КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОДГОВОРИ НА УПИТЕ ГРАЂАНА О ИСПИТИВАЊУ ВЕЋ РЕГИСТРОВАНИХ
ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА
1.
ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНА ПРЕ
Власници се не обраћају Агенцији за безбедност
12.02.2013. ГОДИНЕ са издатом посебном таблицом
саобраћаја, обраћају се директно техничком прегледу за
прикључног возила – не односи се на издаване
спровођење потпуног поступка.
поновљене (треће) регистарске таблице вучног возила
2. ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗДАТ
ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКАЗ (УВЕРЕЊЕ, ПОТВРДА, Власници се не обраћају Агенцији за безбедност
АТЕСТ,
ОДОБРЕЊЕ)
О
ИЗВРШЕНОМ саобраћаја, обраћају се директно техничком прегледу за
ИСПИТИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНО ПРОИЗВЕДЕНОГ спровођење потпуног поступка.
ВОЗИЛА ПРЕ 12.02.2013. ГОДИНЕ.
3.
ПРИКЉУЧНА
ВОЗИЛА
ПРВИ
ПУТ
РЕГИСТРОВАНА ПОСЛЕ 12.02.2013. ГОДИНЕ
ПРОИЗВЕДЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА КОЈА
НИСУ ИЗДАТА ОДГОВАРАЈУЋА УВЕРЕЊА НИТИ Власници се обраћају овлашћеним правним лицима за
испитивање возила, испитивање се може спровести према
ДОКАЗИ О ИЗВРШЕНОМ ИСПИТИВАЊУ
поступку предвиђеном за испитивање појединачно
* појединачно произведена возила за која није издато
произведеног возила уз утврђивање техничких
Уверење о испитивању возила или одговарајући доказ
карактеристика, према важећим прописаним условима. Уз
(уверење, потврда, атест, одобрење) о извршеном
захтев за испитивање и документацију према упутству у
испитивању појединачно произведеног возила
склопу
интернет
странице:
* прикључна возила одобреног типа домаћих http://www.abs.gov.rs/ispitivanje-prepravljenih-vozila,
произвођача произведених и регистрованих пре прилаже се изјава, технички опис и документација
издавања Уверења о усклађености типа возила са произвођача предметног прикључног возила.
прописима о хомологацији и о испуњавању прописаних
услова типа производа испитују се према поступку
предвиђеном за појединачно произведена возила
Власници се обраћају овлашћеним правним лицима за
испитивање возила, испитивање се може спровести према
поступку предвиђеном за испитивање појединачно
произведеног возила уз утврђивање техничких
карактеристика, према важећим прописаним условима. Уз
* индустријски серијски произведена возила у бившој захтев за испитивање и документацију према упутству у
СФРЈ, испитана према тада важећим условима
склопу
интернет
странице:
http://www.abs.gov.rs/ispitivanje-prepravljenih-vozila,
уместо изјаве, техничког описа и документације
произвођача прикључног возила може се приложити
каталошка документација или атести за индустријски и
серијски произведена возила у бившој СФРЈ.
4.
ПРИКЉУЧНА
ВОЗИЛА
УВЕЗЕНА
ИЗ
ИНОСТРАНСТВА
КАО
НОВА
ИЛИ
КАО
УПОТРЕБЉАВАНА, ПРВИ ПУТ РЕГИСТРОВАНА
ИЗМЕЂУ 12.02.2013. ГОДИНЕ И 19.04.2014. ГОДИНЕ
Агенцији доставити поштом преко писарнице следеће:
4.1.1.

* 4.1. Наведена прикључна возила из тачке 4. за марке
возила за које не постоје докази да су њихови
произвођачи своје производе ускладили са једообразним
прописима о хомологацији који важе у Републици
Србији, односно марки које нису наведене на списку
марки објављеном у склопу интернет странице
Агенције: http://www.abs.gov.rs/kontrolisanje-vozila-kojase-uvoze-kao-upotrebljavana, неопходно је Агенцији
доставите следеће

Копију очитане саобраћајне дозволе

4.1.2. Четири фотографије (са сваке стране приколице)
4.1.3.
Фотографије прикључног уређаја на којем су
јасно видљиве све ознаке (утиснуте на уређају или
плочици уређаја)
4.1.4. Фотографије свих светлосних уређаја на којима
треба да буду видљиве ознаке на уређају
4.1.5. Фотографију плочице произвођача
4.1.6. Фотографију идентификационе ознаке (тзв. број
шасије)
Уплату накнаде за обраду документације за испитивање
возила у износу од 3.300,00 динара према инструкцијама
за плаћање наведеним на интернет страници:
http://www.abs.gov.rs/podnosenje-zahteva-za-ispitivanjeprepravljenih-vozila

* 4.2. Наведена прикључна возила из тачке 4. за марке
возила за које постоје докази да су њихови произвођачи
своје производе ускладили са једообразним прописима о
хомологацији који важе у Републици Србији, односно
марки које су наведене на списку марки објављеном
у склопу интернет странице Агенције

Власници се не обраћају Агенцији за безбедност
саобраћаја, обраћају се директно техничком прегледу за
спровођење потпуног поступка.

5.
ПРИКЉУЧНА
ВОЗИЛА
УВЕЗЕНА
ИЗ
ИНОСТРАНСТВА
КАО
НОВА
ИЛИ
КАО
УПОТРЕБЉАВАНА
РЕГИСТРОВАНА
ПОСЛЕ
19.04.2014. ГОДИНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗДАТО
УВЕРЕЊЕ О ИСПИТИВАЊУ (КОНТРОЛИСАЊУ)
ВОЗИЛА КОЈЕ СЕ УВОЗИ КАО УПОТРЕБЉАВАНО

Власници се обраћају овлашћеним правним лицима за
испитивање возила, испитивање се спроводи према
поступку предвиђеном за контролисање возила која се
увозе као употребљавана. Уз захтев се доставља
документација према упутству на интернет страници:
http://www.abs.gov.rs/kontrolisanje-vozila-koja-se-uvozekao-upotrebljavana.

6.
ПРИКЉУЧНА
ВОЗИЛА
ИНДУСТРИЈСКИ
СЕРИЈСКИ ПРОИЗВЕДЕНА У БИВШОЈ СФРЈ
ИСПИТАНА ПРЕМА ТАДА ВАЖЕЋИМ УСЛОВИМА
ЗА КОЈА НЕ ПОСТОЈИ ДОКАЗ ДА СУ БИЛА
РЕГИСТРОВААН ЗА УЧЕШЋЕ У САОБРАЋАЈУ

Власници се обраћају овлашћеним правним лицима за
испитивање возила, испитивање се може спровести према
поступку предвиђеном за испитивање појединачно
произведеног возила уз утврђивање техничких
карактеристика, према важећим прописаним условима. Уз
захтев за испитивање и документацију према упутству у
склопу
интернет
странице:
http://www.abs.gov.rs/ispitivanje-prepravljenih-vozila,
уместо изјаве, техничког описа и документације
произвођача прикључног возила може се приложити
каталошка документација или атести за индустријски и
серијски произведена возила у бившој СФРЈ, као и
валидан доказ о власништву.

