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 Возило је средство које је по конструкцији, уређајима, 
склоповима и опреми намењено и оспособљено за кретање по 
путу.

 Возило у саобраћају на путу мора да испуњава прописане 
техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно. 

 Возило је технички исправно ако има исправне све прописане 
уређаје и опрему и ако задовољава све техничке нормативе за 
возило.

 Возила у саобраћају на путу не могу имати уређаје, склопове и 
опрему чија употреба може угрозити, ометати или изазвати 
забуну другог учесника у саобраћају. 

 Возила не смеју на предњој страни да имају уређаје или материје 
које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој 
страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, изузев 
уређаја и  материја предвиђених прописима ,  као ни трепћуће 
светло које није предвиђено одредбама овог закона.





 За возила која немају идентификациону ознаку, а 
која су произведена, или пуштена у саобраћај 
пре ступања на снагу прописа о обавези 
постојања идентификационе ознаке на возилу 
или за која тим прописима није одређена 
обавеза постојања идентификационе ознаке, 

 број шасије утиснут на возилу сматра се 
идентификационом ознаком.



 Врста L1 – мопед, јесте возило са два точка чија максимална
конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 
km/h, при чему радна запремина, када возило има мотор са
унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm3 или чија највећа стална
номинална снага не прелази 4 kW за eлектромоторе.

 Врста L2 – лаки трицикл, јесте возило са три точка са било каквим 
распоредом точкова чија максимална конструктивна брзина, без 
обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна
запремина, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не
прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага не прелази
4 kW за електромоторе.

 Врста L3 – мотоцикл, јесте возило са два точка чија максимална
конструктивна брзина без обзира на начин преноса прелази 45 km/h
или са мотором чија запремина цилиндара у случају да се ради о
мотору са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа
стална номинална снага прелази 4 kW за електромоторе.

 Врста L4 – мотоцикл са бочним седиштем, јесте возило са три точка 
асиметрично распоређена у односу на уздужну средњу раван чија 
максимална конструктивна брзина без обзира на начин преноса
прелази 45 km/h или радна запремина у случају да се ради о мотору
са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа стална
номинална снага прелази 4 kW за електромоторе.



 Врста L5 – тешки трицикл, јесте возило на три точка симетрично 
распоређена у односу на уздужну средњу раван са мотором чија 
максимална конструктивна брзина без обзира на начин преноса
прелази 45 km/h или ако радна запремина у случају да се ради о
мотору са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа
стална номинална снага прелази 4 kW за електромоторе.

 Врста L6 – лаки четвороцикл, јесте моторно возило са четири точка:
(1) чија маса празног возила није већа од 350 kg, што не укључује масу 

батерија, ако је реч о електричним возилима;
(2) чија највећа конструктивна брзина не прелази 45 km/h
(3) који имају мотор чија радна запремина за моторе са унутрашњим 

сагоревањем (СУС мотори) са погоном на бензин не прелази 50 cm3 
и чија највећа нето снага не прелази 4 kW за СУС моторе са другом 
врстом погонског горива или чија највећа стална номинална снага не 
прелази 4 kW за електромоторе.

 Врста L7 – тешки четвороцикл, јесте моторно возило са четири точка:
(1) који не одговара условима из врсте L6;
(2) чија маса празног возила није већа од 400 kg, односно 550 kg за 

возила за превоз терета, што не укључује масу батерија ако је реч о 
електричним возилима;

(3) чија највећа стална номинална снага мотора не прелази 15 kW.



 Врста О – прикључно возило које је пројектовано и конструисано за превоз 
терета или лица као и за смештај лица.

 Врста О1 – лако прикључно возило, јесте прикључно возило чија највећа 
дозвољена маса не прелази 0,75 t.

 Врста О2 – мало прикључно возило, јесте прикључно возило чија највећа 
дозвољена маса прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t.

 Врста О3 – средње прикључно возило, јесте прикључно возило чија највећа 
дозвољена маса прелази 3,5 t, али не прелази 10 t.

 Врста О4 – велико прикључно возило, јесте прикључно возило чија највећа 
дозвољена маса прелази 10 t.

 Према облику каросерије, возила врсте М, N и О, разврставају се на:
1) путничка возила (М1) То су:
 (1) АА лимузина – опремљено са најмање четири бочна окна,
 (2) AB лимузина са задњим вратима – јесте возило АА са вратима на задњем 

делу возила,
 (3) AC караван,
 (4) AD купе ,
 (5) АЕ кабриолет ,
 (6) AF вишенаменско возило – јесте моторно возило које не одговара осталим 

облицима каросерије путничких возила М1 и намењено је за превоз путника и 
њиховог пртљага односно терета у истом простору,

 (7) АG теретни караван – јесте возило код кога је товарни простор одвојен од 
простора за возача и путнике.



 2) моторна возила врста М2 или М3, јесу:
 (1) CA једноспратни аутобус – јесте возило где је простор предвиђен 

за лица у једном нивоу,
 (2) CB двоспратни аутобус – јесте возило где је простор предвиђен за 

путнике, бар у једном делу на два нивоа, при чему горњи ниво није 
предвиђен за стајање путника,

 (3) CC зглобни једноспратни аутобус – јесте возило у једном нивоу 
дефинисано као возило које се састоји од два или више јасно 
раздвојених делова који су међусобно повезани тако да путници 
могу слободно да се крећу између њих, а делови су чврсто повезани 
тако да могу бити одвојени једино у радионицама,

 (4) CD зглобни двоспратни аутобус – јесте возило CC на два нивоа 
при чему на бар једном нивоу путници могу слободно да се крећу 
између раздвојених делова,

 (5) CE нископодни једноспратни аутобус – јесте возило у једном 
нивоу, Класе I, II или А где најмање 35% простора предвиђеног за 
стајање путника (код зглобног аутобусау његовом предњем делу или 
код двоспратног аутобуса на његовом доњем нивоу) чини простор 
без степеница и укључује приступ најмање једним вратима,

 (6) CF нископодни двоспратни аутобус – јесте возило CE на два нивоа,
 (7) CG зглобни нископодни једноспратни аутобус – јесте возило које 

чини комбинација возила CC и CE,
 (8) CH зглобни нископодни двоспратни аутобус – јесте возило које 

чини комбинација возила CD и CF,(9) CI отворени једноспратни 
аутобус – јесте возило без крова или са делом крова,



 3) моторна возила врсте N, јесу:
 (1) BA камион – јесте возило које је пројектовано и конструисано 

искључиво или првенствено за превоз терета,
 (2) BB ван – јесте камион код кога је су товарни простор и простор за 

возача иста целина,
 (3) BC тегљач – јесте вучно возило које је пројектовано и конструисано 

првенствено за вучу полуприколица,
 (4) BD возило за вучу – јесте вучно возило које је пројектовано и 

конструисано за вучу искључиво приколица,
 (5) BE пикап – јесте возило највеће дозвољене масе која не прелази 3,5 t 

код ког товарни простор и места за седење нису у истој целини,
 (6) BX шасија теретног возила – јесте некомплетно возило са шасијом, 

кабином (комплетном или делимичном), погоном и осовинама које је 
намењено да се комплетира са каросеријом.



 4) возила врсте О, јесу:
 (1) DA полуприколица – јесте прикључно возило које је конструисано да 

се прикључи на тегљач са седлом или на конвертер приколицу, при чему 
преноси знатно вертикално оптерећење на вучно возило или конвертер,

 (2) DB приколица са рудом – јесте прикључно возило које има најмање 
две осовине од којих је најмање једна управљана осовина, опремљенo 
вучним уређајем који се може покретати вертикално у односу на 
приколицу  и којe преноси мање од 100 daN статичког вертикалног 
оптерећења на вучно возило,

 (3) DC приколица са центраном осовином – јесте прикључно возило код 
кога је осовина (осовине) постављена близу тежишта возила тако да 
вертикално оптерећење које се преноси на вучно возило, не прелази 10% 
од највеће дозвољене масе приколице односно највише 1000 daN, при 
равномерном оптерећењу возила,

 (4) DE приколица са крутом рудом – јесте прикључно возило са једном 
осовином или групом осовина, опремљено са крутом рудом која преноси 
статичко оптерећење не веће од 4000 daN на вучно возило на основу 
своје конструкције, и које не спада у приколице са централном 
осовином.



 5) специјално возило јесте возило врсте М, N или О изведено за одређене 
функције са посебно уређеном каросеријом, снабдевеном уређајима или 
опремом за обављање тих функција, и то:

 (1) SA возило за становање – јесте возило врсте М прилагођено за 
становање које садржи најмање следећу опрему која мора бити чврсто 
повезана за каросерију: седишта и сто, лежај који може бити изведен од 
седишта, кухињску опрему и простор за смештај пртљага. Сто може бити 
направљен да буде лако померљив,

 (2) SB блиндирано возило – јесте возило намењено за заштиту путника 
и/или терета са стално уграђеном антибалистичком заштитом,

 (3) SC амбулантно возило – јесте возило врсте М намењено за транспорт 
болесних или повређених лица и опремљено специјалном опремом за 
такву намену,

 (4) SD возило за превоз умрлих – јесте возило врсте М намењено за 
превоз умрлих, које има специјалну опрему за такву намену,

 (5) SH возило прилагођено за инвалидска колица – јесте возило врсте М1 
конструисано или прилагођено за превоз једног или више лица у 
инвалидским колицима,



 (6) SE камп приколица – јесте возило врсте О возило,
 (7) SF покретна дизалица – јесте возило врсте N3 које није 

намењено за превоз терета, и опремљено је покретном 
дизалицом чији је момент дизања једнак или већи од 400 kNm,

 (8) SG друге врсте специјалних возила – јесте возило које не 
спада у остала специјална возила,

 (9) SJ конвертер доли – јесте возило врсте О опремљено седлом 
за прихватање полуприколице,

 (10) SK приколица за обављање ванредног превозa – јесте возило 
врсте О4 намењено за ванредни превоз, које укључује и 
хидраулично модуларно прикључно возило без обзира на број 
модула.



Најчешће неисправности на возилу:
 Возач би требало да уме да открије најчешће и најопасније

неисправности на возилу (управљачки систем, кочни систем, 
светлосну опрему, пуцање пнеуматика и онемогућену
нормалну видљивост). 

 Већину 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).



1.Припремите аутомобил за промену гуме 
 Када чујете непријатан звук пуцања гуме, најпре возило склоните са пута на неки 

паркинг или друго безбедно место, угасите мотор, оставите упаљена светла и 
повуците ручну кочницу. Ручицу мењача пребаците у прву брзину. Пожељно је да 
сви путници изађу из возила. 

 Напомињемо да возило треба да стоји на равној површини која се не клиза, како 
би замена точка протекла безбедно. Ако ваш аутомобил остане са пробушеном 
гумом на путу и нема простора да га померите, знајте да према Правилнику 
морате да 50 метара иза возила поставите сигурносни троугао и укључите сва 
четири мигавца. 

 Пре него што прионете на мењање, проверите да ли је резервни точак исправан, 
односно да ли је притисак у гуми одговарајући. Пре него што приступите 
подизању аутомобила, мало разлабавите/попустите шрафове на точку. 

2. Подигните ауто 
 Дизалицу поставите на чврсту подлогу. Међутим, ако је возило силом прилика на 

мекшој подлози, онда испод дизалице потурите чврст предмет, то може бити 
чвршћи лим или даска, шта се већ нађе у ауту или у близини. У супротном, 
дизалица и возило могу бити оштећени. Дизалицу постављате испод возила, близу 
точка који мењате, али је најбоље да у приручнику погледате које је то тачно 
место, јер различити аутомобили имају различите позиције. Позиције су најчешеће 
обележене на доњем делу каросерије возила. Затим можете подићи ауто. 



3. Безбедност пре свега 
 Када подигнете возило, положите резервни точак испод аута, како би 

га задржао у случају да падне са дизалице. Никако се не подвлачите 
под аутомобил ако га држи само дизалица. 

4. Скините точак 
 Одврните шрафове два по два у дијагоналним паровима и скините 

точак. 
5. Замена точка 
 На место оштећеног ставите резервни точак. Овде опет можете 

искористити савет за потурања точка испод аутомобила, ради 
сигурности, само што овај пут под возило стављате оштећени точак. 
Завртње за притезање точка лагано затегните и полако спустите 
аутомобил на подлогу. Тек тада снажно затегните шрафове кључем и 
то унакрсно.



Основни савети за безбедно постављање ланаца:
 1. Пре него што купите ланце потребно је да познајете димензије пнеуматика вашег 

аутомобила!
 2. Када купите ланце, препоручљиво је да их неколико пута ставите на пнеуматике вашег 

возила како би сте стекли одговарајуће искуство и могућност да их поставите у било ком 
тренутку!

 3. Пре него што кренете са постављањем ланаца, угасите ваше возило и активирајте паркирну 
кочницу.

 4. Развуците ланце и поставите их испред погонских точкова.
 5. Ланце провуците са унутрашње стране пнеуматика, тако да средина гуменог обруча ланца 

дође на средину пнеуматика, о остале ланце развуците на земљи са предње стране 
пнеуматика.

 6. Подигните леву и десну страну гуменог обруча и спојите га на врху пнеуматика.
 7. Узмите бочне ланце, па их редом све повежите у круг и проверите да ли су сви добро 

затегнути и сигурно постављени.
 8. Када сте завршили са постављањем ланаца провозајте ваше возило неколико метара. Након 

тога проверите све ланце и по потреби их затегните.
 9. Када управљате возилом са постављеним ланцима будите посебно опрезни и немојте 

прелазити брзину од 50 километара на сат.
 10. Уколико прелазите већи број километара са постављеним ланцима, повремено зауставите 

ваше возило и извршите проверу.
 11. Када наиђете на деоницу пута где нема снега, обавезно скините ланце са ваших 

пнеуматика.



 Поред ланаца за снег, могу се користити и навлаке за пнеуматике, 
такозване чарапе. Ове навлаке се постављају на погонске точкове 
путничких аутомобила, теренских возила и лаких комбија. Поседују 
велике предности у односу на класичне ланце за снег јер се лако 
постављају и заузимају минимум простора. Праве се од вештачког 
текстила, не увећавају масу точкова и не постоји могућност оштећења 
одређених делова возила, што је са ланцима чест случај. Могу се 
користити и код возила која поседују АБС систем и систем против 
проклизавања. Такође, пристају свим моделима пнеуматика.



Редовни 

•Годишњи (приликом 
регистрације возила),

•Шестомесечни (за 
поједина возила: 
ЈГПП,возила за обуку, 
превоз опасних 
материја...)

Ванредни 

•Возила која су 
учествовала у СН (након 
поправке возила,а пре 
пуштања у саобраћај),

•Возила која су 
искључена из саобр. 
због техничке 
неисправности.

Koнтролни

•По налогу овлашћеног 
лица ради контроле 
техничке исправности 
возила.



Хвала на пажњи.


