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На осно ву чла на 268. ст. 10. и 13. и чла на 269. став 3. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13  – УС, 55/14, 96/15 и 9/2016  – УС), 

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

П РА  В И Л  Н И К

o из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о ре ги стра ци ји мо тор них и при кључ них во зи ла

Члан 1.
У Пра вил ни ку о ре ги стра ци ји мо тор них и при кључ них во зи ла („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 

42/14, 108/14, 65/15 и 95/15), у чла ну 2. став 2. тач ка 9), по сле ре чи: „го ди на про из вод ње” до да ју се за пе та и ре чи: „об лик ка ро се ри је”.

Члан 2.
У чла ну 3. по сле ста ва 4. до да је се но ви став 5. ко ји гла си: 
„За во зи ла ко ја на осно ву за кљу че ног уго во ра о ли зин гу ко ри сте ди пло мат ска и кон зу лар на пред став ни штва, ми си је стра них др жа ва 

и пред став ни штва ме ђу на род них ор га ни за ци ја са се ди штем у Ре пу бли ци Ср би ји и њи хо во осо бље, из да ју се ре ги стар ске та бли це из чл. 
37 –40. овог пра вил ни ка, ко је се по пре стан ку уго во ра о ли зин гу вра ћа ју ор га ну ко ји их је из дао.”

До са да шњи став 5. по ста је став 6.

Члан 3.
У чла ну 5. став 2. тач ка 1. под тач ка 1),  по сле ре чи: „го ди на про из вод ње” до да ју се за пе та и ре чи: „об лик ка ро се ри је”.

Члан 4.
У чла ну 8. став 1. по сле тач ке, до да ју се ре чи: „Ако по сто је до ка зи ко ји оправ да ва ју хит ност по сту па ња  (ле че ње, бо лест или смрт 

чла на по ро ди це, нео д ло жно слу жбе но пу то ва ње или дру ги оправ да ни раз ло зи) мо же се под не ти по се бан зах тев за из да ва ње са о бра ћај не 
до зво ле без од ла га ња.”

Члан 5.
У чла ну 27. став 3. ме ња се и гла си:
„Ре ги стар ска озна ка во зи ла са сто ји се од ком би на ци ја арап ских ци фа ра од „0” до „9” и сло ва на две по зи ци је. Сло ва ре ги стар ског 

бро ја су сва сло ва ла ти нич ног пи сма срп ског је зи ка, осим сло ва „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ” и ла ти нич но сло во „X”.”

Члан 6.
У чла ну 29. став 1. број: „се дам” за ме њу је се бро јем: „де вет”.
У ста ву 2. број: „се дам” за ме њу је се бро јем: „де вет”.

Члан 7.
У чла ну 30. став 2. ме ња се и гла си:
„Ре ги стар ска та бли ца из ста ва 1. овог чла на бе ле је бо је, ди мен зи ја 341,8 х 202,8 mm, оиви че на цр ном ли ни јом чи је су сре ди не вер-

ти кал них стра на спо је не ли ни јом у ис тој бо ји та ко да ре ги стар ску та бли цу де ле на два де ла, и на њој је у гор њем ле вом углу на пла вој 
под ло зи, бе лим сло ви ма ла ти нич ним пи смом ис пи са на ме ђу на род на озна ка Ре пу бли ке Ср би је „SRB”, цр ним сло ви ма ла ти нич ним пи-
смом ис пи са на озна ка ре ги стар ског под руч ја, од ко је је де сно ути снут цр ве ни штит на ко ме је бе ли крст из ме ђу че ти ри оци ла бри до ви-
ма окре ну тим ка вер ти кал ној гре ди кр ста, а ис под цр ве ног шти та ис пи са на је по но вље на озна ка ре ги стар ског под руч ја на ћи ри лич ком 
пи сму ис под ко јих је ис пи сан ре ги стар ска озна ка во зи ла ко ја се са сто ји од ком би на ци је арап ских бро је ва од „0” до „9” на три од но сно 
че ти ри по зи ци је и свих сло ва ла ти нич ног пи сма срп ског је зи ка, осим сло ва „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ” и ла ти нич ног сло ва „X”, на две по-
зи ци је, раз дво је них зна ком  „-”.”

Члан 8.
У чла ну 33. став 1. ме ња се и гла си:
„Ре ги стар ске та бли це за мо то кул ти ва то ре жу те су бо је, ди мен зи ја 341,8 х 202,8 mm, оиви че не цр ном ли ни јом, чи је су сре ди не вер-

ти кал них стра на спо је не ли ни јом у ис тој бо ји та ко да ре ги стар ску та бли цу де ле на два де ла. и на њи ма је у гор њем ле вом углу на пла вој 
под ло зи, бе лим сло ви ма ла ти нич ним пи смом ис пи са на ме ђу на род на озна ка Ре пу бли ке Ср би је „SRB”, цр ним сло ви ма ла ти нич ним пи-
смом ис пи са на озна ка ре ги стар ског под руч ја, од ко је је де сно ути снут цр ве ни штит на ко ме је бе ли крст из ме ђу че ти ри оци ла бри до ви ма 
окре ну тим ка вер ти кал ној гре ди кр ста, а ис под цр ве ног шти та ис пи са на је по но вље на озна ка ре ги стар ског под руч ја на ћи ри лич ком пи-
сму ис под ко јих је ис пи са на ре ги стар ска озна ка во зи ла ко ја се са сто ји од ком би на ци је свих сло ва ла ти нич ног пи сма срп ског је зи ка, осим 
сло ва „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ”, и ла ти нич ног сло ва „X”, на две по зи ци је, и арап ских бро је ва од „0” до „9” на три по зи ци је, раз дво је них 
зна ком  „-”.”

Члан 9.
У чла ну 34. став 1. ме ња се и гла си:
„Ре ги стар ске та бли це за трак то ре и рад не ма ши не зе ле не су бо је, ди мен зи ја 341,8 х 202,8 mm, оиви че не цр ном ли ни јом, чи је су сре-

ди не вер ти кал них стра на спо је не ли ни јом у ис тој бо ји та ко да ре ги стар ску та бли цу де ле на два де ла.и на њи ма је у гор њем ле вом углу на 
пла вој под ло зи, бе лим сло ви ма ла ти нич ним пи смом ис пи са на ме ђу на род на озна ка Ре пу бли ке Ср би је „SRB”, цр ним сло ви ма ла ти нич ним 
пи смом ис пи са на озна ка ре ги стар ског под руч ја, од ко је је де сно ути снут цр ве ни штит на ко ме је бе ли крст из ме ђу че ти ри оци ла бри до-
ви ма окре ну тим ка вер ти кал ној гре ди кр ста, а ис под цр ве ног шти та ис пи са на је по но вље на озна ка ре ги стар ског под руч ја на ћи ри лич ком 
пи сму ис под ко јих је ис пи са на ре ги стар ска озна ка во зи ла ко ја се са сто ји од ком би на ци је свих сло ва ла ти нич ног пи сма срп ског је зи ка, 
осим сло ва „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ”,  и ла ти нич ног сло ва „X”, на три по зи ци је, и арап ских бро је ва од „0” до „9” на две по зи ци је раз дво-
је них зна ком  „-”.” 

Члан 10.
У чла ну 36. став 1. ме ња се и гла си: 
„Ре ги стар ска та бли ца за при кључ но во зи ло за трак тор зе ле не је бо је, ди мен зи ја 341,8 х 202,8 mm, оиви че не цр ном ли ни јом, чи је 

су сре ди не вер ти кал них стра на спо је не ли ни јом у ис тој бо ји та ко да ре ги стар ску та бли цу де ле на два де ла. У гор њем де лу ре ги стар ске 
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та бли це са ле ве стра не, на пла вој под ло зи, бе лим сло ви ма ла ти нич ним пи смом ис пи са на ме ђу на род на озна ка Ре пу бли ке Ср би је „SRB”, 
цр ним сло ви ма ла ти нич ним пи смом ис пи са на озна ка ре ги стар ског под руч ја, од ко је је де сно ути снут цр ве ни штит на ко ме је бе ли крст 
из ме ђу че ти ри оци ла бри до ви ма окре ну тим ка вер ти кал ној гре ди кр ста, а ис под цр ве ног шти та ис пи са на је по но вље на озна ка ре ги стар-
ског под руч ја на ћи ри лич ком пи сму. У до њем де лу ре ги стар ске та бли це ис пи са на је ре ги стар ска озна ка во зи ла ко ја се са сто ји од ком би-
на ци је арап ских бро је ва од „0” до „9” на две по зи ци је и свих сло ва ла ти нич ног пи сма срп ског је зи ка, осим сло ва „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ”,  
и ла ти нич ног сло ва „X”, на три по зи ци је, раз дво је них зна ком  „-”.”

Члан 11.
У чла ну 45. до да је се став 3. ко ји гла си:
„За мо тор на и при кључ на во зи ла ко ја ко ри сти Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва по осно ву уго во ра о ли зин гу мо гу се из да ти ре-

ги стар ске та бли це из чла на 44. ово га пра вил ни ка.”

Члан 12.
У чла ну 55. став 1. тач ка 2) број: „се дам” за ме њу је се бро јем: „де вет”.

Члан 13.
Обра зац ре ги стра ци о ног ли ста за мо тор но-при кључ но во зи ло (Обра зац 1), ко ји је од штам пан уз Пра вил ник о ре ги стра ци ји мо-

тор них и при кључ них во зи ла („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15 и 95/15), за ме њу је се 
Обра сцем ре ги стра ци о ног ли ста за мо тор но-при кључ но во зи ло (Обра зац 1), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и ко ји чи ни ње гов са-
став ни део.

Члан 14.
Ре ги стар ске та бли це ко је су из да те до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, а чи ја ре ги стар ска озна ка са др жи сло ва ла ти нич ног 

пи сма срп ског је зи ка „Č”, „Ć”, „Š”, „Ž” и „Đ”,  или латиничнa словa „Y” и „W”, ва жи ће до ис те ка ро ка за за ме ну та бли ца утвр ђе ног про-
пи сом по ко ме су из да те.

Члан 15.
Ва жност са о бра ћај них до зво ла ко је су из да те до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка про ду жа ва се на де вет го ди на ра чу на ју ћи 

од да на из да ва ња ре ги стар ских та бли ца во зи ла, о че му те ри то ри јал но над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва из да је  од го ва ра ју ћу по твр ду.

Зах тев за за ме ну обра сца са о бра ћај не до зво ле из да те до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка вла сник под но си нај ка сни је 30 да на 
пре да на ис те ка ро ка за за ме ну ре ги стар ских та бли ца утвр ђе ног у скла ду  са овим пра вил ни ком.

Члан 16.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 01-6377/17-5
У Бе о гра ду, 14. ју ла 2017. го ди не

Ми ни стар, 
др Не бој ша Сте фа но вић, с.р.
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