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Београд, Булевар Михајла Пупина 2 

Агенција за безбедност саобраћаја на основу члана 162. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник РС“, број 30/10) и члана 249. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
32/13-УС), а у вези члана 12. став 3. Правилника о испитивању возила(„Службени Гласник РС“, бр. 8/12, 13/13, 31/13 114/13 и 40/14 ), на захтев 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ издаје 

УВЕРЕЊЕ О ИСПИТИВАЊУ ВОЗИЛА 
контролисање возила које се увози као употребљавано 

БРОЈ: 

1. ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

0.10. (E) Идентификациона ознака возила (VIN) 

0.4. (J) Врста (категорија) 

38. (J.1) Ознака облика за каросерију

0.1. (D.1)  Марка (комерцијални назив произвођача) 

0.2 (D.2) Тип/варијанта/верзија 

0.2.1 (D.3) Комерцијална ознака 

16. (F.1) Највећа дозвољена маса [kg] 

16.2 (N) Највеће дозвољено осовинско оптерећење[kg] 1. осовина: 2. осовина: 3. осовина: 4. осовина: 

13. (G) Маса возила спремног за вожњу [kg] 

(G.1) Носивост 

1. (L) Број осовина и точкова

21. (P) Ознака мотора 

25. (P.1) Радна запремина мотора [cm3] 

27. (P.2) Снага мотора  [kW] 

26. (P.3)  Погонско гориво 

26.1 (Q) Снага мотора / маса возила спремног за вожњу (за возила врсте L)  

23.   Чисто електрично: да/ не 

42. (S.1)  Број места за седење 

43. (S.2)  Број места за стајање (за возила врсте М2 и М3) 

44. (Т) Највећа брзина (за возила врсте L)

(B.1)  Година производње 

35. Пнеуматик / наплатак, комбинација: 1. осовина:  2. осовина: 3. осовина: 4. осовина: 

5. (DV)  Дужина [mm]: Ширина[mm]:  Висина [mm]: 

Број пређених километара очитаних са одометра приликом контроле [km] 

Уређај за спајање вучног и прикључног возила: да/ не 

Ниво издувне емисије ЕУРО 

Емисија CO2  

2. НАПОМЕНА: 

Возило ИСПУЊАВА прописане услове у складу о Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 

Ово уверење се издаје на основу Позитивног извештаја о контролисању број _________ издатог од ___   . 
Плаћена републичка административна такса у укупном износу од 290,00 динара, по тарифнoм бр. 1.  Закона о републичким административним таксама. 

У Београду, дана  

Лице одговорно за испитивање возила  

___________________________________________ 


