На основу члана 7. и 246. Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, Министар за инфраструктуру доноси

	Р А В И Л Н И К 


	ПОДЕЛИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА 



I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ



Члан 1.

Овим Правилником се прописују подела, класификација и дефиниције моторних и прикључних возила , услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива.


Овај Правилник се не односи на возила:

	чија највећа конструктивна брзина не прелази 6 km/h, 


	која се користе за такмичења на путевима и ван њих, 


	са посебном дозволом за испитивање на путу, 


	платформе за превоз вангабаритних терета, 


	војна возила, 


За возила са погоном на педале са додатним електричним мотором чија је највећа снага мања од 0,25 кW и највећа конструктивна брзина мања од 25 km/h, а која нису декларисана као возила категорије L1, примењују се одредбе за бицикле.

Члан 2.

Нова серијски произведена возила морају бити усаглашена са једнообразним техничким условима, у складу са прописима о хомологацији.

Произвођач возила односно његов заступник мора уз свако новопродато возило издати купцу одговарајућу потврду о саобразности (COC – Certificate of conformity).

Члан 3.

Нова појединачно или малосеријски производена возила морају одговарати условима из овог правилника с тим да уграђени делови и опрема возила морају бити усаглашени са једнообразним техничким условима.

Под малосеријском производњом из става један овог члана сматра се производња при којој се годишње не произведе више од 75 возила категорије М1 истог типа, односно 250 возила категорија М2 и М 3, 500 возила категорије N1, 250 возила категорија N2 и N3, 500 возила категорија О1 и О2, 250 возила категорија О3 и О4 и до 100 возила категорија L, 150 возила категорије Т, 50 возила категорије C и 75 возила категорије

R.
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Члан 4.

Под појединачном и малосеријском производњом подразумева се и таква преправка постојећег возила која мења његов облик на такав начин да се не могу препознати основни произвођач, тип или варијанта возила а да је при томе употребљена цела шасија или комплетан носећи део каросерије са утиснутим VIN бројем.

За годину производње возила произведених на овај начин узима се година производње основног модела.

Члан 5.

Када се за појединачну или малосеријску производњу користе делови, опрема или мотор који су већ били коришћени а то не обухвата шасију или носећи део каросерије са утиснутим VIN бројем, тада се такво возило сматра новопроизведеним.

Члан 6.

Возила која су преправљена (осим уградње уређаја за алтернативна погонска горива) морају одговарати условима из овог правилника и препорукама произвођача, с тим да уграђени делови и опрема возила морају бити усаглашени са једнообразним техничким условима.

Возила која су преправљена да могу користити другу врсту горива (нпр. течни нафтни гас - TNG, компримовани природни гас - KPG) и опрема која је у њих уграђена, морају одговарати условима из овог правилника, односно правилницима о једнообразним техничким условима.

Члан 7.

Делови, уређаји и опрема која се наменски производе за возила и за које постоји правилник о хомологацији, морају бити усаглашена са једнообразним техничким условима.

Члан 8.

Теретна возила намењена за вршење рада која тај рад не врше у току кретања у саобраћају (дизалице, аутомобил за рушење зграда и сл.), морају поседовати опрему која обезбеђује уређаје за рад у путном положају, тако да не могу да угрозе безбедност других учесника у саобраћају.

Члан 9.

Поједини појмови употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:

„Једнообразни технички услови“ су прописи, са изменама и допунама, по којима се врши хомологација делова возила, опреме за возила и типско одобравање целог возила.

“Димензије возила и скупа возила” су дужина, ширина , висина као и димензије возила које су од посебног значаја за безбедност саобраћаја на путевима, при чему су термини и дефиниције везани за димензије возила одређени стандардом SRPS M.NO.012
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“Маса возила спремног за вожњу” је маса неоптерећеног возила са каросеријом и уређајем за вучу у случају вучног возила или маса шасије са кабином ако произвођач не уграђује каросерију и /или уређај за вучу, укључујући расхладно средство, уље, 90% погонског горива, 100% осталих течности, припадајући алат, резервни точак, стални терет (кран, дизалица и др.), возача (75 kg), а за аутобусе и масу члана посаде (75 kg) ако за њега постоји седиште у возилу.

„Укупна маса возила“ је маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет).

„Највећа дозвољена маса возила“ је збир масе возила и носивости возила.

„Највећа дозвољена маса теретног возила намењеног за вучу полуприколице

(тегљач)“ је декларисана од стране произвођача возила а, састоји се од масе вучног возила увећане за највеће дозвољено статичко вертикално оптерећење на седло, односно носивост тегљача.

„Носивост возила“ је маса до које се возило може оптеретити према декларацији произвођача при чему се у ту масу рачуна и вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила.

“Место за седење” је седиште или простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта или простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева, при чему се доступним елементима за монтажу седишта и прикључцима сигурносних појасева сматрају они елементи и прикључци који нису механички онеспособљени.

“Највећа конструктивна брзина” је највећа брзина коју возило може да развије под условима које је декларисао произвођач.

“Предња страна возила” је површ видљива из тачке која се налази на подужној оси возила на растојању од 20 m испред посматраног возила.

„Ветробран“ је окно на предњој страни моторних возила категорија М и N .

“Бочна окна у равни возача” су све провидне површине на бочној страни возила од ветробранског стакла према задњем крају возила до задњег стуба предњих врата односно површине која је управна на подужну осу возила а која пролази кроз наслон седишта возача у положају за вожњу.

“Светло” је уређај на возилу који даје светлост, осим таквих уређаја на возилу који су у саобраћају на путу покривени тако да се не види осветљена површина, ни када се у току вожње ти уређаји укључе, светла која осветљавају простор испод возила, као и рекламне површине осветљене само у бочном правцу.

“Аутобус” је моторно возило категорија М2 или М3 намењено за скупни превоз путника.

“Зглобни аутобус ” је возило категорија М2 или М3 које се састоји од два или више јасно раздвојених делова који су међусобно повезани тако да путници могу да се слободно крећу између њих, а делови су чврсто повезани тако да могу бити одвојени једино у радионицама.
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„Тегљач“ је возило категорије N намењено за вучу полуприколица.

„Платформа за превоз вангабаритних терета“ је возило које је по конструкцији намењено за превоз терета који је по димензијама и масама преко граница дозвољених овим правилником, а у саобраћају учествује под посебним условима.

“Хомологација” возила, опреме или делова возила је поступак провере типа, њихове усклађености са захтевима одговарајућих правилника ECE R./WP 29, односно одговарајућих прописа ЕУ, издавања одговарајућих прописаних докумената и праћење серијске производње ради обезбеђивања саобразности са хомологованим типом.

„Клиренс“ је најмања висина чврстих делова возила, између точкова, изнад стајне површине.

„Ширина трага“ је најмање растојање унутрашњих површина точкова исте осовине.

„Мотор са предпуњењем“ је мотор код којег ваздух или смеша ваздуха и горива у цилиндре улази под повећаним притиском у односу на атмосферски, на пример компресорски или турбокомпресорски мотори.

„Кочни систем са потпуним серво дејством“ је систем у коме се серво дејство остварује неодвојиво од начина остваривања сила које делују на елементе кочења, енергија потребна за остваривање процеса кочења не добија се од мишићне снаге возача.

„Кочни систем са делимичним серво дејством“ је систем код којег се силе које делују на елементе кочења остварују мишићним дејством возача, а могу бити појачане серво уређајем који енергију добија од мотора возила.

„Тип возила“ означава возила исте категорије која се не разликују по следећим основним карактеристикама:
	Произвођач 


	Ознака типа 


	Шасија - носећи део каросерије 


	Врста мотора (унутрашње сагоревање / електрични / хибридни) 


„Варијанта типа возила“ означава возила истог типа која се не разликују по следећем:
	Облику каросерије 


	Принципу рада мотора 


	Броју цилиндара мотора 


	Снази мотора унутар границе од 30 % 


	Запремини мотора унутар границе од 20 % 


	Броју, месту и начину међусобног повезивања погонских осовина 


	Броју и месту управљајућих осовина 


Члан 10.

Под уређајима на моторним и прикључним возила у саобраћају на путевима, у смислу овог правилника, подразумевају се:
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	уређаји за управљање; 


	уређаји за заустављање; 


	уређаји за осветљавање пута, означавање возила и за давање светлосних знакова; 
	уређаји који омогућавају нормалну видљивост; 


	уређаји за давање звучних знакова; 


	уређаји за контролу и давање знакова; 


	уређаји за одвођење и испуштање издувних гасова; 


	уређаји за спајање вучног и прикључног возила; 


	Погонски уређај – мотор 


Остали уређаји од посебног значаја за безбедност саобраћаја: каросерија, точкови, кабина за возача и простор за путнике, пнеуматици, блатобрани, браници, заштитници од подлетања под возило, прикључци за сигурносне појасеве, прикључци за вучу, уређаји за обезбеђење возила од неовлашћене употребе, уређаји за погон на сабијени или течни гас, уређаји од којих зависи састав и обојеност издувних гасова и опрема возила.

Под опремом возила у саобраћају на путевима у смислу овог правилника подразумевају се:

	Резервни точак 


	Апарат за гашење пожара 


	Знак за обележавање возила заустављеног на коловозу пута 


	Опрема за пружање прве помоћи (кутија прве помоћи) 


	Клинасти подметачи 


	Чекић за разбијање стакла 


	Резервне сијалице 


	Рефлектујући прслук 


	Уже или полуга за вучу 


	Зимска опрема 


	Заштитна кацига 


КЛАСИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА 

Члан 11.

У смислу овог правилника возила се ближе категоришу. Категорију возила, класу возила, облик каросерије, тип возила, варијанту типа возила и верзију типа, декларише произвођач возила.

Члан 12.

КАТЕГОРИЈА L - МОПЕДИ, МОТОЦИКЛИ, ТРИЦИКЛИ И ЧЕТВОРОЦИКЛИ

Категорија L1 - мопед:

Возило са два точка чија максимална конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага не прелази 4 кW за електромоторе.
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Категорија L2 - лаки трицикл:

Возило са три точка са било каквим распоредом точкова чија максимална конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага не прелази 4 кW за електромоторе.

Категорија L3 – мотоцикл:

Возило са два точка чија максимална конструктивна брзина без обзира на начин преноса прелази 45 km/h или са мотором чија запремина цилиндара у случају да се ради о мотору са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага прелази 4 кW за електромоторе.

Категорија L4 – мотоцикл са бочним седиштем:

Возило са три точка асиметрично распоређена у односу на подужну средњу раван чија максимална конструктивна брзина без обзира на начин преноса прелази 45 km/h или радна запремина у случају да се ради о мотору са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага прелази 4 кW за електромоторе.

Категорија L5 - тешки трицикл:

Возила на три точка симетрично распоређена у односу на подужну средњу раван са мотором чија максимална конструктивна брзина без обзира на начин преноса прелази 45 km/h или ако радна запремина у случају да се ради о мотору са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3 или чија највећа стална номинална снага прелази 4 кW за електромоторе.

Категорија L6 - лаки четвороцикл:

Моторна возила с четири точка чија маса празног возила није већа од 350 kg што не укључује масу батерија ако је реч о електричним возилима, чија највећа конструктивна брзина не прелази 45 km/h а који имају мотор:

	чија радна запремина за моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС мотори) са погоном на бензин не прелази 50 cm3. 


	чија највећа нето снага не прелази 4 кW за СУС моторе са другом врстом погонског горива 

o   чија највећа стална номинална снага не прелази 4 кW за електромоторе.

Категорија L7 - тешки четвороцикл:

Моторна возила с четири точка који не одговарају условима из категорије L6, чија маса празног возила није већа од 400 kg, односно 550 kg за возила за превоз терета, што не укључује масу батерија ако је реч о електричним возилима, и чија највећа нето снага мотора не прелази 15 кW.

Члан 13.

КАТЕГОРИЈА М - ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Моторна возила која имају најмање четири точка конструисани за превоз путника

Категорија М1 – путничко возило:

Возила категорије М која имају највише 8 седишта не рачунајући седиште за возача.
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Категорија М2 – лаки аутобус:

Возила категорије М која имају више од осам седишта не рачунајући седиште возача, и имају највећу дозвољену масу која не прелази 5 t.

Категорија М3- тешки аутобус:

Возила категорије М која имају више од осам седишта не рачунајући седиште возача, и имају највећу дозвољену масу која прелази 5 t.

Возила категорија М2 и М3 (аутобуси) се разврставају у класе:

	једну или више од три класе(Класа I, Класа II, Класа III) 


	једну од две класе (Класа А, Класа Б) 


Класа I - градски аутобус:

Аутобус или тролејбус који уз места за седење, поред простора за стајање између седишта, има и посебан простор за стајање путника, и има опрему за олакшано улажење и излажење путника при честим заустављањима и њихово померање дуж возила.

Класа II – приградски аутобус:

Аутобус који поред места за седење има места за стајање искључиво на пролазу између седишта.

Класа III – међуградски аутобус:

Аутобус који има искључиво места за седење.

Класа А – градски и приградски аутобус:

Возила конструисана да возе путнике који стоје; возило из те класе има седишта и може да има додатке за путнике који стоје.

Класа Б – међуградски аутобус:

Возила која нису намењена за превоз путника који стоје; возила ове класе немају додатке за путнике који стоје.

Kласа А обухвата класе I и II.

Зглобни аутобус је возило које се састоји од два или више јасно раздвојених делова који су међусобно повезани; путничка оделења сваке секције међукомуницирају тако да путници могу да се слободно крећу између њих; делови су чврсто повезани тако да могу бити одвојени једино операцијом која захтева капацитете који се нормално налазе једино у радионицама. Аутобуси који укључују две или више неодвојивих али јасно дефинисаних јединица требало би да се третирају као једно возило.

Члан 14.

КАТЕГОРИЈА N – ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

Возила на моторни погон са најмање четири точка, која су намењена за превоз терета, вршење рада или вучу полуприколица (тегљач).

Категорија N1 – лако теретно возило:

Возила категорије Н чија највећа дозвољена маса не прелази 3,5 t.
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Категорија N2  - средње теретено возило:

Возила категорије N која имају највећу дозвољену масу која прелази 3,5 t али не прелази 12 t.

Категорија N3 – тешко теретно возило:

Возила категорије N која имају највећу дозвољену масу која прелази 12 t.


У случају возила намењеног за вучу полуприколица, маса која ће бити разматрана за класификацију возила је највећа дозвољена маса овог возила.

Опрема и инсталација стално уграђени на возила посебне намене (кранови, покретне радионице, возила за разглас, итд.) се сматрају као терет (стални терет)

Члан 15. КАТЕГОРИЈА О – ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА

Категорија О1 - лако прикључно возило:

Прикључна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 0,75 t.

Категорија О2 – мало прикључно возило:

Прикључна возила чије статичко вертикално оптерећење пренето на хоризонталну подлогу преко својих осовина, када је повезана на вучно возило и оптерећено до декларисане носивости, прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t.

Категорија О3 – средње прикључно возило:

Прикључна возила чије статичко вертикално оптерећење пренето на хоризонталну подлогу преко својих осовина, када је повезана на вучно возило и оптерећено до декларисане носивости, прелази 3,5 t али не прелази 10 t.

Категорија О4 – велико прикључно возило:

Прикључна возила чије статичко вертикално оптерећење пренето на хоризонталну подлогу преко својих осовина, када је повезана на вучно возило и оптерећено до декларисане носивости, прелази 10 t.

Осим тога, прикључна возила категорија О2, О3 и О4 разврставају се у класе:

„Полуприколицa“ - је прикључно возило, на којем су све осовине постављене иза његовог тежишта ( одређеног при равномерно оптререћеном возлу), и које је опремљено уређајем који обезбеђује пренос хоризонталних и вертикалних силе на вучно возило, и при чему једна или више осовина могу бити погоњене са вучног возила.

„Приколица“ - је прикључно возило које има најмање две осовине, и опремљено је зглобно везаним вучним уређајем (рудом) који може да се помера вертикално (у односу на приколицу) и контролише правац предње осовине(а), и које не преноси значајно вертикално оптерећење на вучно возило, и при чему једна или више осовина могу бити погоњене са вучног возила.
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„Приколица са централном осовином“ - је прикључно возило, опемљено са вучним уређајем који не може да се помера вертикално ( у односу на приколицу) и на којем је осовина постављена близу тежишта возила (када је равномерно оптерећено) тако да се само мало верткално оптерећење, које не прелази 10 % од оног које одговара максималној маси приколице или оптерећењу од 1.000 daN (које је мање), преноси на вучно возило, и при чему једна или више осовина могу бити погоњене са вучног возила.

У случају полуприколица и приколица са централном осовоном, највећа дозвољена маса која се узима за класификовање приколице одговара статичком вертикалном оптерећењу пренетом на земљу преко осовина полуприколице или прикључног возила са централном осовином, када је повезана на вучно возило и оптерећена до дозвољене носивости.

Члан 16. Облик каросерије возила М, N и О

	Путничка возила (М1) АА лимузина 

АB лимузина са задњим вратима. 

АC караван (station wagon, estate car) 

АD купе АЕ кабриолет 

АF вишенаменско возило: 

моторно возило које не одговара класама АА до АЕ намењено за превоз путника и њиховог пртљага односно робе у истом простору. Но ако овакво возило испуњава оба следећа услова: 

(i) број места за путнике (без возача) није већи од шест; (ii) P – (М + N × 68) > N × 68 
При чему је: 

P = највећа дозвољена маса у kg 

М = маса возила спремног за вожњу у kg N = број путничких места за седење. 
тада такво возило не потпада у категорију М1. 

	Моторна возила категорија М2 или М3 


Возила класе I

CА једноспратни

CB Двоспратни

CC Зглобни једноспратни

CD зглобни двоспратни

CЕ нископодни једноспратни

CF нископодни двоспратни

CG зглобни нископодни једноспратни CH зглобни нископодни двоспратни

Возила класе II

CI једноспратни

CЈ двоспратни

CК зглобни једноспратни CL зглобни двоспратни
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CМ нископодни једнопсратни

CN нископодни двоспратни

CО зглобни нископодни једноспратни

CP зглобни нископодни двоспратни

Возила класе III

CQ једноспратни

CR двоспратни

CS зглобни једноспратни CТ зглобни двоспратни

Возила класе А CU једноспратни
CV нископодни једноспратни

Возила класе Б CW једноспратни

3. Моторна возила категорије N BА камион

BB фургон

BC тегљач

BD возило за вучу (друмски трактор)

Ако возило које је дефинисано као BB има највећу дозвољену масу мању од 3500 kg и при томе има више од 6 седишта осим седишта возиача или испуњава оба следећа услова:

	број путничких места није већи од 6 и 


	P – (М + N × 68) ≤ N × 68 


Тада се ово возило не сматра возилом категорије N.

Ако возило дефинисано као BA, BB чија највећа дозвољена маса прелази 3 500 kg, или као BC или BD одговара најмање једном од следећих услова:

	број путничких места прелази 8 или 


	P – (М + N × 68) ≤ N × 68 


Тада се ово возило не сматра возилом категорије N.

	Возила категорије О DA Полуприколица DB приколица 


DC приколица са централном осовином 

	Специјално возило 


Специјална возила су возила категорије М, N или О изведено за одређене функције са посебно уређеном каросеријом, снабдевеном уређајима или опремом за обављање тих функција

SA Возило за становање

SB Блиндирана возила

SC Амбулантно возило

SD Возило за превоз умрлих

SЕ Приколица за становање SF покретна дизалица
10 
SG друге врсте возила посебне намене

SH возило прилагођено за инвалидска колица

Возило за становање је специјано возило категорије М1 направљено да садржи прилагођен простор који садржи најмање следећу опрему која мора бити чврсто повезана за кабину; осим што сто може бити направљен да буде лако променљив:
o   седишта и сто

o лежај који може бити претворен из седишта o кухињска опрема, и

o   простор за смештај пртљага

Приколица за становање је специјано возило категорије О направљено да садржи прилагођен простор који садржи најмање следећу опрему која мора бити чврсто повезана за кабину; осим што сто може бити направљен да буде лако променљив:
o   седишта и сто
o лежај који може бити претворен из седишта o кухињска опрема, и

o   простор за смештај пртљага

Блиндирана возила су специјална возила намењена за заштиту путника и/или терета са стално уграђеном антибалистичком заштитом.

Амбулантно возило је специјално моторно возило категорије М намењено за транспорт болесних или повређених лица и опремљено специјалном опремом за такву намену. Амбулатно возило мора бити усклађено са стандардом SRPS М.N7. 051, SRPS

М.N7. 054.

Возило за превоз умрлих је специјално моторно возило категорије N, О намењено за превоз умрлих и које има специјалну опрему за такву намену.

КАТЕГОРИЈА Т - ТRАКТОРИ

Члан 17.

Трактор је моторно возило које је према конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за гурање, вучење, ношење или погон измењивих прикључака за извођење пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила.

Категорија Т1

Трактори са точковима чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h, код којих ширина трага осовине најближе седишту возача није мања од 1150 mm, чија је маса возила спремног за вожњу већа од 600 kg и који има клиренс мањи од 1000 mm.

Категорија Т2

Трактори са точковима чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h, код којих је најмања ширина трага мања од 1150 mm, чија је маса возила спремног за вожњу већа од 600 kg, чији клиренс није већи од 600 mm, с тим да је највећа дозвољена брзина кретања ограничена на 30 km/h за возила чија висина тежишта изнад земље подељена са просечном ширином трага прелази 0,9.
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Категорија Т3

Трактори са точковима чија највећа брзине не прелази 40 km/h и маса возила спремног за вожњу не прелази 600 kg.

Категорија Т4

Трактори посебних намена чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h.

Категорија Т5

Трактори са точковима чија највеча конструктивна брзина прелази 40 km/h

Категорија Тm – мотокултиватори

Мотокултиватор је моторно возило чији погонски део према конструкцији, уређајима склоповима и опреми намењен и оспособљен за гурање, вучење, ношење или погон изменљивих прикључака за извођење пољопривредних радова и који не може развити брзину већу од 30 km/h и чија снага мотора не прелази 15кW.

Категорија Тr – радне машине

Радна машина је моторно возило које је према конструкцији, уређајима, склоповима и опреми искључиво намењено и оспособљено за извођење одређених радова (комбајн, ваљак, грејдер, утоваривац, ровокопац, виљушкар и сл.) и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 45 km/h.

КАТЕГОРИЈА R -  ПRИКЉУЧНО ВОЗИЛО ТРАКТОРА

Члан 18.

Прикључно возило намењено да буде вучено од стране трактора.

Категорија R1

Прикључно возио чија највећа дозвољена маса не прелази 1500 kg.

Категорија R2

Прикључно возило чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t али не прелази 3,5 t.

Категорија R3

Прикључно возило чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t али не прелази 21 t.

Категорија R4

Прикључно возило чија највећа дозвољена маса прелази 21 t.

Свака категорија прикључних возила трактора може може имати додатну ознаку „а“ или „b“, према највећој конструктивној брзини:

„a“ за прикључна возила чија је највећа брзина највише 40 km/h. „b“ за прикључна возила чија је највећа брзина изнад 40 km/h.

ТЕRЕНСКА ВОЗИLА -  КАТЕГОRИЈА G

Члан 19.

Теренска возила су возила категорија М и N која су оспособљена за кретање ван пута и задовољавају захтеве одговарајућег правилника.
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Ознаке М и N могу бити комбиноване са ознаком G.

На пример, возило категорије N1 које је намењено за теренску употребу може бити означено као N1G.

Категорија возила G није самостална него допунска категорија и може бити употребљена искључиво као допуна категорије возила М или N.

III ДИМЕНЗИЈЕ И МАСЕ ВОЗИЛА

Члан 20.

Највећа дозвољена дужина возила износи:

	моторног возила осим аутобуса и возила категорије L - 12,00 m 


	возила категорије О и R - 12,00 m (дужина приколице је мерена од вучног ока руде до краја возила а дужина полуприколице је мерена од осе вучног чепа до краја приколице) 


	аутобуса са две осовине - 13,50 m 


	аутобуса са најмање три осовине - 15,00 m 


	зглобног аутобуса - 18,75 m 


	возила категорије L - 4,00 m 


Највећа дозвољена дужина скупа возила износи:

	тегљача са полуприколицом - 16,50 m 


	вучног возила са приколицом - 18,75 m 


	скуп возила намењен за превоз контенера или возила, - 21,00 m 


Удаљеност било које тачке на предњем делу полуприколице и осе вучног чепа полуприколице не сме бити већа од - 2,04 m.

Размак између задње осовине вучног возила и предње осовине приколице и прикључног возила са централном осовином не сме бити мањи од – 3,00 m.

Највећи дозвољени препуст може износити највише 63%  укупног размака осовина.

Највећа дозвољена толеранција у дужини возила износи 0,5% од прописаних вредности.

Члан 21.

Највећа дозвољена ширина возила износи 2,55 m, осим:

	радна машина - 3,00 m 


	возила категорија N и О са надограђеном хладњачом са зидом дебљине преко 


45 mm износи - 2,6 m. 

	возило категорије N које има изменљиве уређаје за одржавање путева - 3,00 m 


Изузетно од одредаба претходних ставова овог члана, ширина возила не обухвата прекорачења која могу настати услед деформација пнеуматика у зони налегања на коловоз, постављања ланаца за снег и уградње габаритних светала, показивача правца скретања, спољњег огледала, светала за осветљавање пута, еластичних блатобрана и друге додатне опреме еластично везане за чврсту конструкцију возила.

13 
Сви зглобно или еластично везани делови из претходног става овог члана , кад се преклопе уз чврсту контрукцију возила, морају бити унутар прописане највеће дозвољене ширине возила, а остали делови - унутар прописане највеће дозвољене ширине из овог члана, увећане за вредност дозвољеног одступања од највише 1%.

Члан 22.

Највећа дозвољена висина возила - 4,0 м, осим возила категорије L - 2,5 m.

Члан 23.

Моторна возила, као и скупови возила , морају имати такве уређаје да приликом вожње у кругу од 360º, најистуренија тачка возила мора бити вођена по кругу пречника од највише 25 m, а тачка најближа центру ротације по кругу пречника од најмање 10,6 m.

Члан 24.

Највећа дозвољена укупна маса моторног возила и скупа возила - 40 t*. Укупна маса моторног возила не сме да прелази следеће вредности:
	Двоосовинско моторно возило - 18 t 


	Троосовинско моторно возило - 26 t 


	Четвороосовинско моторно возило са две управљајуће осовине - 32 t 


при чему максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t 

	Троосовински зглобни аутобус - 28 t 


	Lаки трицикл - 0,57 t 


	Тешки трицикл -  1,3 t 


	Тешки трицикл за превоз терета -  2,5 t 


	Lаки четвороцикл -  0,55 t 


	Тешки четвороцикл за превоз лица -  0,60 t 


	Тешки четвороцикл за превоз терета -  1,55 t 


Укупна маса приколица не сме да прелази: 1. Једноосовинска приколица - 10 t 2. Двоосовинска приколица - 18 t

3.  Троосовинска приколица -  24 t

Укупна маса скупа возила не сме да прелази: 1. Скуп возила са 5 или 6 осовина:

1.1. двоосовинско моторно возило с троосовинском приколицом -  40 t

1.2. троосовинско моторно возило с дво или троосовинском приколицом -  40 t

2. Тегљач с полуприколицом с укупно 5 или 6 осовина:

2.1. двоосовински тегљач с троосовинском полуприколицом -  40 t

2.2. троосовински тегљач с дво или троосовинском полуприколицом -  40 t

2.3. троосовински тегљач с дво или троосовинском полуприколицом када превози 40-стопни ИСО контејнер као комбиновану превозну операцију (јединицу) - 44 t*

3. Скуп возила с четири осовине који се састоји од двоосовинског моторног возила и двоосовинске приколице - 36 t
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4. Тегљач с полуприколицом са укупно 4 осовине, при чему су и тегљач и полуприколица двоосовински, а за случај да је размак између осовина полуприколице:

	од 1,3 m до 1,8 m - 36 t 


	већи од 1,8 m - 36 t (Односно 38 t када је највећа дозвољена маса вучног возила 18 t и највеће дозвољено оптерећење двоструке осовине полуприколице 20 t при чему су погонска осовина опремљена удвојеним пнеуматицима и ваздушним ослањањем). 


Члан 25.

Осовинско оптерећење возила односно скупа возила у стању мировања на хоризонталној подлози не сме прелазити:

	једна гоњена осовина - 10 t 


	једна погонска осовина - 11,5 t 


	Укупно оптерећење две осовине моторних возила, при чему осовинско оптерећење појединачне осовине не сме прећи 10 t, и које имају међусобно растојање: 

	мањи од 1,0 m - 11,5 t 


	од 1,0 m до 1,3 m - 16  t 


3.3 од 1,3 m до 1,8 m - 18 t (Односно 19 t ако је погонска осовина опремљена удвојеним пнеуматицима и ваздушним ослањањем, или где максимално осовинско оптерећење не прелази 9,5 t). 
	Укупно оптерећење две осовине прикључних возила са међусобним растојањем: 

	мањи од 1,0 m - 11 t 


	од 1,0 m до 1,3 m - 16 t 


	од 1,3 m до 1,8 m -  18 t 


при чему осовинско оптерећење појединачне осовине не сме прећи 10 t. 

	Укупно оптерећење три осовине прикључних возила са међусобним растојањем: 

	до 1,3 m - 21 t 


	од 1,3 m до 1,4 m - 24 t 


	од 1,4 m до 1,8 , - 27 t 


при чему осовинско оптерећење појединачне осовине не сме прећи 10 t 

На погонске точкове возила категорије L, М и N, ако је возило оптерећено и у стању мировања на хоризонталној равни, мора деловати најмање једна четвртина укупне масе возила, односно скупа возила.

На точкове управљачке осовине возила категорије L, М и N, ако је возило оптерећено и у мировању на хоризонталној површини, мора деловати најмање једна петина укупне масе возила.

Укупна маса скупа возила не сме да буде већа од највеће дозвољене масе скупа возила која је декларисана на идентификационој таблици моторног возила. Уколико овај податак није познат, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од 50 %.
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Члан 26.

Највећа укупна маса возила са точковима без пнеуматика износи за возило које има точкове са наплацима од метала, пуне гуме, пластике или сличног материјала, и то са:

	једном осовином -  1,2 t; 


	две осовине -  3,0 t. 


Наплаци од метала, пуне гуме, пластике или сличног материјала морају бити равни. Елементи којим су наплаци причвршћени морају имати равну главу и не смеју да буду ван равни наплатка.

Члан 27.

Однос бруто снаге мотора изражене у киловатима и највеће дозвољене масе возила односно скупа возила изражене у тонама, мора бити 5 kW/t осим тегљача код којег мора бити већа од 2,2 kW/t.

IV УРЕЂАЈИ НА МОТОRНИМ И ПRИКЉУЧНИМ ВОЗИЛИМА

1. Уређаји за управљање возилом

Члан 28.

Уређај за управљање возилом на сваком возилу мора испуњавати основне захтеве једнообразних техничких услова, бити поуздан и изведен тако да возач може лако, брзо и на сигуран начин мењати правац кретања возила.

Уређај за управљање моторним возилом , осим радних машина , мора бити такав да се предњи точкови возила који се налазе у положају заокретања, при кретању возила по хоризонталној равној површини, после ослобађања команде управљача, сами враћају ка положају за праволинијско кретање.

2. Уређаји за заустављање возила

Члан 29.

Уређаји за заустављање (у даљем тексту: кочни систем) мора да омогући возачу да на безбедан, брз и ефикасан начин прогресивно смањује брзину кретања возила, или да заустави возило или да задржи возило у месту ако је оно већ заустављено, без обзира на брзину којом се оно креће и оптерећење возила ако је оно у декларисаним границама, а на путу са подужним нагибом на коме је предвидјено кретање тог возила.

Кочни систем мора да задовољи све техничке услове прописане једнообразним техничким условима, односно услове прописане овим правилником.

Члан 30.

Кочне облоге не смеју да садрже азбест.
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Члан 31.

Код возила која су опремљена пнеуматичким кочним системима, морају да постоје контролни прикључци за испитивање притиска ваздуха ради одређивања сила кочења на свакој осовини у току коришћења возила:
	У сваком независном кругу кочног система, на најближем и најприступачнијем месту најнеповољније постављеног кочног цилиндра са становишта мерења времена одзива према одговарајућем Правилнику. 

	Код кочних система у којима постоје уређаји за модулацију притиска према одговарајућем Правилнику, испред и иза овог уређаја, на најближем доступном месту. Ако је овај уређај пнеуматички управљан, потребно је да постоји допунски контролни прикључак ради симулирања оптерећеног стања. Уколико овакав уређај не постоји, довољан је један контролни прикључак који треба да буде еквивалентан напред поменутом прикључку постављеном иза регулатора. 


Контролни прикључци треба да буду тако постављени да може лако да им се приђе са земље или из возила:

o На најближем и најприступачнијем месту код најнеповољније постављеног уређаја за смештај енергије у складу са одговарајућим Правилником.

o У сваком независном кругу кочног система, како би се омогућила провера улазног и излазног притиска целог преносног вода.

Контролни прикључци треба да буду у складу са т. 4 стандарда ИСО 3583:1984.

Доступност контролним прикључцима не сме да буде ограничена изменама уређаја и опреме или изменама у конструкцији возила.

Треба да се омогући развијање највеће силе кочења при статичким условима на уређају са ваљцима за мерење силе кочења.

За возила са пнеуматичким кочним системима морају да буду обезбеђени подаци у складу са захтевима једнообразних техничких услова. При чему је обухваћена и декларација референтних сила кочења. Подаци за пнеуматичке кочне системе о испитивању функционалности и ефикасности морају да се налазе на возилу, на видном месту и да буду неизбрисиви или да буду слободно доступни на неки други начин (приручници, електронски записи података и сл.).

Члан 32.

Систем за кочење остварује следеће функције, под условима предвиђеним у овом правилнику:

	Радно кочење; 


	Помоћно кочење; 


	Паркирно кочење; 


	Дуготрајно успоравање. 


Радно кочење омогућава возачу да може на безбедан, брз и ефикасан начин прогресивно да смањује брзину кретања возила , или да га заустави, без обзира на брзину којом се оно креће и оптерећење возила ако је оно у декларисаним границама, а на путу са подужним нагибом на коме је предвидјено кретање тог возила. Мора да буде омогућено постепено мењање тог кочног дејства. Мора да буде омогућено да возач
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оствари ово кочно дејство са свог седишта, без скидања руку са команде уређаја за управљање.

Помоћно кочење омогућава да се возило успори и заустави ако дође до највише једног отказа у преносном систему радног кочења, са регулисаним интензитетом кочења, при чему једна рука мора бити слободна ради управљања возилом.

Паркирно кочење омогућава, да се помоћу одговарајућег механичког уређаја, спречи покретање заустављеног возила, при чему се на моторном возилу изводи тако да га возач може употребити са возачког места, а на прикључном возилу тако да га возач може употребити са возачког места или помоћу команде на прикључном возилу.

Дуготрајно успоравање возила омогућава успоравање возила при кретању возила на путу са подужним падом, и изводи се тако да га возач може употребити са возачког места, при чему једна рука мора бити слободна ради управљања возилом.

Члан 33.

Противблокирајући систем (у даљем тексту: АБС) је део радног кочења који аутоматски регулише проклизавање точкова, у правцу обратања, за време кочења.

У случају отказа АБС радно кочење мора обезбедити прописане функције и задовољити прописане нормативе кочења.

Сва возила категорија М2, М3, N2, N3, О3 и О4. регистрована први пут након 01.01.2010. године, морају да буду опремљена системом против блокирања точкова при кочењу.

Контрола исправности АБС мора бити обезбеђена путем оптичког индикатора који мора бити у видном пољу возача.

Моторно возило, са АБС-ом, које је предвиђено да вуче прикључно возило мора да буде опремљено и оптичким индикатором, који се налази у видном пољу возача за контролу исправности система АБС прикључног возила.

Члан 34.

Rадно кочење морају имати сва возила осим:

	прикључних возила категорије О1. 


	прикључних возила категорије R1 највеће дозвољене масе до 1,5 t, ако њихова највећа дозвољена маса не прелази масу вучног возила спремног за вожњу. 
	прикључних возила категорије R2 највеће дозвољене масе до 3 t, ако њихова највећа дозвољена маса не прелази масу вучног возила спремног за вожњу и када је прикључно возило означено знаком ограничења брзине до 30 km/h. 


Rадно кочење са инерционом командом на прикључним возилима, осим на полуприколицама, може бити изведено за категорије:

	О1 и О2, 


	R2 највеће дозвољене масе до 3,5 t, 


	R3 највеће дозвољене масе до 8 t када је прикључно возило означено знаком ограничења брзине до 25 km/h и када радно кочење делује на точкове задње осовине. 
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	R3 највеће дозвољене масе до 8 t када је прикључно возило означено знаком ограничења брзине до 40 km/h и када радно кочење делује на све точкове приколице. 


Помоћно кочење морају имати: сва возила категорије М и N, возила категорије Т ако је њихова највећа конструктивна брзна већа од 30 km/h, возила категорије L5 и L7 ако њихова највећа дозвољена маса прелази 1 t.

Паркирно кочење морају имати: сва возила осим возила категорија L1, L2, L3, L4, L6 и О1.

Члан 35.

Систем за дуготрајно успоравање морају да имају сва моторна возила категорије М3 и остала моторна возила преко 9 t највеће дозвољене масе , чија је највећа конструктивна брзина већа од 40 km/h, ако само под тим условом испуњавају захтеве једнообразних техничких услова.

Команда којом се активира дуготрајно успоравање моторних возила из претходног става овог члана, ако су она намењена за вучу прикључних возила, мора истовремено да обезбеди и активирање дуготрајног успоравања тих возила.

Радно кочење приколица и прикључних возила са централном осовином, чија највећа дозвољена маса прелази 9 t, и полуприколица чија највећа дозвољена маса умањена за највеће дозвољено статичко вертикално оптерећење на седло тегљача прелази 9 t, мора обезбедити дуготрајно успоравање када је активирано дуготрајно успоравање вучног возила.

Систем за дуготрано успоравање моторног возила из става 1. мора обезбедити функцију дуготрајног успоравања прикључног возила са кочним коефицијентом од најмање 10%.

Систем за дуготрајно успоравање може бити активиран од стране ограничавача брзине у циљу одржавања највеће подешене ограничене брзине возила.


Члан 36.

Радно, помоћно и паркирно кочење моторних возила, осим на возилима категорија L и Т, се изводе са најмање две независне команде, с тим што радно и паркирно кочење не могу имати исту команду.

Кочни систем на моторним возилима са истом командом за радно и помоћно кочење мора имати паркирно кочење које се може активирати док је возило у покрету.

На моторним возилима која имају радно кочење са једним преносним кругом, радно и помоћно кочење не могу имати исту команду. У том случају, помоћно кочење мора имати посебну команду, или она може бити иста са командом паркирног кочења ако се паркирно кочење може регулисати и активирати када је возило у покрету.
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Радно кочење прикључног возила, осим возила са инерционом командом, мора да буде активирано истом оном командом којом се активира и радно кочење вучног возила.

Поред тога, радно кочење прикључног возила, осим возила са инерционом командом, мора да буде активирано истом оном командом којом се активира и помоћно кочење вучног возила.

Члан 37.

Кочни систем мора бити заптивен ради спречавања непотребног губитка кочног флуида. Заптивеност се испитује на прописан начин.

Ако се у кочном систему користи пренос кочне команде помоћу електричне енергије, онда такав кочни систем мора да задовољи све прописане перформансе за односну категорију возила и када овај пренос кочне команде не ради. У том случају на возилу мора да постоји звучни и/ или оптички сигнал упозорења који се активира у тренутку настанка неисправности у преносу кочне команде помоћу електричне енергије, а који престаје да ради када се та неисправност отклони.

Кочни систем возила са пуним серво дејством мора бити изведен тако да капацитет резервоара, након 8 узастопних активирања радног кочења, са пуним ходом команде, без допуњавања, мора обезбедити кочење према нормативима одређеним за помоћно кочење.

Радно кочење са делимичним серво дејством, на моторним возилима, мора, у случају отказа тог серво механизма, обезбедити кочење са оствареним нормативима за помоћно кочење.

Након отказа у једном кочном кругу, други круг мора обезбедити кочење према нормативима одређеним за помоћно кочење, без угрожавања стабилности возила током кочења, као и активирање радног кочења прикључног возила.

Возило које има радно кочење са пуним серво дејством мора бити опремљено индикаторима, за сваки круг кочења, који дају оптички или звучни сигнал који се активира када ниво енергије у систему падне до границе која обезбеђује још четири узастопна кочења са пуним ходом команде а да при томе остане енергије за једно активирање са нормативом за помоћно кочење.

Члан 38.

Прикључна возила која имају радно кочење са пнеуматичким преносним механизмом, осим возила категорије R, морају бити повезана са кочним системом вучног возила са најмање два вода, од којих један служи за пренос команде кочења са вучног возила а преостали за напајање прикључног возила из система напајања вучног возила.

Прикључна возила морају бити опремљена уређајем који обезбеђује аутоматско активирање радног кочења у случају прекида везе кочних система вучног и прикључног возила. Прикључна возила највеће дозвољене масе до 1,5 t не морају бити опремљени овим уређајем ако су опремљена додатним везама (ланци, челично уже...) које у случају отказа основног уређаја за спајање возила обезбеђују везу
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вучног и прикључног возила при чему руда прикључног возила не сме да падне на тло или скрене у страну, до безбедног заустављања скупа возила.

Ако откаже кочни систем на прикључном возилу радно кочење вучног возила мора обезбедити кочење таквог скупа са оствареним нормативима за помоћно кочење.

Код скупа возила, радно кочење вучног и прикључног возила морају бити тако подешени да обезбеђују да кочење прикључног возила, осим оних са инерционом командом, почиње истовремено или пре кочења вучног возила, односно у складу са препорукама произвођача.

Код моторних и прикључних возила дејство радног кочења мора бити на одговарајући начин расподељено по осовинама и точковима возила, као и међу возилима у скупу возила.

Возила са уграђеним уређајима који обезбеђују непрекидно подешавање интензитета кочења сразмерно промени оптерећења морају имати, на видном месту, декларисане податке о улазно - излазним карактеристикама тих уређаја.

Члан 39.

Радно кочење возила категорија L, М, N и прикључних возила категорија О мора дејствовати на све точкове.

Веза између точкова и извршних елемената кочних површина (кочница) радног, помоћног и паркирног кочења мора бити чврста и поуздана.

Кочнице морају бити тако изведене да омогућавају лако, ручно или аутоматско, подешавање зазора у зависности од потрошености кочних облога. На возилима која имају АБС подешавање зазора у зависности од потрошености кочних облога мора бити аутоматско.

На моторним возилима која се погоне акумулисаном електричном енергијом, радно или помоћно кочење може бити изведено као електроотпорна или електромагнетна кочница.

На моторним возилима са хидростатичким преносом снаге, функција радне кочнице може бити, делимично или у потпуности, остварена разликом притисака у овом систему.

Члан 40.

Возила категорија L1 и L3 морају бити опремљена са два система радног кочења са независним командама и преносима, од којих један делује најмање на предњи точак, а други најмање на задњи точак.

Системи радног кочења из претходног става, могу имати заједничку команду кочења под условом да отказ у једном кочном систему не утиче на ефикасност другог.

Возила из става 1. овог члана не морају поседовати систем за паркирно кочење.




21 
Члан 41.

Возила категорија L2, L5, L6 и L7 морају бити опремљена:

	Са два независна система радног кочења који заједно активирани обезбеђују кочење свих точкова или 


	Радним кочењем који делује на све точкове и помоћним кочењем, при чему помоћно кочење може бити и паркирно кочење. 


Возила категорије L5 и L7 морају имати паркирно кочење који делује на точак или точкове најмање једне осовине. Систем за паркирно кочење мора бити независан од система радног кочења који делује на другу осовину или осовине и може бити један од система наведених у тачки 1.

Члан 42.

Возила категорије L4 морају имати систем за кочење уграђен и изведен са два система радног кочења са независним командама и преносима, од којих један делује најмање на предњи точак, а други најмање на задњи точак. Бочни точак мора бити кочен системом радног кочења, ако без кочења тог точка, возило не задовољава норматив ефикасности радног кочења.

Систем радног кочења, који делује на бочни точак, се активира истом командом као и систем радног кочења задњег точка.

Члан 43.

Возила категорије Т морају имати радно и паркирно кочење. Радно кочење мора деловати на оба точка најмање једне осовине.

Возило категорије Т опремљено радним кочењем са пуним серво дејством мора бити опремљено индикаторима, за сваки круг кочења, који дају оптички или звучни сигнал, када акумулисана енергија у кругу падне испод 65 % радног притиска.

Код возила категорије Т опремљеног радним кочењем са делимичним серво дејством, резерва енергије мора бити толика да се у случају престанка рада мотора возило може зауставити према нормативима за радно кочење, а у случају отказа било којег дела преносног система кочења, мора постојати могућност заустављања трактора с успорењем које износи бар 50 % од норматива за радно кочење.

Возила категорије Тm морају имати један систем радног кочења на предњој или задњој осовини с тим да у случају отказа кочења на једном точку мора бити исправно кочење на другом.

Возила категорије Тr морају да имају радно кочење.

Члан 44.

За потребе овог правилника, прописане вредности средњег успорења се изједначавају са кочним коефицијентом који представља однос успорења возила и убрзања земљине теже, а изражава се у процентима, при чему се за убрзање земљине теже узима вредност од 10 m/s2.
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Прописане најмање вредности кочног коефицијента, које су наведене у табели 1, морају се остварити при дејству силе на команду кочног система која не сме прећи прописану силу активирања дату у истој табели.
Табела 1.
КАТЕГОРИЈА
РАДНО КОЧЕЊЕ
ПОМОЋНО КОЧЕЊЕ**

ВОЗИЛА












Кочни
Сила активирања
Кочни
Сила активирања


коефициј


коефиције





Ножно
Ручно

Ножно
Ручно


ент
активирање
активирање
нт
активирање
активирање










Kp≥ [%]
F ≤ [даН]
F ≤ [даН]
Kp ≥ [%]
F ≤ [даН]
F ≤ [даН]

L
40
50
20
20
50
20

М1
50
50
-
20
50
40

М2,М3
50
70
-
20
70
60

Н
45
70
-
20
70
60

О
40
PK ≤ 6,5
-
20
-
-



бар*





Т
25
60
40
-
-
-

R
25
-
-
-
-
-


„PK“ је притисак у командном воду приликом кочења у двоводним пнеуматичким системима.

Вредности за „ПОМОЋНО КОЧЕЊЕ“ у Табели 1 дато је за случај када је помоћно кочење изведено као посебан систем.

Нормативи кочног коефицијента из става 2. овог члана морају се остварити у свим дозвољеним условима оптерећења возила, без обзира да ли се испитивање врши уређајем за мерење успорења на путу када је возило у покрету или уређајем за мерење сила кочења са обртним ваљцима.

Возила која не могу да се испитају на уређају за мерење силе кочења са обртним ваљцима испитују се кочењем у вожњи помоћу уређаја за мерење успорења.

Паркирна кочница моторног возила, односно прикључног возила кад је оно одвојено од вучног возила, мора обезбедити кочење са кочним коефицијентом од 15%.

Сила којом се дејствује на команду паркирне кочнице не сме бити већа од 40 daN за путничке аутомобиле и тракторе, ни већа од 60 daN за друга моторна возила.

Нормативи из ставова 2. и 5. овог члана примјењују се, приликом испитивања уређајем за мерење кочних сила, при чему се кочни коефицијент рачуна као однос збира највећих сила кочења (измерених, односно измерених и коригованих одговарајућим факторима...) по обиму сваког од точкова и укупне масе возила, и изражава се у процентима.

Највећа дозвољена разлика сила кочења за радну кочницу на точковима исте осовине износи 30%. За израчунавање разлике силе кочења на точковима исте осовине узимају се највеће измерене силе кочења. За основицу израчунавања процента разлике силе кочења точкова на истој осовини узима се већа остварена сила кочења.

Неуједначеност силе кочења по обрту точка не сме бити већа од 20%. Проценат неуједначености силе кочења израчунава се на приближно половини највеће силе

23 
кочења. За основицу израчунавања процента неуједначености силе кочења узима се највећа сила кочења измерена при томе.

Систем радног кочења мора да издржи силу на команди од 100 daN.

Тачка кључања течности у кочном систему не сме да буде нижа од 155° C, односно кочна течност не сме да има више од 4 % влаге.

3. Уређаји за осветљавање пута и за давање светлосних знакова

Члан 45.

Под уређајима за осветљавање пута и за давање светлосних знакова на моторним и прикључним возилима односно светлима, у смислу овог правилника, подразумевају се:
	уређаји за осветљавање пута; 


	уређаји за означавање возила; 


	уређаји за давање светлосних знакова. 


На возилима се у саобраћају на јавним путевима смеју користити само светла из става 1. овог члана. Осветљене рекламне површине могу да се користе само ако емитују светлост управно на правац кретања возила под условом да не прелазе дозвољене габарите возила, да су безбедно учвршћена за вожњу до највеће конструктивне брзине кретања возила и да обликом односно садржином не ометају или вређају друге учеснике у саобраћају.

Члан 46.

Уређаји за осветљавање пута и за давање светлосних знакова, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не смеју давати светлост црвене боје видљиву са предње стране возила нити светлост беле боје од светала и рефлектујућих материја постављених на задњој страни возила, односно видљивих са задње стране возила.

Одредба става 1. овог члана не односи се на светла за осветљавање пута при вожњи уназад, покретно светло за истраживање (рефлектор), светла за осветљавање задње регистарске таблице и регистарску таблицу са белом рефлектујућом материјом, контурне ознаке, као и на црвено трепћуће светло на посебним моторним возилима из члана 106. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 47.

Истоветни уређаји за осветљавање пута и за давање светлосних знакова који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова , морају бити постављени у истој хоризонталној равни и симетрично у односу на уздужну вертикалну раван возила и морају бити исте величине и боје и дејствовати истовремено једнаким светлосним интензитетом.

Уређаји за давање светлосних знакова за означавање правца кретања возила (показивачи правца) и паркирна светла не морају да дејствују истовремено.

Уређаји из става 1. овог члана, ако су комбиновано изведени, морају да испуњавају услове прописане за сваки поједини уређај.
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Члан 48.

Уређаји за осветљавање пута на предњој страни возила морају бити повезани тако да се не могу укључити док се не укључе задња и предња позициона светла и светла за осветљавање задње регистарске таблице, осим кад се користе за давање светлосних знакова.

3.1. Уређаји за осветљавање пута

Члан 49.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним и прикључним возилима, у смислу овог правилника, подразумевају се:

	главни фарови; 


	фарови за маглу; 


	дневно светло; 


	светла за вожњу уназад; 


	фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови; 


	покретни фар (рефлектор). 


Главни фарови могу бити изведени тако да имају:

	велико светло; 


	оборено светло; 


	велико и оборено светло. 


Светлосни извори – сијалице морају бити хомологовани према једнообразним техничким условима.

Светлосна опрема мора бити хомологована и уграђена према једнообразним техничким условима.

Члан 50.

Главни фарови на моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m морају бити уграђени и изведени као два или четири главна фара, од којих два за оборено светло. Главни фарови на моторним возилима на два точка и моторним возилима на три точка, која нису шира од 1,3 m, као и на инвалидским моторним колицима, морају бити уграђени и изведени као један главни фар или два главна фара, од којих један за оборено светло.

Светла за осветљавање пута на моторним возилима која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h могу бити уграђена и изведена само као оборена светла.

Светлост главних фарова мора бити беле боје.

Унутрашње ивице светлећих површина фарова обореног светла морају бити једна од друге удаљене најмање 0,6 m, а спољне ивице - највише 0,4 m од бочно најистуреније тачке возила.

Удаљеност горње ивице светлеће површине фарова обореног светла не сме бити већа од 1,2 m, а удаљеност доње ивице светлеће површине не сме бити мања од 0,5 m од
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