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Допис број 2.
Од МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Републике Србије, Управе саобраћајне
полиције почетком септембра 2010 године достављен је допис везан за поступање
контролора техничког прегледа воизила приликом одређивања боје возила са
следећим текстом:
НАЧИН ПРИМЕНЕ НОВОГ КАТАЛОГА БОЈА У ПЕРИОДУ ОД 01.10.2010. ГОДИНЕ
ДО УСВАЈАЊА НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА
Имајући у виду чињеницу да важећим Правилником о техничком прегледу
возила нису дефинисани услови које мора да испуњава каталог боја, као и
чињеницу да су предлогом новог Правилника ти услови и начин одређивање боје
прецизно дефинисани, привредна друштва овлашћена за вршење техничког
прегледа возила при утврђивању боје возила могу користити каталог који је одређен
новим Правилником (поступак утврђивања боје је усаглашен са поступком који се
примењује у највећем број држава Европске Уније, код којих се евидентира боја при
вршењу техничког прегледа).
Ова Управа је у сарадњи са Управом за информационе технологије утврдила
поступак одређивања боје возила помоћу новог каталога који ће се примењивати
од 01.10.2010. године до почетка примене одредаба новог Правилника о
техничком прегледу возила.
Поступак одређивања боје помоћу старог каталога боја остаје непромењен.
(КОМЕНТАР УОТП: Доле објашњени поступак одређивања боје се односи само на она
Привредна друштва која поседују нови каталог боја са 10 основних боја. Сви они
који имају стари каталог боју ће одређивати као и до сада.)
Нови каталог боја састоји се из 10 плочица које су изведене у основној боји и
имају ознаку те основне боје.
Ознаке за основне боје су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бела (RAL 9016), ознака - 0
Жута (RAL 1023), ознака - 1
Наранџаста (RAL 2009), ознака - 2
Црвена (RAL 3020), ознака - 3
Љубичаста (RAL 4006), ознака - 4
Плава (RAL 5017), ознака - 5
Зелена (RAL 6024), ознака - 6
Сива (RAL 7042), ознака - 7
Браон (RAL 8007), ознака - 8
Црна (RAL 9017), ознака - 9

При утврђивању боје возила контролор техничког прегледа помоћу каталога
одређује основну боју и након тога утврђује тон боје, који може бити:
1. светли (боја возила је светлија од основне боје са плочице), ознака - B,
2. средњи (боја возила је истоветна основној боји са плочице), ознака - М,
3. тамни (боја возила је тамнија од основне боје са плочице), ознака - D.
Бела и црна боја имају само средњи тон.
Боја возила се одређује као вишебојна када на возилу има више боја, а не
може се утврдити преовлађујућа. Код теретних возила боја се утврђује на основу
боје кабине возила.
У складу са изнетим, помоћу новог каталога боја, могуће је утврдити следеће
боје возила (комбинације основне боје и тона боје):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0М Бела,
1В Жута, 1М Жута, 1D Жута,
2В Наранџаста, 2М Наранџаста, 2D Наранџаста,
3В Црвена, 3М Црвена, 3D Црвена,
4В Љубичаста, 4М Љубичаста, 4D Љубичаста,
5В Плава, 5М Плава, 5D Плава,
6В Зелена, 6М Зелена, 6D Зелена,

8.
9.
10.
11.

7В Сива, 7М Сива, 7D Сива,
8В Браон, 8М Браон, 8D Браон,
9М Црна
00 Вишебојно.

Након тога контролор одређује врсту површинске боје која може бити:
1.
2.

обична,
метализирана.

Утврђена боја се уписује у записник и регистрациони лист тако што се уписује
утврђена комбинација основне боје и њеног тона из става 8. а у случају
метализиране боје додаје се реч "метализирана".
......................................................................................................
Пример 1. На основу каталога је утврђено да је возило зелене боје, са тоном
који је светлији од боје из каталога и са обичном врстом површинске боје. У том
случају у записник и регистрациони лист се уписује:
6В ЗЕЛЕНА
............................................................................................................
Пример 2. На основу каталога је утврђено да је возило црне боје и са
метализираном врстом површинске боје. У том случају у записник и регистрациони
лист се уписује:
9М ЦРНА МЕТАЛИЗИРАНА
.........................................................................................................................
Уколико је у саобраћајну дозволу уписан податак о боји који садржи назив основне
боје, у записник и регистрациони лист се уписује податак из саобраћајне дозволе.
Пример 3. На основу каталога је утврђено да је возило плаве боје, без обзира
на тон, и са обичном врстом површинске боје и при чему је у саобраћајној дозволи
уписано ПЛАВА ТАМНА ТЕГЕТ 98. У том случају у записник и регистрациони лист
се уписује податак из саобраћајне дозволе:
ПЛАВА ТАМНА ТЕГЕТ 98
(КОМЕНТАР УОТП: У Примеру 3. је наведен случај када у Привредно друштво које
има НОВИ каталог боја са 10 основних боја дође возило коме је у саобраћајној
дозволи уписана боја која је већ раније одређена на основу СТАРОГ каталога боја. У
том случају контролор само утврђује да ли се заиста ради о основној боји из НОВОГ
каталога без обзира на нијансу. Ако се основна боја слаже са уписаном основном
бојом у саобраћајној дозволи, он само преписује комплетан назив боје из
саобраћајне дозволе у записник о вршењу тахничког прегледа јер нема СТАРИ
каталог да би потврдио назив боје одређен према њему. Једном речју, податак о боји
преписује из саобраћајне дозволе само ако се слажу називи основних боја. Ако се не
слажу онда боју одређује на начин описан у Примерима 1 и 2.
-ПОСТАВЉА СЕ ПИТАЊЕ: Како поступити када на технички преглед који поседује
СТАРИ каталог дође возило коме је боје одређена на основу НОВОГ каталога боја?
-ОДГОВОР: Поступак је исти као у претходном тумачењу само обрнуто-ако се називи
основне боје слажу, у записник о вршењу техничког прегледа се уписује податак о
боји из саобраћајне дозволе која је одређена према НОВОМ каталогу.)
................................................................................................................
КОМЕНТАР УОТП: Аналогно напред наведеном, у периоду док не ступи на снагу нови
Правилник о техничком прегледу возила, за две врсте СТАРИХ каталога – једног са
више боја (првобитно издат од стране фирме Медводе или Техноунион) и једног са
нешто мање боја (касније издаван од стране Маринковић-Хофмана), поступак
уписивања боја у записник о вршењу техничког прегледа возила је исти као у
претходном поступку – преписује се боја из саобраћајне дозволе ако се називи
основних боја подударају. Ако се не подударају, онда значи да је у међувремену на
возилу мењана боја или је претходна боја неправилно одређена, па се мора поново
одредити на основу каталога који Привредно друштво, односно технички преглед
поседује!

