
Шесто и део седмог предавања 

Предузећа за одржавање возила 

У овој лекцији причамо о основним карактеристикама ауто сервиса. Навикнути на 

нелегалне сервисе гаражног типа, понекад не схватамо какав треба систем да постоји у једном 

великом сервису који омогућава квалитетну услугу, и спречава могуће злоупотребе од стране 

појединих запослених. Овакав или сличан систем који ће бити изложен је неопходан како би се 

добила могућност добијања звања званичног сервиса од стране неког од произвођача возила. 

Наравно, овакав или сличан систем је предуслов да би то било могуће, али је такође неопходно је 

да особље запослено  у сервисима има одговарајуће важеће званичне сертификате издате од 

овлашћених тела која имају сарадњу са произвођачем возила која се сервисирају. 

Зависно од величине предузећа за експлоатацију возила (транспортна предузећа), понекад 

може бити исплативо да овакво предузеће има и сопствено одржавање (бар оног ниског нивоа који 

је уједно и најчешћи), али то остаје да буде ствар процене која зависи од величине предузећа али 

и од посебних услова који важе на одређеном тржишту (ценама и доступности резервних делова, 

висини новчаних примања радне снаге и сл.) 

Предузећа за одржавање возила могу бити различите величине у односу на број радника, 

обим производног програма,  сложености опреме и радова. Задатак сваког предузећа је да одраде 

што квалитетније посао уз минималне трошкове. Предузећа могу бити општа и специјализована. 

Општа могу да одраде много различитих врста поправки, док специјализована само неке. 

Специјализована предузећа могу имати једноставан посао (перионица возила, замене уља, 

филтера и антифриза), технички преглед, поправка каросерије и лакирање,  а такође могу бити 

специјализоване радионице за компликованије радове попут прецизне обраде делова мотора, или 

задужене за поравку и подешавање централне контролне јединице – компјутера.  

Оно што је логично, предузећа за експлоатацију возила ће често покушати да у оквиру 

своје фирме имају службу која се бави специјализованим једноставним одржавањем, јер са мало 

опреме и обуке радника могу да уштеде значајну количину средстава. 

Предузећа за одржавање возила могу бити: 

• Аутобазе које пружају услуге само возилима сопственог предузећа 

• Типски или овлашћени сервиси који одржавају само возила једног произвођача или једне 

групације произвођача 

• Независни сервиси који одржавају различита возила 

Као што се друге делатности укрупњавају, попут ланаца трговине, произвођача хране, одеће и 

сл., тако се и произвођачи возила укрупњавају, а покушавају да повећају обим сервиса који послују 

под „истом капом“. Са аспекта квалитета урађеног посла то има својих предности, јер су овакви 

сервиси у директној комуникацији са произвођачем возила, имају сву потребну документацију, као 

и могућност набављања делова, и обуке кадрова. Оно што није добро је то што не могу да 

одустану од правила система, тако да су некад једноставне поправке изузетно скупе. Примера 

ради: Због јаког оштећења крова у само једној зони, био је замењен комплетан кров на возилу по 

фабричким заварима. Рачун је био енрормно велик, а суштински гледано, тапацирунг неба је 

могао да се отвори делимично, да се одради лимарски посао у тој зони, и да се офарба цео и 

заваривања би било мање, посао би био квалитетно урађен, и све би било знатно јефтиније.  



Не постоји могућност импровизације, а понекад она значи и незнање. Произвођач обучи 

сервисере само до неког нивоа, а изнад тога их не обучава, већ инсистира на замени комплетног 

већег склопа, без улажења у то како поправити конкретан подсклоп који прави проблем.  

С друге стране, понекад импровизација која се спроводи у неком сервису нижег ранга можда 

није довољно добра са аспекта квалитета, нарочито код послова са сложеном електроником. 

Треба више времена да се набаве делови, па поправка траје дуже, такође и резервни делови 

понекад нису оригинални и сумњивог квалитета. Опет, да будемо искрени, чак и оригинални 

делови се некад шаљу на различита тржишта у различитом нивоу квалитета. 

Материјална база предузећа за одржавање су објекти, складишта, станице погонског 

материјал, машине, алати, опрема. 

Организација сваког предузећа за одржавање возила може бити различита, али међусобно 

имају основни заједничку организациону шему: 

Испод Управе предузећа за одржавање налазе се службе за: 

• Техничко одељење  (пријем, диспечер, контрола, ремонтна радионица, сервисна 

радионица, техничка помоћ) 

• Одељење снабдевања (магационери, складиште, станица погонског материјала) 

• Планско одељење (планирање, архива)  

• Главно књиговодство (издавање предрачуна и рачуна, материјално књиговодство, 

благајна) 

• Администрација (канцеларије, служба набавке, служба безбедности) 

• Кадровско (евиденција и оспособљавање кадрова) 

 

Главни објекти за вршење одржавања возла су ремонтне и сервисне радионице. Ваш 

самосталан задатак је заправо подлога грађевинцима и архитектама за пројекте за изградњу тих 

објеката. 

За изградњу оваквих објеката неопходна је тесна сарадња саобраћајних, машинских, 

грађевинских инжењера и архитеката. Прво се сагледава урбанистичка могућност градње за 

одређену парцелу, као и облик терена, због изградње објеката, паркинга и приступних путева. За 

овај посао је неопходно знати: 

• Потребан број радних места у сервису, величина дизалица, број радника и распоред по 

службама 

• Потребан број машина и уређаја 

• Величина и број складишта 

• Величина и број канцеларија, чекаоница, свлачионица, купатила, тоалета, ресторана 

• Величина станице погонског материјала 

• Величина прилазних путева, пролаза и путева у оквиру објекта, као и паркинга 

• Распоред инсталација за електричну енергију, компримован ваздух, воду, канализацију 

 

Простор се планира уз потребне додатке за манипулативни простор и за пролазе за људе и 

возила. Возила морају бити удаљена од зидова најмање метар, а главни пролази морају бити 



широки најмање шест метара. Такође, технолошки простор код места за рад мора да се пружа око 

једног метра око возила. 

Складишта треба правити довољно велика да могу да складиште и нешто већу количину 

резервних делова, па треба да буду увећана за 25%, а такође мора се обратити пажња на пролазе 

у оквиру складишта, како би виљушкар могао несметано да ради.  

 

Приликом пројектовања је неопходно водити рачуна о безбедности у свим просторијама . 

Потребно је одвојити улазе и излазе како би било могуће брзо напуштање простора у случају 

опасности. 

 

Станица погонског материјала 

 

У случају да постоји велики сервис, исплати се да се у оквиру сервиса инсталира станица 

погонског горива која служи за снабдевање возила горивом, мазивом и компримованим ваздухом.  

То омогућава и ефикаснији рад. Понекад је нпр. неопходно испрати систем за напајање 

горивом (прљавштина у систему, или сипана погрешна врста горива), и непрактично је да једна 

особа мора да оде до оближње пумпе са канистером, или  (што се реално дешава) да након 

поправке уређаја на плинској боци, или уградње новог плинског уређаја , се мора одвести возило 

до најближе пумпе која точи ТНГ како би се проверило да ли је успешно извршена 

поправка/уградња. 

Наравно, сви резервоари морају бити урађени у складу са прописима, заштићени адекватно од 

спољашњих утицаја, еколошки безбедни, и на безбедном растојању од околних објеката и људи.   

 

Опрема потребна за одржавање возила 

 

Основна количина опреме се састоји од: 

 

• Стандардни комплети алата (одвијачи, кључеви, чекићи, кљешта и сл) 

• Стандардне машине (бушилице, брусилице, стругови итд) 

• Опрема за проверу кочионог механизма 

• Опрема за проверу светлосних уређаја 

• Опрема за проверу електроинсталација и електричних компонената возила 

• Опрема за проверу издувних гасова 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐶𝑛𝐻𝑚 , 𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 , 𝑆𝑂𝑥   

• Опрема за компјутерску дијагностику 

• Опрема за проверу амортизера 

 

Основе компјутерске дијагностике 

Појава уређаја за електронску контролу рада мотора (ECU-electronic control unit) 80-тих година 

прошлог века је омогућило нешто већу снагу, и у просеку мању потрошњу горива због 

правовременог електронског убризгавања горива у сваки од цилиндара. Контрола рада овог 

уређаја се може вршити преко уређаја или персоналног компјутера који се каблом повеже са 

контролном јединицом рачунара и  на тај начин има увид у параметре рада сензора који 

обавештавају контролну јединицу, као и у начин на који ће контролна јединица одговорити на ове 

податке. 



Овај систем се назива ОБД (On Board Diagnostics – OBD) и у периоду 80-тих се звао ОБД-1, 

крајем 80-тих је постао стандард у свим возилима, а крајем 90тих година је уведен унапређани 

систем ОБД-2 у сва возила. У европи се унапређени систем систем још зове и ЕОБД (2001 година). 

Разлика је једино у томе што је он развијен првенствено за дизел моторе теретних возила, лаких 

теретних и путничких возила. Он нема захтев за тестом заптивености система за напајање горивом 

и тестом ефикасности система за додатни ваздух и циркулацију издувних гасова. 

И један и други систем служе да идентификују грешку, упамте грешку, и обавесте возача преко 

„Check engine“ лампице, односно MIL (Malfunction identification lamp) лампице о постојању грешке. 

Разлике у ова два система су првенствено што је код ОБД-2 унифициран код и распон грешке 

тако да то поједностављује коришћење (што са ОБД-1 није био случај, где је сваки произвођач 

имао свој систем) и подаци о грешки се могу дијагностиковати, упамтити и пренети на било који 

персонални рачунар или мобилни телефон.  

Приступ различитим нивоима информација које пружа рачунар у возилу, као и њихова 

могућност измене зависи од конкретног софтвера са којим располаже корисник, да ли је у питању 

фабрички или неки универзални. Такође, приступ преко утичнице која се налази негде у зони 

возачког седишта скривена иза неке од пластика ентеријера, омогућава приступ само оним 

подацима које је произвођач возила омогућио. Промена максималне снаге мотора, километраже и 

параметара рада, односно тзв. Chip tunning је могуће само ако се директно прикачимо на 

компјутер. 

Контрола рада мотора се постиже тако што компјутер преко сензора добија податке о протоку и 

потрошњи горива и ваздуха, броју обртаја мотора, брзини кретања возила, температури мотора, 

положају ЕГР вентила, раду ламбда сонде, положају педале гаса, положају вратила у мотору итд.  

Кодови грешака које се региструју и памте од стране компјутера су стандардизовани и пружају 

основне информације о проблему који постоји. Функција грешака је да упозоре возача да емисија 

издувних гасова није у складу са нормом по којој је направљен мотор, и да помогне при поправци 

квара, и такође да утврди неки други квар који постоји на возилу. 

Почетно слово у коду (исписано латиницом!) означава: 

• P – квар на мотору 

• B – квар на каросерији 

• C – квар на шасији 

• U – квар на мрежи 

Прва цифра кода може бити: 

• 0 – ради се о коду који је заједнички за сва возила 

• 1 – код који је специфичан за конкретног произвођача возила 

 

Друга цифра (подела је мало груба, јер сам налазио и грешке које мало одступају од правила): 

• 0 – сензори, соленоиди (електромагнетни венитли) и сонде 

• 1,2 – напајање горивом и ваздухом 

• 3 – систем за паљење 

• 4 – систем издувних гасова 



• 5 – контрола брзине и празног хода, серво, клима  

• 6 – управљачка јединица 

• 7, 8, 9 - мењачки преносник 

Уређај који се прикључи на компјутер возила има следеће функције: 

• Очитавања тренутних вредности 

• Очитавање тренутних параметара рада при којима је дошло до грешке 

• Очитавање грешака везаних за издувне гасове 

• Брисање меморије грешака 

• Приказивање напона ламбда сонде 

• Приказ измерених вредности на системима који се повремено надзиру 

• Очитавање спорадичних грешака 

• Тестирање система 

• Подаци о возилу 

Морам да напоменем да читајући ово може се помислити како је посао мајстора значајно 

олакшан и да видевши код грешке аутоматски зна који део треба да замени, и да се ствар 

поправља. Грешке су доста широке дефиниције. Грешка може бити „изостанак паљења на трећем 

цилиндру“, а не каже се разлог зашто. Такође понекад се може искусити проблем у вожњи, и да је 

одређени део почео да отказује, а да компјутер не пријављује грешку уопште. Компјутер даје само 

податак да ли је по њему све у реду, али неће дати податке о конкретним измереним напонима у 

одређеним деловима струјног кола. Такође, оштећење електро инсталације, или нека превезивања 

инсталације, како би се тренутно отклонио проблем, доводе до пријављивања непостојеће грешке 

која сервисера може упутити да потпуно размишља у супротном смеру. 


