничким и теретним возилима. 

Постојање уређаја за обезбеђење возила од неовлашћене употребе 
је обавезно само на путничким возилима. 

Прозори на аутобусима који служе за излаз у случају опасности мо-
рају бити означени натписом и са унутрашње и са спољашње стране. 
Аутобуси први пут регистровани у Републици Србији након 1. јануара 
2013. године, који имају више од 16 седишта за путнике, морају имати 
отвор за излаз у случају опасности на крову, који мора бити означен 
само са унутрашње стране.

На теретним возилима и аутобусима који су први пут регистровани 
у Републици Србији након 1. јула 2011. године, уградња граничника 
брзине је обавезна. На аутобусима и на теретним возилима чија највећа 
дозвољена маса прелази 3.500 kg, а не прелази 7.500 kg, на којима је 
обавезна уградња граничника брзине, исти мора обезбедити да се вози-
ло не може кретати брзином већом од 100 km/h. На теретним возилима 
чија највећа дозвољена маса прелази 7.500 kg, као и на возилима за 
превоз опасног терета, граничник брзине мора обезбедити да се возило 
не може кретати брзином већом од 90 km/h.

4.3.12 Опрема возила
Под обавезном опремом возила у саобраћају на путевима у смислу 

Правилника о подели моторних и прикључних возила, подразумевају се: 
 – резервни точак;
 – апарат за гашење пожара;
 – сигурносни троугао;
 – опрема за пружање прве помоћи
 – (комплет прве помоћи);
 – клинасти подметачи;
 – чекић за разбијање стакла;
 – резервне сијалице;
 – светлоодбојни прслук;
 – уже или полуга за вучу;
 – зимска опрема;
 – заштитна кацига;
 – опрема за чишћење точкова пољопривредних возила и 
 – запречна табла.
Пнеуматик на резервном точку мора бити истих димензија и носи-

возног особља. Записни лист је део у тахографу или надзорном уређају 
који мора имати типно одобрење на којем писаљка тахографа или надзор-
ног уређаја непрекидно пише податке који морају остати трајно записани.

Постоји више врста извођења тахографа, а најпознатији су аналогни 
са листићем и дигитални. Све више су у употреби дигитални са мемо-
ријском картицом. Они су погоднији јер је са њима немогуће манипу-
лисати. Возила која не могу да развију брзину већу од 30 km/h нису у 
обавези да поседују тахограф. Уградња тахографа на теретним возили-
ма, када њихова највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg и аутобусима 
је обавезна. 

Уградња тахографа на тракторима није обавезна. Дигитални тахо-
граф мора бити уграђен на теретним возилима и аутобусима за које 
је прописана уградња тахографа ако су новопроизведени и први пут 
регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године. Возила 
регистрована у Републици Србији, која имају уграђен дигитални тахо-
граф, од 31. децембра 2010. године неће моћи да обављају превоз робе 
и путника у међународном саобраћају уколико возач таквог возила не 
поседује меморијску картицу.

Члан 229 Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописује 
да моторно возило категорије B (за обуку возача), C1, C, D1 и D мора 
имати уграђен тахограф.

4.3.11 Остали делови возила од посебног значаја
 за безбедност саобраћаја

Унутрашња расвета у простору за возаче и путнике мора постојати 
у свим моторним и прикључним возилима за превоз путника, осим на 
туристичком возу. 

Браве на вратима возила, која су први пут регистрована након 1. ја-
нуара 1987. године, морају бити двостепене и уграђене и изведене тако 
да други степен браве спречава отварање врата, ако врата нису потпуно 
затворена. 

Поклопци на свим спољашњим странама моторних и прикључних 
возила морају бити изведени, односно осигурани тако да је онемогуће-
но да се сами отворе за време вожње, па ни при јачим потресима возила. 

Браници на моторним возилима, који су најистуренији делови вози-
ла, морају бити уграђени и изведени на предњој и задњој страни пут-
ничких и теретних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg. 

Постојање прикључка за вучу возила у случају неисправности, који 
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Чекић за разбијање стакла на помоћним отворима за излаз путника 
у аутобусима и тролејбусима мора постојати на видном месту у непо-
средној близини отвора за излаз у случају опасности, тако да се у слу-
чају опасности може употребити. 

Резервне сијалице, најмање за половину сијаличних места удвоје-
них уређаја за осветљавање пута и за давање све-
тлосних знакова, и по једна сијалица за неудвоје-
на сијалична места за која је могућа замена само 
сијалица, морају постојати на видном месту у мо-
торним возилима, осим у мотоциклу, трактору, 
туристичком возу, тролејбусу за градски саобраћај и аутобусу за град-
ски и приградски саобраћај. 

Светлоодбојни прслук мора одговарати стандарду EN 471. 
Уже или полуга за вучу возила морају омогућа-

вати вучу возила на растојању од 3 m до 5 m када се 
користи уже, односно до 3 m када се користи полуга, 
и мора постојати на видном месту у путничким ау-
томобилима која су произведена, односно први пут 
регистрована након 1. јануара 1984. године.

Возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду од 1. 
новембра до 1. априла ако се на коловозу налазе снег, лед 
или поледица. Зимска опрема путничких возила обухвата 
пнеуматике за зимску употребу на свим точковима и ланце, 
односно друге уређаје за повећање тракције за најмање два 
погонска точка. Зимска опрема аутобуса, који нису наме-
њени за јавни градски превоз, обухвата ланце, односно друге уређаје за 
повећање тракције за најмање два погонска точка и лопату.

Заштитне кациге и њихови визири морају бити хомологовани према 
једнообразним техничким условима. Заштитна кацига мора бити млађа 
од 5 година у односу на датум производње, кад је он уписан на спољној 
страни кациге уколико она има рок трајања.

Опрема за чишћење точкова возила која се користе у пољопривреди 
и шумарству мора постојати у тракторима (лопата или слична алатка 
којом се точкови могу очистити од накупљене земље пре ступања на 
пут са чврстом подлогом). 

Запречне табле морају постојати на радним машинама када њихова 
ширина прелази 2,5 m, на возилима која превозе терет који је дужи од 
задњег краја теретног или прикључног возила, на возилима на којима 

вости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован 
као привремени резервни точак. Резервни точак мора постојати у свим 
прикључним возилима осим у једноосовинским приколицима и терет-
ним возилима, осим у возилима намењеним за комуналне услуге. Ре-
зервни точак мора постојати у аутобусима, осим у аутобусима за град-
ски и приградски саобраћај. Резервни точак не морају да имају моторна 
и прикључна возила ако су пнеуматици или наплаци опремљени неким 
сигурносним системом за сигурну вожњу с издуваним пнеуматиком 
или ако возило поседује одговарајуће средство за привремено оспосо-
бљавање издуваног пнеуматика (нпр. спреј, пена у боци под притиском, 
комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.). 

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о 
исправности у складу са препоруком произвођача, мора по-
стојати и бити постављен на доступном месту у свим вози-
лима, осим у мопедима, мотоциклима, трициклима, четво-
роциклима, тракторима и путничким возилима којима се не 
врши јавни превоз лица у саобраћају на путевима. Прено-
сни апарат за гашење почетних пожара у путничким возили-
ма је обавезан ако је возило намењено за јавни превоз. 

Сигурносни троугао мора постојати у свим возилима сем у мопе-
дима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима, прикључним вози-
лима, туристичком возу, запрежним возилима, инвалидским колицима, 
моторним санкама и сл. Два сигурносна троугла морају постојати у 
теретном возилу и аутобусу када вуку прикључно возило и моторном 
возилу које се налази на зачељу колоне када се моторна возила крећу у 
организованој колони. 

Опрема за пружање прве помоћи величине „А“ мора постојати у 
мотоциклима, тешким трициклима и тешким четвороциклима. У пут-
ничким и теретним возилима, тракторима и мотокултиваторима мора 
постојати опрема за пружање прве помоћи величине „B“. У аутобусима 
се мора налазити опрема за пружање прве помоћи величине „B“, а у 
онима која имају више од 22 места за седење морају се налазити две 
кутије прве помоћи величине „B“.

Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључ-
ним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 5.000 kg, тако да их 
возач може, по потреби, користити. 
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на одсеку пута који није означен знаком само када је коловоз прекривен 
снегом. 

4.5 ДИМЕНЗИЈЕ И МАСЕ ВОЗИЛА

Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу 
у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и 
техничких норматива прописани су Правилником о подели моторних 
и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 
путевима.

4.5.1 Димензије возила
Највећа дозвољена дужина возила износи:

1. 12 m за моторно возило, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, три-
цикла и четвороцикла (највеће дозвољене масе до 3.500 kg); 

2. 12 m за прикључна возила и прикључна возила трактора; 
3. 13,5 m за аутобус са две осовине; 
4. 15 m за аутобус са најмање три осовине; 
5. 18,75 m за зглобни аутобус; 
6. 25 m за зглобни аутобус са две или више окретница; 
7. 4 m за мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле; 
8. 12 m за остала возила осим туристичког воза. 

Највећа дозвољена дужина скупа возила износи:
1. 16,5 m за тегљач са полуприколицом; 
2. 18,75 m за вучно возило са приколицом; 
3. 21 m за скуп возила намењен за превоз контејнера или возила; 
4. 40 m за туристички воз. 

Размак између задње осовине вучног возила и предње осовине 
приколице и прикључног возила са централном осовином не сме бити 
мањи од 3 m. 

Највећи дозвољени препуст je највише 63% укупног размака осовина.
Највећа дозвољена толеранција у дужини возила износи 0,5% од 

прописаних вредности.

Највећа дозвољена ширина возила износи 2,55 m, осим: 
 – 3 m за радну машину и измењиву вучену машину за пољопривре-
ду и шумарство; 

терет премашује ширину возила, на возилима ширим од 3 m, као и на 
тракторима који вуку тј. носе измењиве машине шире од 2,5 m. Осим 
обавезне опреме, препоручљиво је имати дизалицу, прибор и алат, 
стругач за лед итд.

4.4 НАЈЧЕШЋЕ И НАЈОПАСНИЈЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МОГУЋНОСТИ ЊИХОВОГ ОТКЛАЊАЊА ОД СТРАНЕ 

ВОЗАЧА

4.4.1 Најчешће неисправности на возилу
Возач би требало да уме да открије најчешће и најопасније неи-

справности на возилу (управљачки систем, кочни систем, светлосну 
опрему, пуцање пнеуматика и онемогућену нормалну видљивост). Ве-
ћину ових неисправности возач није у стању да на путу отклони, те је 
једино решење обезбедити возило и чекати мајстора или шлеп-службу. 
Данашња возила су опремљена најсавременијом путном дијагностиком 
и у стању су алармирати возача уколико дође до драстичног поремећаја 
система. Неке мање кварове возач је у стању и сам отклонити (замена 
пнеуматика, осигурача или сијалице, надокнађивање неке од течности).

4.4.2 Постављање ланаца за снег
Ланци су важан део зимске опреме и нуде сигурну вожњу на снегу: 

 – приликом набавке обавезно проверити димензије пнеуматика;
 – ланце проверити и увежбати стављање;
 – са постављеним ланцима не возити пребрзо; 
 – по престанку потребе за њима, ланце што пре скинути.

Данас постављање ланаца не представља проблем. У кутији са лан-
цима налази се и упутство о постављању које треба следити. 

Слике приказују монтажу ланаца за снег. Ланце за снег развући и 
у потпуности распетљати. 
Ланци и други уређаји за 
повећање тракције мора-
ју обавезно да се поставе 
на точкове када је коловоз 
покривен снегом на одсеку 
пута који је означен знаком 

обавезе „Ланци за снег“. Ова опрема се може поставити на точкове и 
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6. 1,3 t за тешки трицикл; 
7. 2,5 t за тешки трицикл за превоз терета; 
8. 0,55 t за лаки четвороцикл; 
9. 0,60 t за тешки четвороцикл за превоз лица; 
10. 1,55 t за тешки четвороцикл за превоз терета. 

Укупна маса приколица не сме да прелази: 
1. 10 t за једноосовинску приколицу; 
2. 18 t за двоосовинску приколицу; 
3. 24 t за троосовинску приколицу. 

Укупна маса скупа возила не сме да прелази: 
1. Скупа возила са 5 или 6 осовина: 

 – 40 t за двоосовинско моторно возило са троосовинском 
приколицом;

 – 40 t за троосовинско моторно возило са дво или троосовинском 
приколицом; 

2. Тегљача с полуприколицом с укупно 5 или 6 осовина: 
 – 40 t за двоосовински тегљач с троосовинском полуприколицом;
 – 40 t за троосовински тегљач с дво или троосовинском полу-
приколицом; 

 – 44 t за троосовински тегљач с дво или троосовинском полу-
приколицом када превози 40-стопни ISO контејнер (или два 
20-стопна контејнера); 

3. 36 t скупа возила с четири осовине који се састоји од двоосовин-
ског моторног возила и двоосовинске приколице; 

4. Тегљача с полуприколицом са укупно 4 осовине, при чему су и те-
гљач и полуприколица двоосовински, а за случај да размак између 
осовина полуприколице: 
 – од 1,3 m до 1,8 m не прелази 36 t; 
 – већи од 1,8 m не прелази 36 t, односно 38 t када је највећа до-
звољена маса вучног возила 18 t и највеће дозвољено оптерећење 
двоструке осовине полуприколице 20 t, при чему су погонске 
осовине опремљене удвојеним пнеуматицима и ваздушним осла-
њањем. 

 – 2,6 m за теретна и прикључна возила са надограђеном хладњачом 
са зидом дебљине преко 45 mm; 

 – 3 m за теретна возила која имају изменљиве уређаје за одржавање 
путева за које највећа дозвољена ширина износи. 

Прикључно возило које вуче мопед, односно мотоцикл, не сме бити 
шире од једног метра. Највећа дозвољена висина возила износи 4 m, 
осим мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, за које највећа до-
звољена висина износи 2,5 m. 

Kлиренс возила мора омогућавати да возило оптерећено до највеће 
дозвољене масе може да пређе препреку висине 10 cm. 

Моторна возила и скупови морају имати уређаје да приликом вожње 
у кругу од 360° најистуренија тачка возила мора бити вођена по кругу 
пречника од највише 25 m, при чему се габарити возила морају кретати 
у појасу највеће ширине 7,2 m.

4.5.2 Масе возила
Највећа дозвољена укупна маса моторног возила и скупа возила из-

носи 40 t. Укупна маса моторног возила или приколица не сме да пре-
лази вредност највеће дозвољене масе возила која је декларисана на 
произвођачким таблицама моторног, односно прикључног возила. 

Укупна маса скупа возила не сме да буде већа од највеће дозвољене 
масе скупа возила која је декларисана на произвођачким таблицама ску-
па возила. Уколико овај податак није познат, укупна маса прикључног 
возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од 50%. 

Укупна маса моторног возила не сме да прелази следеће вредности: 
1. 18 t за двоосовинско моторно возило; 
2. 25 t за троосовинско моторно возило, односно 26 t ако је гоњена осо-

вина опремљена са удвојеним пнеуматицима и ваздушним ослањањем 
или ослањањем које се прихвата као еквивалентно, или где је свака 
гоњена осовина опремљена са удвојеним пнеуматицима и при чему 
максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t;

3. 32 t за четвороосовинско моторно возило са најмање две управља-
јуће осовине, при чему максимално осовинско оптерећење било 
које осовине не прелази 9,5 t; 

4. 28 t за троосовински зглобни аутобус; 
5. 0,57 t за лаки трицикл; 
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Са аспекта безбедности саобраћаја, улогу терета који се превози не 
треба потцењивати. Терет може: непосредно изазвати или допринети 
настанку саобраћајне незгоде, утицати на стабилност, утицати на ду-
жину зауставног пута, утицати на тежину саобраћајне незгоде, утицати 
на појаву неисправности или ометању возача у управљању возилом. 
Посебну пажњу заслужује превоз разних врста опасних терета.

4.6 АКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗИЛА

4.6.1 Појам и значај
Елементи возила који утичу на безбедност саобраћаја могу се по-

делити на активне, пасивне и каталитичке. У активне елементе безбед-
ности саобраћаја спадају они чији је задатак смањење могућности на-
станка саобраћајне незгоде. Активни елементи могу директно утицати 
на настанак незгоде, као што су уређаји за управљање, уређаји за коче-
ње, мењач, поље видљивости возача и евентуално постојање „мртвих“ 
углова, уређаји за осветљавање пута, уочљивост возила од стране дру-
гих учесника у саобраћају, удобност, стабилност возила, квалитет пне-
уматика и друго.

4.6.2 Стабилност и управљивост возила
Oсновни елементи безбедности возила су стабилност и управљи-

вост. Стабилност је способност возила да се одупре заношењу и превр-
тању у разним условима и брзинама, односно способност да се супрот-
стави различитим силама које утичу на његову стабилност и правац 
кретања. 

Управљивост је експлоатационо својство возила које омогућава да 
се лако и сигурно са њим маневрише, односно возило води по жељеној 
путањи. 

4.6.3 Зауставни пут возила
Највећа опасност за безбедност саобраћаја при наглом кочењу је 

блокирање точкова. Ако су блокирани предњи точкови, не може се 
управљати возилом, док се при блокирању задњих точкова возило 
заноси. Зауставни пут је пут који пређе возило од момента када возач 
уочи опасност до момента заустављања возила. Састоји се од: пута који 
возило пређе за време реаговања возача, пута кочења (од активирања 
кочнице до заустављања возила, укључујући ту и време одзива 

4.5.3 Утицај оптерећења возила на безбедност саобраћаја
Оптерећење возила утиче на његове перформансе и на експлоатаци-

она својства, те тиме и на безбедност саобраћаја. 
Преоптерећено возило је нестабилније, теже је са њим управљати, 

а самим тим је и небезбедније. Осовинско оптерећење возила не сме да 
прелази вредности декларисане од стране произвођача и наведене на 
идентификационој таблици на возилу. 

Осовинско оптерећење возила, односно скупа возила у стању миро-
вања, на хоризонталној подлози не сме прелазити: 
1. 10 t једна гоњена осовина.
2. 11,5 t једна погонска осовина.
3. Укупно оптерећење две осовине моторних 

возила, при чему осовинско оптерећење 
појединачне осовине не сме прећи 10 t, и које имају међусобно 
растојање: 
 – мањи од 1 m не прелази 11,5 t; 
 – од 1 m до 1,3 m не прелази 16 t; 
 – од 1,3 m до 1,8 m не прелази 18 t (односно 19 t ако је погонска 
осовина опремљена удвојеним пнеуматицима и ваздушним ос-
лањањем, или где максимално осовинско оптерећење не прелази 
9,5 t).

4. Укупно оптерећење две осовине прикључних возила са међусоб-
ним растојањем: 
 – мањи од 1 m не прелази 11 t; 
 – од 1 m до 1,3 m не прелази 16 t; 
 – од 1,3 m до 1,8 m не прелази 18 t при чему осовинско оптерећење 
појединачне осовине не сме прећи 10 t. 

5. Укупно оптерећење три осовине при-
кључних возила са међусобним растоја-
њем: 
 – до 1,3 m не прелази 21 t; 
 – од 1,3 m до 1,4 m не прелази 24 t; 
 – од 1,4 m до 1,8 m не прелази 27 t, при чему осовинско оптерећење 
појединачне осовине не сме прећи 10 t. 
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4.6.6 Ветробран 
Ветробрани морају бити слојевити - ламинирани, односно не смеју 

бити од каљеног („TOUGHEND” или „TEMPERED“) стакла ни када се 
накнадно замењују, осим за возила чија највећа брзина не прелази 40 
km/h. Преправка ветробрана постављањем фолије или других матери-
јала због затамњивања, није дозвољена. Остала стакла на возилу, осим 
ветробранског стакла, могу бити накнадно затамљена. 

Степен рефлексије стакала на возилу не сме прелазити 15% како не 
би дошло до заслепљивања других учесника у саобраћају. Од овога се 
може одступати само код возила државних органа.

4.7 ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ БЕЗБЕДНОСТИ
 ВОЗИЛА

4.7.1 Појам и значај
Пасивни елементи безбедности су оне техничко-конструкционе 

особине возила које ублажавају последице саобраћајних незгода. То 
се постиже конструкционом безбедношћу (каросерија, удар спреда, 
са стране и превртање) и заштитном безбедношћу на бази унутрашње 
опреме (управљач, сигурносни појасеви, ваздушни јастуци, наслони за 
главу, инструмент-табла, обликовање унутрашњег простора итд.), тако 
што се покушава обезбедити: апсорбовање енергије између возила у су-
кобу и између путника и унутрашњости (зида) возила, односно возила 
и пешака, путем зона за пријем сила удара и зона минималне дефор-
мације (кабина за путнике), задржавање возача и путника што ближе 
положају који су имали пре незгоде, минимизирање опасности од ватре 
и експлозије, заобљавање ивица и тапацирање унутрашњости возила и 
заобљавање спољних облика возила.

4.7.2 Каросерија
Каросерија је намењена за смештај возача и путника, а причвршће-

на је за рам возила. Њена основна намена је да удружи заштиту од вре-
менских непогода, функционалност и безбедност у јединствену целину, 
а код савремених возила изведена је као самоноси-
ва конструкција. Каросерија је састављена од вели-
ког броја делова који су од технолошки различитог 
материјала. Она мора бити еластична, чврста, от-
порна на удар, савијање и лом, те аеродинамичног 

механизма), и сигурносног размака (размак између заустављеног 
возила и препреке). Зауставни пут на путу са подужним нагибом може 
се изразити следећом формулом:

Где је:Sz – зауставни пут (m),
t1 – време реаговања возача (s),
t2 – време закашњења у прихватању кочница (s),
t3 – време пораста успорења (s),
V0 – брзина кретања моторног возила пре почетка кочења (km/h),
am – максимално успостављено успорење при екстремном кочењу (m/s2),
g – убрзање земљине теже (g=9,81 m/s2),
α – угао подужног нагиба пута (o) где је + успон, a – низбрдица.

4.6.4 Електроуређаји и инсталација 
Електроинсталација возила мора бити изведена тако да су водови 

заштићени од хабања, засецања или пресецања. Електрични систем во-
зила мора бити раздељен у гране независно осигура-
не осигурачима. Акумулатор мора бити добро при-
чвршћен у лежишту и имати одговарајућу спољашњу 
одушку ван простора за возача и путнике. Аутобуси 
и тролејбуси са више од 25 места, којима се превозе 
путници, морају на главном каблу електричне инсталације имати пре-
кидач за прекидање свих струјних кола осим тахографа и уређаја чије 
би искључивање довело до смањења безбедности. 

4.6.5 Уређаји за ослањање 
Елементи система за ослањање возила морају бити конструисани и 

изведени тако да обезбеђују поуздано и безбедно кретање возила по 
путу. Уређаји за ослањање возила морају бити тако конструисани да се 
возило може безбедно кретати, скретати и кочити 
до највеће конструктивне брзине. Опсег подешава-
ња уређаја за ослањање мора обезбедити да при 
нормалним оптерећењима возила не долази до кон-
такта точкова са деловима каросерије.
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први пут регистровани након 1. јануара 1987. године, морају бити угра-
ђени и изведени за сва седишта која су окренута према напред или пре-
ма назад, за која имају уграђене сигурносне појасеве и обрнуто.

Безбедносна седишта за децу, која се постављају у 
возила, морају бити хомологована у складу с једноо-
бразним техничким условима и морају да буду поста-
вљена на начин како то препоручује произвођач дечјег 
седишта и произвођач возила. 

4.7.4 Ваздушни јастук
Ваздушни јастук (airbag) је један од најзначајнијих изума у области 

безбедности у аутомобилу. После неког судара 
или фронталног удара од 18 до 25 кm/h и наглог 
успорења, сензори убрзања се активирају и 
шаљу одређени напонски сигнал ка управљач-
кој јединици. Електронска управљачка јединица 
на основу примљених сигнала побуђује гасни генератор. Да би се обез-
бедила већа селективност и избегле евентуалне грешке приликом наглог 
кочења, за активирање јастука потребно је да поред сензора у управљач-
кој јединици реагује бар један од спољних фронталних сензора.

4.8 КАТАЛИТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗИЛА

4.8.1 Појам и значај
У каталитичке елементе спадају они параметри возила који могу 

остварити неповољно дејство на друге факторе, пре свега на возача и 
на тај начин утицати на настанак незгоде или тежину последица. Ту 
спадају: бука, вибрације, загађивање микроклиме гасовима, грејање, 
проветравање и др.

4.8.2 Бука
Интензивна бука делује на нервни састав човека и његове унутра-

шње органе на веома неповољан начин (изазива главобољу, вртоглави-
цу и раздражљивост) и смањује радну способност возача. Дејство буке 
изнад 80 dB је штетно по слушне органе. У простору за путнике бука 
не би смела да пређе вредност 70 dB. Применом акустичне изолације 
између простора за смештај мотора и простора за путнике, бука се може 
смањити већ конструкцијом возила.

облика. Каросерија, односно шасија возила, мора бити означена бројем 
шасије (VIN), а возила серијски произведена након 1. 1. 2011. и иденти-
фикационом таблицом. 

Каросерија на моторним и прикључним возилима мора бити уграђе-
на и изведена тако да по својој конструкцији, квалитету и врсти матери-
јала, као и опремљености, одговара намени вози-
ла и да обезбеђује сигурност путника и возача за 
време вожње. Отвор за пуњење резервоара гори-
вом не сме се налазити у простору за возача или у 
простору за путнике. 

Безбедносну кабину или рам, који штите возача при превртању, мо-
рају имати трактори први пут регистровани у Републици Србији након 
1. јануара 1983. године. 

4.7.3 Сигурносни појасеви, наслони за главу и безбедносна
седишта за децу

Појасеви који штите возача и сувозача тело задржавају на месту, 
тако да тело обухвати преко груди једним делом по-
јаса, а други део појаса учвршћује карлицу и спреча-
ва њено кретање. Путничка возила произведена у 
периоду између 1. јануара 1971. године и 1. јануара 
1980. године, морају имати уграђене сигурносне по-
јасеве само за први ред седишта. Путничка возила 
произведена, односно први пут регистрована након 1. јануара 1980. го-
дине, морају имати уграђене сигурносне појасеве само за први ред се-
дишта и прикључке за везивање сигурносних појасева за сва остала 
седишта за која је то назначено у декларацији произвођача. Теретна во-
зила која су произведена, односно први пут регистрована након 1. мар-
та 2012. године, морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва се-
дишта. Моторна возила која су први пут регистрована у Републици 
Србији након 1. марта 2012. године, морају имати сигурносне појасеве 
за сва декларисана седишта, изузев аутобуса. Tрицикли и четвороци-
кли, уколико су опремљени заштитним рамом око возача и путника, 
могу имати сигурносни појас. 

Наслони за главу у путничким аутомобилима чија је радна запреми-
на мања од 750 cm3, који су произведени, односно први пут регистро-
вани након 1. јануара 1992. године, и у путничким аутомобилима код 
којих је радна запремина већа од 750 cm3, који су произведени, односно 
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4.9 РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна 
возила за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и ре-
гистрациона налепница. Регистровано возило је возило које је уписано 
у јединствени регистар возила и за које је издата саобраћајна дозвола, 
регистарске таблице и регистрациона налепница. 

Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе 
и регистарских таблица, обавља територијално надлежна организацио-
на јединица Министарства унутрашњих послова, према пребивалишту, 
односно седишту власника возила. Возило се региструје на име вла-
сника. Кад управља возилом, возач мора имати код себе саобраћајну 
дозволу и дужан је да је покаже на захтев овлашћеног лица. 

Моторно и прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на 
путу након истека рока важења регистрационе налепнице. Регистраци-
она налепница се издаје са роком важења од једне године. 

Ако се захтев за продужење важења регистрације возила не поднесе 
ни у року од 30 дана од дана истека рока важења саобраћајне дозволе, 
возило се брише из евиденције о регистрованим возилима, а регистар-
ске таблице се одузимају. Захтев за продужење важења регистрације 
возила подноси власник регистрованог возила у року од 30 дана пре 
истека важења саобраћајне дозволе. Власник, односно корисник реги-
строваног возила, ако у року од 30 дана од дана истека важења реги-
страционе налепнице не поднесе захтев за издавање нове регистраци-
оне налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је 
исте издао.

Власник, односно корисник возила, дужан je да у року од 15 дана 
одјави возило ако je уништено или отписано, или да пријави промену 
било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу. У саобраћају 
на путу не смеју учествовати возила која су искључена из саобраћаја. 
Изузетно, у саобраћају на путу може да учествује регистровано вози-
ло након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка 

4.8.3 Вибрације
Возило је врло сложен осцилујући систем. У њему су и путници 

и возач делимично изоловани од непосредног деловања вибрација по-
моћу наслона и седишта, а вибрације се преносе са стопала на остале 
делове тела. То неугодно и неповољно деловање вибрација повећава 
се при честој промени убрзања возила. Сам комфор вожње зависи од 
вибрације (величина амплитуда и учесталости осцилација). Учесталост 
вибрације каросерије је од 60 до 150 min-1, док је учесталост вибрација 
мотора од 900 до 1200 min-1. Најјачи утицај на организам човека имају 
вибрације каросерије. Бука и вибрације условљавају бржу појаву умо-
ра, делујући преко чулних органа (слуха, вида и додира), или индирект-
но делујући на централни нервни систем. 

4.8.4 Вентилација и климатизација
Кабина за возача мора да у погледу димензија, видљивости, степена 

вибрација, изолације од буке, грејања, вентилације и заптивености ис-
пуњава услове који обезбеђују нормалан рад, а седиште возача мора 
бити широко најмање 0,45 m и да по својој 
конструкцији и материјалу од ког је изгра-
ђено омогућава удобно седење. Уређаји за 
одмрзавање и одмагљивање ветробрана и 
уређаји за грејање и проветравање на мо-
торном возилу морају бити уграђени и изве-
дени тако да се њиховом употребом обезбеди и омогући потребна ви-
дљивост кроз ветробран и унутрашња загрејаност и проветравање 
простора за возача и путнике. Отвори за улаз ваздуха у кабину за воза-
ча, који су у саставу уређаја за грејање и проветравање, морају бити 
изведени тако да се онемогућује загађивање ваздуха сагорелим гасови-
ма и прашином које проузрокује само возило.
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Регистрациона налепница се издаје у трајном важењу за тракторе, 
прикључна возила за трактор и мотокултиваторе. Власници трактора, 
прикључних возила за трактор и мотокултиватора, дужни су да након 
издавања регистрационе налепнице у трајном важењу, редовни тех-
нички преглед обаве сваке године. Приликом промене власника, носи-
оца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију 
другог регистарског подручја или других података који се уносе у са-
обраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мото-
култиваторе, возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје 
регистрациона налепница у трајном важењу.

За возила која се региструју издаје се једна од следећих врста реги-
старских таблица:

 – регистарске таблице за моторна возила, осим за мотоцикле, мо-
педе, лаке и тешке трицикле, лаке четворoцикле, тракторе, радне 
машине и мотокултиваторе;

 – регистарске таблице за мотоцикле, тешке трицикле;
 – регистарске таблице за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле;
 – регистарске таблице за мотокултиваторе;
 – регистарске таблице за тракторе и радне машине;
 – регистарске таблице за прикључна возила;
 – регистарске таблице прикључног возилa за трактор;
 – регистарске таблице за моторна и прикључна возила дипломат-
ско-конзуларних представништава и мисија страних држава и 
представништава међународних организација у Србији и њихо-
вог особља;

 – регистарске таблице за моторна и прикључна возила Војске Србије;
 – регистарске таблице за привремено регистрована моторна и при-
кључна возила;

 – привремене регистарске таблице за возила која се одвозе из 
Републике Србије;

 – регистарске таблице за моторна и прикључна возила органа 
унутрашњих послова;

 – регистарске таблице за моторна и прикључна возила која не ис-
пуњавају прописане услове у погледу димензија (дужина, шири-
на, висина), односно чија је највећа дозвољена маса већа од до-
звољене, односно чије осовинско оптерећење сопствене масе је 
веће од дозвољеног оптерећења.

на технички преглед, оправку, односно испитивање, ако је означено 
таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њи-
ховом коришћењу. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и 
прикључна возила која нису регистрована ако се крећу од места преузи-
мања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована и ако се 
крећу ради спровођења прописног царинског поступка. Физичко лице 
које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно 
закупа, не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се 
податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу. 

Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришће-
њу издају се са роком важења најдуже петнаест дана. За време упра-
вљања возилом које је означено регистарским таблицма за привремено 
означавање, возач код себе мора имати потврду о коришћењу таблица 
за привремено означавање возила коју је дужан да покаже овлашћеном 
лицу приликом контроле у саобраћају на путу. Када управља возилом 
које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, 
возач је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о 
коришћењу таблица за привремено означавање вози ла. 

Моторно, односно прикључно возило, уписује се у јединствени ре-
гистар возила и издаје се саобраћајна дозвола и регистарске таблице на 
захтев власника ако су испуњени следећи услови: да постоје докази о 
пореклу и власништву возила и да је на тeхничкoм прегледу утврђено 
да је возило технички исправно.

За моторно и прикључно возило издаје се, на захтев власника, одно-
сно корисника возила, регистрациона налеп-
ница ако су испуњени следећи услови:

 – да је на тeхничкoм прегледу утврђено 
да је возило технички исправно;

 – да су приложени докази о обавезном 
осигурању возила;

 – да су измирени прописани трошкови за издавање регистрационе 
налепнице.

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овла-
шћено за вршење техничког прегледа возила. Регистрациона налепница 
се издаје са роком важења од једне године, а саобраћајна дозвола са 
роком важења од седам година.
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4.9.2 Осигурање возила
За време трајања регистрације сва моторна возила морају поседова-

ти обавезно осигурање од одговорности, које покрива штете проузроко-
ване употребом возила, а које су 
нанете трећим лицима. Као доказ 
закљученог осигурања служи по-
лиса која се носи у возилу. Ово 
осигурање се закључује на пери-
од од годину дана. Осигурање од 
одговорности, у принципу, по-
крива штете које осигурано вози-
ло нанесе свима, изузев возачу и 
члановима његове уже породице. 

Штета се исплаћује, али се регресира (накнадно наплаћује) од возача 
ако је незгоду проузроковао: управљајући возилом без одговарајуће во-
зачке дозволе, а не ради се о 
оспособљавању у смислу про-
писа; под утицајем алкохола, 
дрога или других наркотика; 
намерно; употребом технички 
неисправног возила; непропи-
сним коришћењем возила.

Ауто-каско је добровољан вид осигурања и оно покрива евентуал-
не штете на возилу и припадајућем алату и опреми, односно власнику 
возила. 

За путовање возилом у иностранство треба поседовати међународ-
ни доказ о плаћеном осигурању од одговорности (тзв. “зелени картон”). 
Такође је потребно поседовати образац Европског извештаја о саобра-
ћајној незгоди. У случају да наша земља нема потписан одговарајући 
споразум, тада се плаћа посебна накнада на име осигурања на самом 
граничном прелазу земље у коју се улази.

У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно ре-
гистрационе налепнице, власник, односно возач, је дужан да одмах о 
томе обавести најближу организациону јединицу Министарства уну-
трашњих послова. 

Када је постављена на место одређено од стране произвођача, угао 
који заклапа регистарска таблица и раван управна на хоризонталну по-
длогу, не може прелазити 30º према горе нити 15º према доле. Под упра-
вљањем без одговарајуће дозволе подразумева се и вожња у време када 
је возачу одузета возачка дозвола или му је изречена заштитна мера 
забране управљања возилом.

4.9.1 Привремена регистрација
Возило може и да се привремено региструје на захтев власника вози-

ла. По истеку рока важења привремене 
регистрације возила, власник возила 
враћа потврду о привременој регистра-
цији возила и регистарске таблице. 

Привремено се региструју моторна 
и прикључнa возила која су привреме-
но увезена из иностранства или наба-
вљена у Републици Србији ради изво-
за у иностранство, моторна и при кључна возила која се користе на 
основу уговора о пословној сарадњи или угово-
ра о закупу закљученог између домаћег и стра-
ног превозника, као и моторна и прикључна возила ради учешћа на сај-
мовима и спортским такмичењима.

Привремена регистрација возила врши се највише на период од јед-
не године, према одобрењу надлежног царинског органа о привреме-
ном увозу, уз испуњење услова за упис возила у јединствени регистар 
возила и издавање регистрационе налепнице.
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за давање посебних светлосних и звучних знакова или се употребљава-
ју као возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, мо-
торна и прикључна возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 
kg, моторно, односно прикључно возило за изнајмљивање без возача 
(rent-а-car), моторно возило старости преко 15 година (старост возила 
се утврђује у односу на годину производње).

4.10.3 Ванредни технички прегледи
Ванредни технички преглед обавља се након поправке и пре пушта-

ња у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други 
начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно уче-
ствовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у во-
зном стању, као и возила које је искључено из саобраћаја због техничке 
неисправности утврђене на контролном техничком прегледу. Трошкове 
ванредног техничког прегледа сноси власник, тј. корисник возила.

4.10.4 Контролни технички прегледи
Контролни технички преглед се врши по налогу овлашћеног лица 

Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски 
саобраћај, ради контроле техничке исправности возила. На контролни 
технички преглед може се упутити само возило које је у возном стању, 
односно возило код којег у саобраћајној незгоди није дошло до меха-
ничких оштећења уређаја и склопова од пресудног значаја за безбед-
но управљање возилом. Трошкове контролног техничког прегледа, у 
случају да је на контролном техничком прегледу утврђено да је возило 
неисправно, сноси власник или корисник возила, а у случају да је на 
прегледу утврђено да је возило исправно, орган чије је службено лице 
наложило контролни технички преглед.

4.11 ОСНОВЕ ЕКОНОМИЧНЕ ВОЖЊЕ

Промена стила вожње један је од фактора који ће понајвише утицати 
на смањење потрошње горива. 
Агресиван стил вожње са наглим 
убрзањима и кочењима негативно 
утичу на потрошњу. Штедљиви 
стил вожње огледа се у предвидивој 
вожњи. То конкретно значи да во-

4.10. ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗИЛА

4.10.1 Технички преглед возила
Када учествује у саобраћају на путу, моторно, односно прикључно 

возило мора да буде технички исправ-
но и да испуњава друге техничке про-
писе и услове. Пре почетка прегледа 
утврђује се да ли одређени технички 
подаци возила, који се уписују у реги-
страциони лист, одговарају подацима 
који су уписани у документа возила 
(саобраћајна дозвола).

Возило је технички исправно ако има исправне све прописане уре-
ђаје и опрему и ако задовољава све техничке нормативе за возило. Во-
зило које је преправљено може учествовати у саобраћају након што се 
испита и утврди да испуњава прописане услове. Технички прегледи во-
зила могу бити: редовни, ванредни и контролни.

4.10.2 Редовни технички прегледи возила
Редовни технички прегледи су годишњи и шестомесечни. Редов-

ном годишњем техничком прегледу возило се подвргава пре издавања 
саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице. Ре-
довни годишњи технички преглед се може извршити до 30 дана пре 
подношења захтева за регистрацију, односно након истека рока важења 
саобраћајне дозволе. Новопроизведено возило након регистрације се 
подвргава следећем редовном техничком прегледу након две године. На 
техничком прегледу утврђује се да ли моторно или прикључно возило 
има прописане уређаје, као и да ли испуњава и друге прописане услове 
за безбедно учествовање у саобраћају. 

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити пре исте-
ка рока од шест месеци од дана почетка важења саобраћајне дозволе, 
односно регистрационе налепнице. Редовни шестомесечни технички 
преглед се може обавити најраније 15 дана пре истека рока од шест 
месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице. Редовном 
шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати: моторна и 
прикључна возила којима се обавља јавни превоз, аутобуси, моторна и 
прикључна возила за превоз опасних материја, возила која се користе за 
обуку кандидата за возаче, моторна возила која имају уграђене уређаје 
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Могуће болести везане за проблем деловања загађивача ваздуха на 
људе су:

 – дисајни надражаји и акутни проблеми функције плућа (дисање);
 – рак;
 – структурне промене;
 – системска тровања (нпр. оловом);
 – слабљење имунолошког система који доводи до веће подложно-
сти инфекцијама;

 – остали типови смањеног садржаја кисеоника у ткиву (нпр. ас-
фикција /губитак свести/ због удисања угљен-моноксида). Чак 
и кратко излагање оксидима сумпора (нпр. 14,3 mg/m3 у току 
неколико минута), азоту или озону, може довести до тешкоћа у 
дисању или размени гасова због едема (гомилања течности у тки-
вима), стварања мукуса (слузи) и бронхијалног спазма као после-
дице иритације и запаљења.

4.13 ЗАБРАНА ОДЛАГАЊА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Дугорочна стратегија Републике Србије у области заштите живот-
не средине подразумева побољшање квалитета живота становништва 
осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе 
засноване на одрживом управљању животном средином. Кључни кора-
ци укључују јачање постојећих и развој нових мера за успостављање 
интегралног система управљања отпадом, даљу интеграцију политике 
животне средине у остале секторске политике, прихватање веће поједи-
начне одговорности за животну средину и активније учешће јавности у 
процесима доношења одлука.

Штетне материје није дозвољено неконтролисано испуштати и 
одлагати како у земљу, тако и у атмосферу. Да такве материје не би 
представљале директну опасност по човека, врши се њихово одлагање. 
Одлагање отпада представља било који поступак или методу, уколико 
не постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног 
поновног коришћења (Закон о управљању отпадом). 

Отпадна возила су она моторна возила или делови возила која су 
отпад и која власник жели да одложи или је њихов власник непознат. 
Истрошена батерија или акумулатор који се не може поново користити 
представља отпад, а намењен је третману, односно рециклирању. От-
падна уља су сва минерална или синтетичка уља или мазива, која су 

жњу требате прилагодити густини саобраћаја, како би се кочења и убр-
завање свело на минимум. При раду мотора сагорева погонско гориво, 
а повећање броја обртаја мотора условљено је повећањем количине го-
рива. Због тога је потребно правовремено вршити промене степена пре-
носа. Број обртаја не би требало да прелази 2000 – 2300 min-1 (зависно 
и од типа мотора, бензинском или дизел, као и од његове запремине). 

Одржавање константне брзине може доне-
ти уштеде горива око 5%. Без обзира на каквом 
путу се вози и о којој се брзини ради, пожељно 
је користити темпомат. То је уређај који након 
активације одржава константну брзину возила, 

те тако помаже возачу да у сваком тренутку вози уједначено, истом 
брзином.

4.12 ЗНАЧАЈ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Брига о животној средини је приоритет од свеукупног значаја за 
друштво. Циљеви заштите животне средине су: очување и заштита 
здравља људи, целовитости, разноврсности и квали-
тета еко система, генофонда животињских и биљних 
врста, плодности земљишта, природних лепота и 
просторних вредности, културне баштине и добара 
које је створио човек, обезбеђење услова за ограниче-
но, разумно и одрживо газдовање живом и неживом 
природом, очување еколошке стабилности природе, 
количине и квалитета природних богатстава и спречавање опасности и 
ризика по животну средину.

Саобраћај у Србији представља око 2,5 милиона најразличитијих 
возила. Возни парк је просечне старости и преко 15 година. Много пут-
ничких аутомобила нема катализаторе, што значи да су одговорни за 
енормне емисије издувних гасова и буку. Друмски и градски саобраћај 
постају глави емитери олова, чађи, SО2 и NОx. Ситуацију са загађењем 
додатно погоршава веома лош квалитет горива. Претпоставка је да 70% 
горива на тржишту не задовољава постојеће стандарде, а садржај сум-
пора и олова је много виши него у ЕУ. 
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неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што 
су хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска 
уља, уља или течности за изолацију или пренос топлоте, остала мине-
рална или синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине 
уље-вода и емулзије. Отпадне гуме су гуме од моторних возила (ауто-
мобила, аутобуса, камиона, мотоцикала и др.), и остали слични прои-
зводи које власник одбацује или намерава да одбаци због оштећења, ис-
трошености или других разлога. Антифриз такође представља отпадни 
материјал који се уклања после извесног времена из моторног возила.

Да резимирамо, забрањено је одлагање било каквe врстe отпада чи-
јим одлагањем може доћи до физичких, хемијских или биолошких про-
мена које би угрозиле или представљале опасност за загађење животне 
средине и здравље људи.
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