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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРВЕ СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИОНОГ ЛИСТА 
 
 

Дана 01.01.2011. године почиње примена Правилника о регистрацији моторних и прикључних 
возила ("Службени гласник Р. Србије" 69/10), односно Правилника о изменама и допунама правилника 
о регистрацији моторних и прикључних возила, којима је прописан нови регистрациони лист, у којем 
организације за вршење техничког прегледа врше оверу техничке исправности возила и оверу тачности 
техничких података о возилу.  

У циљу постизања ефикасног, рационалног и јединственог поступања овим Упутством је дат 
начин попуњавања рубрика прве стране регистрационог листа. 

Техничке податке о возилу уписује искључиво овлашћена организација из документације 
произвођача или каталога возила.  

 
1. Врста возила - овај податак уписати у складу са Објашњењем о начину примене Правилника о 

подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима 
при испитивању возила и вршењу техничког прегледа возила (допис ове Управе 03/8 број 223-
464/10 од 23.09.2010. године), у коме је објашњен начин утврђивања врсте возила. У ову рубрику се 
НЕ УПИСУЈЕ податак о облику и намени каросерије. 

2. Марка возила – овај податак подразумева робну марку, односно назив произвођача возила (нпр. 
ZASTAVA, AUDI, FIAT, ŠKODA, RENAULT, PEUGEOT, BMW...), при чему се назив марке 
уписују у оригиналу. 

3. Тип/Варијанта/Верзија – ове податке је могуће уписати једино из потврде о саобразности коју 
издаје произвођач возила за свако возило појединачно (СОС). Уколико власник возила, односно 
лице које је довезло возило, не поседује ову потврду податке не уписивати.  

4. Комерцијална ознака – овај податак подразумева трговачку ознаку коју одређује произвођач (нпр. 
JUGO, PUNTO, TOUAREG, GOLF, CLIO, ...), при чему се иза овог назива може уписати и ознака 
која ближе одређује модел возила (нпр. JUGO KORAL, GOLF 1.9 TDI, ...) (У одређеним каталозима, 
као и у рубрици записника о вршењу техничког прегледа, комерцијална ознака је уписивана у 
рубрици тип возила). 

5. Број шасије – уписује се комплетна VIN ознака са возила. 
6. Највећа дозвољена маса – овај податак се уписује за све врсте возила (податак се уписује са 

идентификационе плочице постављене на возилу, а уколико иста не постоји користити 
документацију произвођача или каталог возила). У случају трактора, мопеда и мотоцикала овај 
податак не мора бити уписан. 

7. Маса – Овај податак се уписује за све врсте возила.  



8. Хомологацијска ознака – овај податак, док се не обезбеди одговарајућа база, односно потврда о 
саобразности коју издаје произвођач возила (СОС), се не уписује. 

9. Радна запремина мотора - Овај податак се не уписује за возила  на електрични погон и прикључна 
возила. 

10. Снага мотора -  Овај податак се не уписује за прикључна возила. 
11. Врста горива или погона - Поред податка о врсти основног горива уписује се и алтернативно гориво 

(нпр. бензин/ТНГ, бензин/КПГ, дизел/електро, ...). 
12. Однос снага/маса у  kW/kg (само за мотоцикле) - овај податак се утврђује, само за мотоцикле, на 

основу прорачуна уз коришћење података о снази и маси возила (резултат се исказује тачношћу са 
једним децималним местом). 

13.  Број места за седење укључујући и место возача - уписује се укупан број места за седење, односно 
овај податак не може бити исказан у облику збира (нпр. 4+1). 

14. Број места за стајање - овај податак уписује се само у случају када је произвођач одредио број  
места за стајање. 

15. Број мотора - уписује се комплетна ознака мотора. 
16. Број осовина - овај податак се не уписује за мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле. 
17. Боја возила - овај податак уписује се у складу са поступком одређивања боје помоћу новог каталога  

који се примењује од 01.10.2010. године до почетка примене одредаба новог Правилника о 
техничком прегледу возила. 

18. Година производње - овај податак се одређује за сва возила а у случају мотокултиватора могу бити 
уписане две године (нпр. 1985/1987), година производње погонско-управљачког, односно товарног 
дела, уколико оне нису исте. 

19. Носивост - овај податак се уписује за теретна и прикључна возила која су намењена за превоз 
терета. 

20. Назив и седиште овлашћеног правног лица - Уписује се пуно или скраћено пословно име из решења 
Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа. 

21. Шифра- Уписује се шифра која је одређена од стране Министарства унутрашњих послова за свако 
правно лице, према објектима за вршење техничког прегледа возила. 

22. ИД број - уписује се редни број из регистра прегледаних возила, који за 2011. годину почиње бројем 
један. 

23. Датум вршења техничког прегледа - уписује се датум када је утврђено да је возило технички 
исправно. 

24. Контролор - Уписује се пуно име и презиме контролора и контролор се потписује. 
25. Напомена - Евидентирају се подаци који могу бити од значаја за регистровање возила. 
26. МП - Место на којем се ставља отисак печата овлашћене организације за вршење техничког 

прегледа. 
 

У складу са одредбама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила 
регистрациони лист је формата А4 и беле је боје. Задња страна регистрационог листа мора остати 
празна.  

Ради избегавања неспоразума између овлашћених организација за вршење техничког прегледа 
возила и надлежног органа за регистровање возила, препоручује се директно штампање обрасца и 
прописаних података путем рачунара, односно попуњавање прописаног обрасца машином за писање. 
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