
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних 
возила замењен је Образац регистрационог листа за моторно-прикључно возило (види члан 6. Правилника - 101/2010-265) и 
измењен је у Правилнику о изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила (види члан 1. 

Правилника - 22/2012-30). 

Образац 1 

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ ЗА МОТОРНО- ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО 

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ 
Врста возила            
Марка          
Тип /Варијанта/Верзија        
Комерцијална ознака (Модел)           
Број шасије         
Највећа дозвољена маса 
Маса         
Хомологацијска ознака 
Радна запремина мотора       
Снага мотора у кW 
Врста горива или погона             
Однос снага/маса у kW/kg* (само за мотоцикле) 
Број места за седење укључујући и место возача   
Број места за стајање       
Број мотора     
Број осовина         
Боја возила            
Година производње 
Носивост 

(Ј): 
(D.1): 
(D.2): 
(D.3): 

(E): 
(F.1): 

(G): 
(K): 

(P.1): 
(P.2): 
(P.3): 
(Q) : 

(S.1): 
(S.2): 
(P5 ): 

(L): 
(R): 

*Службени гласник РС, број 22/2012

ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА

Назив и седиште овлашћеног правног лица : 
Шифра : 
ИД број: 

ВОЗИЛО ЈЕ ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНО

Датум вршења техничког прегледа : 
Контролор :

Напомена
МП: 



ВРСТА ПОСТУПКА: --------------------------------------------- 
(0. Упис у јединствени регистар возила, 1 Издавање регистрационе налепнице, 2. Привременa регистрација, 3. Променa 

регистарских таблица, 4. Променa саобраћајне дозволе, 5. Промена регистрационе налепнице, 6. Одјавa возила, 7. Остало) 
Датум пријема захтева: 

ПУ: 
ПС: 

Назив овлашћеног правног лица: 
Седиште: 

МБ : 
Број и датум овлашћења: 

Презиме – Назив власника возила (C.1.1): 
Име власника возила (C.1.2 ): 

Пребивалиште – седиште(адреса) (C.1.3 ): 
ЈМБГ/МБ власника возила: 

Презиме – Назив корисника возила (C.3.1) : 
Име корисника возила (C.3.2 ): 

Пребивалиште – седиште (адреса) (C.3.3): 
ЈМБГ/МБ: 

Презиме заступника: 
Име заступника: 

Основ заступања: 
Регистарска ознака (А): 

Датум прве регистрације (B): 
Датум издавања (I): 

Регистарски број дозволе: 
Серијски број дозволе: 

Контролни број регистрационе налепнице: 
Важење регистрационе налепнице: 

Важење регистрације (H) : 
Назив осигуравајућег друштва: 

МБ: 
Број полисе осигурања: 

Важење осигурања: 
ПРОМЕНА РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА 

Разлог промене: 
Претходна регистарска ознака: 

Нова регистарска ознака: 
Датум: 

ПРОМЕНА САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ 
Разлог промене: 

Серијски број саобраћајне дозволе: 
Датум издавања: 

ПРОМЕНА РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ 
Разлог промене: 

Контролни број и датум издавања: 
Важење регистрационе налепнице: 

ОДЈАВА ВОЗИЛА 
Разлог одјаве: 
Датум одјаве : 

Поступак са регистарским таблицама: 
ОДЛУКА О ЗАХТЕВУ 

Број и датум потврде о регистрацији возила: 
Датум преузимања потврде, рег. налепницее и рег. таблица: 

Потпис власника возила – заступника : 
Датум преузимања саобраћајне дозволе: 

Потпис власника возила – заступника: 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
Презиме 

Име : 
ЈМБГ: 

Потпис: МП 
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