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На основу члана 253. став 6. Закона o безбедности саобраћа-
ја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13  – УС, 55/14, 96/15  – др. закон, 9/16  – одлука УС, 24/18, 41/18, 
41/18  – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20),

Министар унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о утискивању 
идентификационих ознака

Члан 1.
У Правилнику о утискивању идентификационих ознака 

(„Службени гласник РСˮ, број 11/20), у члану 4. став 1. тачка 5) 
мења се и гласи: 

„5) да има запослено лице у сталном радном односу које има 
најмање основне академске или основне струковне студије (180 
ЕСПБ) из поља техничко-технолошких наука или из области прав-
них наука, које није под истрагом и које није осуђивано за кривич-
на дела за која се гони по службеној дужности, а које ће, поред 
осталих послова, бити одговорно и за послове утискивања.ˮ.

Члан 2.
У члану 5. став 5. после тачке додаје се нова реченица која 

гласи:
„Саставни део решења о испуњености услова је и јединстве-

ни троцифрени нумерички код (у даљем тексту: јединствени код), 
који се додељује правном лицу ради ефикасног спровођења надзо-
ра над вршењем послова утискивања, уз упутство о начину и по-
зицији његовог уписивања.ˮ.

Члан 3.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Ако се у поступку испитивања возила утврди да је утисну-

та ИД ознака оштећена или исту није могуће очитати на месту 
фабрички предвиђеном за њено утискивање, Агенција за безбед-
ност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција), односно правно лице 
овлашћено за испитивање возила од стране Агенције, ће издати 
извештај о испитивању возила, у складу са прописом који уређу-
је испитивање возила, где ће у НАПОМЕНИ констатовати да ИД 
ознака није утврђена и описати стање ИД ознаке.ˮ.

Додаје се нови став 2. који гласи:
„Ако се у поступку утврђивања испуњености услова за вр-

шење техничког прегледа возила утврди да је утиснута ИД озна-
ка оштећена или исту није могуће очитати на месту фабрички 
предвиђеном за њено утискивање, привредно друштво које је 
овлашћено за вршење техничког прегледа возила ће издати Изве-
штај о ИД ознаци (Образац 1), са обавезно попуњеном рубриком 
„НАПОМЕНАˮ.ˮ

Досадашњи став 2, који постаје став 3, мења се и гласи:
„Уз извештаје из ст. 1. и 2. овог члана, странци се издаје и од-

штампана фотографија оштећене ИД ознаке на белом папиру А4 
формата.ˮ.

Досадашњи став 3. постаје став 4.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, број: „3ˮ замењу-

је се бројем: „4ˮ, а после речи: „ознациˮ додају се запета и речи: 
„односно извештај о испитивању возила,ˮ.

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.

Члан 4.
У члану 7. став 4. мења се и гласи:
„Ако је у потврди из става 2. овог члана назначено да ути-

скивање није потребно, из разлога што је форензичким прегледом 
утврђено да су утиснуте ИД ознаке видљиве, возило/мотор се сма-
тра идентификованим и, на основу те потврде, Агенција, односно 
правно лице овлашћено за испитивање возила у обавези је да упи-
ше ИД ознаку у уверење о испитивању возила, односно привредно 
друштво које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила у 
обавези је да упише ИД ознаку у регистрациони лист.ˮ.

Члан 5.
У члану 9. после става 8. додаје се став 9. који гласи:
„Организациона јединица форензике којој је достављено ве-

штачење од стране вештака из става 2. овог члана, уколико проце-
ни да вештачење није извршено у складу са ставом 6. овог члана, 
може иницирати контролно вештачење од стране Министарства. 
Контролно вештачење се врши без накнаде.ˮ.

Члан 6.
У члану 11. став 3. мења се и гласи:
„Утискивање ИД ознаке возила (VIN) врши се уређајем за 

ласерско уписивање ознака.ˮ.
У ставу 5. реч: „осиˮ замењује се речју: „страниˮ.
У ставу 7. после речи: „може сеˮ додају се запета и речи: „ме-

ханички,ˮ.

Члан 7.
У члану 12. ст. 1. и 2. тачка се замењује запетом и додају се 

речи: „као и јединствени код из решења о испуњености услова за 
утискивање.ˮ.

Став 4. брише се.
Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 8.
Oбразац 2, oдштампан уз Правилник о утискивању иденти-

фикационих ознака („Службени гласник РСˮ, број 11/20), замењу-
је се Обрасцем 2, који је одштампан уз овај правилник и који чини 
његов саставни део.

Члан 9.
Правном лицу овлашћеном за обављање послова утискивања 

ће, у складу са одредбама овог правилника, бити додељен једин-
ствени код, са упутством о начину и позицији његовог уписивања, 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Правном лицу из става 1. овог члана престаје да важи издато 
овлашћење уколико се најкасније у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог правилника не усклади са одредбама овог 
правилника.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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Министар,
Александар Вулин, с.р.

Образац 2

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
1. ИД ОЗНАКЕ ВОЗИЛА (VIN) 2. ИД ОЗНАКЕ МОТОРА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Управа
Организациона јединица

I ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ВОЗИЛА
Име и презиме/назив 
правног лица
Бр. л.к./матич. бр. пр. лица

II ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Подносилац захтева:
(Име и презиме, бр. л.к.)
Адреса и контакт подаци:
(контакт телефон, е-маил)

III ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ
Регистарска ознака/Једин-
ствена царинска исправа/
бр. уверења
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