
* Овај водич је прављен у едукативне сврхе и у њему су приказани карактеристични могући случајеви, на основу захтева UN/ECE Правилника број 69.  

   Захтеви уградње и конкретне вредности налазе се у изворним текстовима UN/ECE Правилника број 69 као и у прелазним одредбама наведеним у 

   оквиру истог. 
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ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА 

Према: Annex 15- UN/ECE Regulation No. 69 - Guidelines for installation of rear marking plates on slow-moving vehicles (by construction) and their trailers 1/1 

 

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА 

 

 Ознаке спорих возила обавезне су за возила чија највећа брзина не прелази 30 km/h као и возила врста Т, 

C, R, S, K1 и K5а. 

 Постављање задњих табли за означавање спорих возила и њихових прикључних возила повећава 

видљивост и дозвољава лаку идентификацију ових возила. 

 Задње табле за означавање спорих возила морају бити хомологоване у складу са УНЕЦЕ Правилником 

број 69, односно морају имати адекватну хомологациону ознаку. 

 

ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА 

 

Табле су у облику једнакостраничног троугла заобљених углова, постављају се врхом засеченог троугла 

окренутим на горе на задњој страни спорих возила. 

 

 
 

(1) Црвени ретро-рефелктивни материјал или ивични ретро-рефлектор 

(2) Црвени флуоресцентни материјал или црвени ретро-рефлективни материјал 

 

НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ 

 

Број табли: 
Најмање једна. 

Распоред: 
Врх задње табле за означавање усмерава се ка горе. 

Сваки део задње табле за означавање мора да лежи 

унутар 5° попречне вертикалне равни под правим 

углом у односу на подужну осу возила и мора да буде 

окренута лицем према задњој страни. 

Врх засеченог троугла мора бити окренут на горе. 

Положај:  
По ширини: Ако постоји само једна задња табла за 

означавање, мора бити на супротној страни од средње 

уздужне равни возила у односу на смер саобраћаја 

који је прописан у земљи регистрације. 

По висини: Изнад тла, не мање од 250 mm (доња 

ивица), не више од 1,500 mm (горња ивица). 

По дужини: На задњој страни возила. 

Геометријска видљивост 

Хоризонтални угао: 30° према унутра и према споља, 

дозвољено је да до 10 % површине задње табле за 

означавање буде покривено конструкцијским делом 

возила; 

Вертикални угао: 15° изнад и испод хоризонтале; 

Оријентација: према назад. 

 

 
 

Хомологација додељена у Чешкој 

Број хомологације 

Ознака - RF -  за ретро-рефлективни /  

флуоресцентни материјали (класа 1); 

Ознака - RR -  само ретро-рефлективни 

материјали (класа 2). 

ПРИМЕР ИЗГЛЕДА ХОМОЛОГАЦИОНЕ ОЗНАКЕ 
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