
Предавање део 7. и 8. 

 

Технички преглед возила 

Према закону о безбедности саобраћаја на путевима сва возила морају бити 

технички прегледана. Свака држава уређује према свом закону колика је учесталост 

ових прегледа у односу на старост возила. Код нас се технички преглед путничких 

возила врши једном на годину дана приликом регистрације возила, а на шест месеци се 

врши технички преглед возила јавног превоза, возила која превозе опасне материје и 

возила за обуку возача.  

Процедуре прегледа су јасно дефинисане законом и раде се у предузећима која су 

за то овлашћена од стране закона и која имају запослена квалификована и овлашћена 

лица за тај посао. 

Било је предлога да се врши технички преглед и путничких возила старијих од 15 

година два пута годишње, али то (за сад) није уведено у закон. Изговор јесте била 

повећана безбедност у саобраћају, иако је доказано да је неисправност возила међу 

последњим узроцима који су одговорни за настанак СН. С друге стране, сви смо сведоци 

да се и ови годишњи прегледи не раде свуда коректно. Више се обраћа пажња на 

квалитетне фотографије са прегледа и формалности (да фолије на стаклима имају 

пратећу документацију и сл.), него на његову суштину. Да не кажем да постоје и неке 

неправилности које се дешавају упркос свој технологији која надзире ток самог прегледа, 

а у те детаље не бих улазио. Готово је непостојећа вероватноћа, макар возило имало и  

преко 20 година старости, да нешто нагло иструли, па да отпадне део вешања, а да је 

пре 10 месеци на прегледу било без икакве корозије. Немогуће је да пропадне кочионо 

црево за исти временски период, а да је на прегледу било без и једне прскотине. Кључ 

свега је квалитетан годишњи технички преглед, и да возила која не могу да га прођу (а 

власници неће, или се не испати да се улаже) заврше на отпаду. 

 

Ванредни технички прегледи се раде на захтев овлашћеног лица које у саобраћају 

посумња да нешто није у реду са техничком исправношћу возила, или уколико се сумња 

да је неисправност одговорна за изазивање или величину последица СН (неједнаки или 

слабо уочљиви трагови кочења, непознат узрок нагле промене кретања возила, траг 

цурења кочионог уља и сл.)   

 

Да би предузеће добило овлашћење да се бави послом техничког прегледа мора 

задовољи следеће услове: 

• Одговарајући грађевински објекат (омогућава несметани смештај возила и 

опреме, поседује канал, независан улаз и излаз (што често није случај) 

• Одговарајући прилазни пут 

• Одговарајућу опрему за испитивање возила (која се редовно баждари од стране 

овлашћене фирме): за контролу исправности кочионог система, за контролу 

исправности делова вешања и усмерености точкова, зазора у управљачком 

механизму, за контролу светала, подешавање притиска у пнеуматицима, 



испитивање издувних гасова, мерење провидности стакла, испитивање плинских 

инсталација итд. 

• Одговарајући кадар - радници машинске или саобраћајне струке са лиценцом за 

рад на техничким прегледима 

 

Поступак техничког прегледа: 

• Идентификација возила и власника (документа, бројеви шасије, мотора и 

регистарске таблице) 

• Припрема одговарајућих докумената за процес техничког прегледа (записник, 

контролни лист, исписи резултата мерења) 

• Контрола кочионог механизма 

• Контрола механизма за управљање 

• Контрола каросерије 

• Контрола пнеуматика 

• Контрола точкова, геометрије предњих точкова и веза точова са каросеријом. 

• Контрола издувних гасова 

• Контрола светлосних, сигналних  и електричних уређаја 

• Контрола мотора 

• Контрола буке 

• Контрола додатних уређаја и опреме 

 

Документа која прате процес одржавања   

Свака фирма која послује мора да има уређен систем, процедуре рада и 

одговарајућа документа која се везују за поједине од процедура и архивирају на 

одређени начин, тако да су увек лако доступна у случају да су неопходна. Документа 

садрже податке о пословима који су се радили у фирми у протеклом периоду и важна су 

због књиговодства, статистике параметара рада, фактурисања, итд.  Детаљи 

документа се разликују од фирме до фирме, зависно од делатности, али суштински 

садрже исти назив документа и у себи сличне информације: 

• Радни налог 

• Пријава неисправности 

• Радна листа 

• Требовање материјала 

• Повратница материјала 

• Поруџбина 

• Извештај о извршеним радовима и замењеним деловима 

Радни налог представља документ којим се прати извршење једног посла који се 

наплаћује. Кад су послови који се наплаћују мањег обима, као што је поправка једног 



возила (као што је дато на слици), онда је на том документу назначено све основно што 

се треба знати о возилу на коме се вршила поправка и шта се тачно на том возилу 

одрадило. Код фирми где су пројекти јако велики, радни налог се везује за један уговор 

који је потписан са неком другом фирмом и на коме рад може трајати месецима. Тад 

радни налог није један једнили лист папира, већ број под којим се води велика количина 

докумената која садрже све информације о утрошеним радним сатима, материјалу, 

количини фактурисаних и наплаћених средстава и сл. 

 Уколико добијете питање на испиту да опишете и скицирате 

овај документ (а то важи и за било који други документ који 

будемо помињали у наставку градива) потребно је скицирати 

његов изглед у крајње слободној и прегледној (уредној) форми, 

прокоментарисати текстом шта је то што треба да се налази у 

документу и чему служи. Никако не треба 

„фотокопирати“ пример који је дат, он служи само ради 

илустрације. 

 



 

 

Предузећа за експлоатацију возила 

Основни задатак предузећа за експлоатацију возила је организован превоз робе и 

путника уз минималне трошкове. Материјалну базу ових преузећа чине: 

• Објекти 

• Паркиралишта 

• Складишта 

• Неопходни уређаји 

• Станице погонског материјала 

• Сервиси за обављање послова нижег нивоа сложености 

• Утоварно-истоварне рампе 

• Чекаонице за путнике 



Објекти за чување возила су организовани за прихват што је могуће већег броја 

возила и могу бити отвореног  (са евентуалним надстрешницама) типа и затвореног 

типа (у гаражи). 

Паркиралишта могу бити јавна и за посебне намене; подземна, надземна и у нивоу; 

паркирање помоћу особља, самопаркирање и комбиновано; везе међу спратовима са 

рампом и лифтовима. 

Паркиралишта затвореног типа морају бити опремљена расветом, сигурносним 

системом за заштиту од пожара, алармним системом за превелику концентрацију 

издувних гасова, и добрим системом за вентилацију. 

Документа која се користе при вршењу експлоатације горива 

Такође је као и у претходном поднаслову и овде најважнији документ радни налог, 

који се у овом случају зове путни налог и односи на једно преузимање возила од стране 

возача, а поред њега ту је и кондуктерска листа за продате карте, извештај о издатом 

гориву, извештај контролора о техничкој исправности возила, преглед параметара 

ефективности транспорта итд. 

Путни налог у првом делу дефинише податке о власнику возила, возачу, самом 

возилу и гаражном месту.  У другом делу су подаци о утрошеном гориву и мазиву, као и 

врсти пнеуматика које возило користи. Овај део постоји због могућих злоупотреба крађе 

горива и мазива, као и замена нових пнеуматика са похабаним. 

На полеђини се налазе пређене релације са пређеном километражом која се мора 

поклапати са километражом са уређаја на возилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


