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178. 

На основу члана 268. стaв 13. Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13), министар одбране 
доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЈНИХ ВОЗИЛА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се регистрација вој-
них возила и ближе се одређују: садржина и начин во-
ђења Регистра борбених возила и Јединственог реги-
стра неборбених возила; услови за упис војних возила 
у регистар; начин и услови за издавање саобраћајне 
дозволе за војно возило, регистарских таблица војног 
возила и регистрационе налепнице војног возила и са-
држај; изглед и техничке карактеристике саобраћајне 
дозволе за војно возило, регистарских таблица војног 
возила и регистрационе налепнице војног возила, на-
чин постављања регистарских таблица војног возила, 
регистрационе налепнице војног возила и исписивања 
евиденционих бројева и изглед и садржај образаца по-
требних за регистрацију. 

Члан 2. 

Поједини појмови који се користе у овом правил-
нику имају следеће значење: 

1) војно возило је свако борбено и неборбено и 
друго возило које је уписано у Регистар борбених во-
зила или Јединствени регистар неборбених возила, као 
и свако друго прописно обележено возило док се по 
основу извршавања материјалне обавезе налази на ко-
ришћењу у јединицама и установама Министарства од-
бране и Војске Србије; 

2) борбено возило је специјално моторно возило 
заштићено оклопним телом, наоружано уграђеним на-
оружањем или опремљено другим подсистемима бор-

бене намене, ради непосредног учешћа у борбеним деј-
ствима или извршавањa других борбених задатака; 

3) неборбено возило је возило које се покреће сна-
гом сопственог мотора, које је по конструкцији, уре-
ђајима, склоповима и опреми намењено за превоз лица 
односно терета и за обављање радова односно за ву-
чу прикључног возила; 

4) друга возила су прикључна возила, осим сред-
става наоружања која вуку војна возила, возила за снег 
и пловна средства специјалне намене (транспортери 
амфибијски и реморкери); 

5) отуђење војног возила је продаја, давање на 
поклон војног возила, уступање војног возила на ко-
ришћење и уступање војног возила другим органима 
државне управе или враћање војног возила власнику; 

6) регистарска ознака је ознака на војном вози-
лу којом се означава да је војно возило уписано у Ре-
гистар борбених возила или Јединствени регистар не-
борбених возила (војном возилу уписаном у Регистар 
борбених возила додељује се петоцифрени – евиден-
циони број, а војном возилу уписаном у Јединствени 
регистар неборбених возила додељују се словна ознака 
и регистарски број); 

7) таблица за привремено означавање војног во-
зила је таблица којом се привремено означава свако 
возило које је на коришћењу у  Министарству одбране и 
Војсци Србије и које није уписано у Регистар борбених 
возила или Јединствени регистар неборбених возила. 

II. РЕГИСТРАЦИЈА ВОЈНИХ ВОЗИЛА 

Члан 3. 

По одредбама овог правилника региструју се сва 
борбена возила, неборбена возила и друга возила, која 
се налазе у стању коришћења, конзервације, ремонта 
или ревизије. 

Војно возило се региструје уписом регистарских 
ознака и одређених података о возилу у Регистар бор-
бених возила или Јединствени регистар неборбених во-
зила. 
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У Регистар борбених возила уписују се: борбена 
возила и пловна средства специјалне намене. 

У Јединствени регистар неборбених возила упи-
сују се: неборбена возила и друга возила, осим плов-
них средстава специјалне намене. 

Неборбена и друга возила војних установа које по-
слују по принципу стицања и расподеле добити реги-
струју се по одредбама овог правилника. 

Члан 4. 

За регистровано неборбено возило, возило за снег 
и прикључно возило издају се саобраћајна дозвола и 
регистарске таблице. 

За средство наоружања које вуче војно возило не 
издају се саобраћајна дозвола и регистарске таблице. 

Регистрациона налепница војног возила издаје се 
регистрованом неборбеном возилу, којем је одобрено 
коришћење за текућу годину. 

Члан 5. 

Војна возила која учествују у саобраћају морају 
бити регистрована по одредбама овог правилника. 

Изузетно од става 1. овог члана, не морају се ре-
гистровати:  

1) возило у развоју и модификацији за потребе Вој-
ске Србије које у саобраћају учествује ради испитивања 
карактеристика или приказивања својстава возила;  

2) новопроизведено возило, преправљено или опра-
вљено војно возило које у саобраћају учествује ради 
испитивања карактеристика или приказивања својстава;  

3) новонабављено возило за потребе Министар-
ства одбране и Војске Србије које се креће од места 
преузимања до крајњег корисника. 

Возилу из става 2. овог члана за учешће у саобра-
ћају издају се таблице за привремено означавање вој-
ног возила. 

Члан 6. 

Регистрацију борбених возила и пловних средстава 
специјалне намене врше организационе јединице Ге-
нералштаба Војске Србије – тактички носиоци за та 
средства. 

Регистрацију неборбених возила и других возила, 
осим пловних средстава специјалне намене, врши ор-
ганизациона јединица Генералштаба Војске Србије над-
лежна за логистику.  

Члан 7. 

Војна возила која су регистрована у складу са 
овим правилником могу бити регистрована и цивил-
ним регистарским таблицама, по посебној одлуци ми-
нистра одбране.  

Организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за послове саобраћаја и транспорта даје са-
гласност корисницима возила за извршење регистра-
ције цивилним регистарским таблицама у Министар-
ству унутрашњих послова, води евиденцију војних во-
зила регистрованих цивилним регистарским таблицама 
и обавља друге послове у вези са регистрацијом мо-
торних и прикључних возила Министарства одбране 
и Војске Србије цивилним таблицама. 

Образац Евиденције војних возила регистрованих 
цивилним регистарским таблицама дат је у Прилогу 1. 
овог правилника и чини његов саставни део. 

На основу сагласности из става 2. овог члана, ко-
рисник возила може регистровати возило цивилним 
регистарским таблицама код Министарства унутрашњих 
послова. Корисник возила има обавезу да у року од 
15 дана након регистрације достави фотокопију сао-
браћајне дозволе организационој јединици Министар-
ства одбране надлежној за послове саобраћаја и тран-
спорта ради ажурирања Евиденције војних возила ре-
гистрованих цивилним регистарским таблицама. 

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, Војнобезбедно-
сна агенција и Војнообавештајна агенција региструју 
возила из свог састава цивилним регистарским табли-
цама код Министарства унутрашњих послова без са-
гласности организационе јединице Министарства од-
бране надлежне за послове саобраћаја и транспорта, 
воде евиденцију возила регистрованих цивилним ре-
гистарским таблицама и обављају друге послове у ве-
зи са регистрацијом моторних и прикључних возила 
Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне аген-
ције цивилним регистарским таблицама. 

ΙIΙ. САДРЖИНА И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА  

Члан 8.  

Регистар борбених возила садржи: 
1) евиденциони број; 
2) војну пошту и место јединице односно установе 

(подаци се односе на јединицу односно установу која 
је у моменту регистрације корисник возила); 

3) марку – модел возила; 
4) годину производње; 
5) број мотора; 
6) број шасије; 
7) број налога за упис у Регистар борбених возила; 
8) датум уписа; 
9) стари евиденциони број; 

10) напомену. 
Образац Регистра борбених возила дат је у При-

логу 2. овог правилника и чини његов саставни део. 
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Члан 9.  

Jединствени регистар неборбених возила садржи: 
1) регистарски број; 
2) војну пошту и место јединице односно установе 

(подаци се односе на јединицу односно установу која 
је у моменту регистрације корисник возила); 

3) врсту возила; 
4) марку и тип возила; 
5) годину производње; 
6) број мотора; 
7) број шасије; 
8) број налога за упис у Јединствени регистар не-

борбених возила; 
9) датум регистрације; 

10) стари регистарски број; 
11) податке о раздужењу регистарских таблица вој-

ног возила; 
12) напомену (подаци о уништењу, губљењу или 

оштећењу регистарских таблица и сл.). 
Образац Јединственог регистра неборбених возила 

дат је у Прилогу 3. овог правилника и чини његов са-
ставни део. 

Члан 10. 

Регистар борбених возила и Јединствени регистар 
неборбених возила воде организационе јединице из 
члана 6. овог правилника у писаном и електронском 
облику. 

Регистар борбених возила води се по врстама бор-
бених возила и пловних средстава специјалне намене. 

Организациона јединица Генералштаба Војске Ср-
бије – тактички носилац за борбена возила и пловна 
средства специјалне намене одређује евиденционе бро-
јеве за означавање возила. 

Члан 11. 

Jединствени регистар неборбених возила води се 
по словним ознакама. 

Преглед словних и првих бројчаних ознака према 
врстама, класама и припадности војних возила дат је 
у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни 
део. 

IV. УСЛОВИ ЗА УПИС ВОЈНОГ ВОЗИЛА 
У РЕГИСТАР  

Члан 12. 

Упис војног возила у Регистар борбених возила 
или Јединствени регистар неборбених возила врши 
се на основу захтева који јединица односно установа 
Министарства одбране и Војске Србије корисник во-

зила упућује организационој јединици из члана 6. 
овог правилника, најкасније пет дана од дана пријема 
возила. 

Члан 13. 

Захтев за упис војног возила у Регистар борбених 
возила или Јединствени регистар неборбених возила 
доставља се организационој јединици из члана 6. овог 
правилника редовним путем, преко непосредно прет-
постављене команде, јединице или установе. 

Захтев из става 1. овог члана садржи: 
1) пријаву за регистрацију војних возила која се 

израђује у једном примерку; 
2) књиговодствену исправу о материјалном заду-

жењу возила; 
3) решење надлежне организационе јединице о до-

дели војног возила на коришћење. 
Образац Пријаве за регистрацију војних возила 

дат је у Прилогу 5. овог правилника и чини његов са-
ставни део. 

Упис у Регистар борбених возила или Јединстве-
ни регистар неборбених возила врши се ако је захтев 
потпун и ако су у захтеву наведени тачни подаци. 

Када организациона јединица из члана 6. овог пра-
вилника утврди да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар борбених возила или Јединствени регистар не-
борбених возила врши регистрацију војног возила и 
сачињава налог за исписивање евиденционих бројева 
односно налог за издавање регистарских таблица. 

Захтев за промену додељене регистарске ознаке 
војног возила по извршеној прерасподели неборбеног 
војног возила доставља се на исти начин као и захтев 
за упис у Регистар борбених возила или Јединствени 
регистар неборбених возила, с тим да се у пријави за 
регистрацију обавезно назначава стари регистарски 
број војног возила. 

Члан 14. 

Организациона јединица из члана 6. став 1. овог 
правилника додељује први слободан евиденциони број 
и уписује га у пријаву за регистрацију војних возила, 
а из пријаве за регистрацију војних возила преузима 
потребне податке и ажурира Регистар борбених возила. 

У Регистар борбених возила уносе се: евиденциони 
број, војна пошта (формацијски назив, ако није одре-
ђена војна пошта) и место јединице односно установе 
корисника возила, марка – модел возила, година про-
изводње, број мотора, број шасије, број налога за упис 
у Регистар борбених возила и датум уписа. 

Члан 15. 

Организациона јединица из члана 6. став 2. овог 
правилника према врсти и припадности возила Мини-
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старству одбране или организационој јединици Војске 
Србије додељује први слободан регистарски број при-
падајуће словне ознаке и уписује га у пријаву за реги-
страцију војних возила, а из пријаве за регистрацију 
војних возила преузима потребне податке и ажурира 
Јединствени регистар неборбених возила. 

У Јединствени регистар неборбених возила уносе 
се: регистарски број, војна пошта (формацијски назив, 
ако није одређена војна пошта) и место јединице од-
носно установе корисника возила, врста, марка и тип 
возила, година производње, број мотора, број шасије, 
деловодни број налога за упис у Јединствени реги-
стар неборбених возила и датум регистрације.  

Члан 16. 

Организационе јединице из члана 6. овог правил-
ника региструју војна возила у року до 20 дана од да-
на пријема захтева. 

Члан 17. 

Додељена регистарска ознака неборбених и дру-
гих возила, осим пловних средстава специјалне наме-
не, замењује се у случају: 

1) да регистарска таблица војног возила услед до-
трајалости или оштећења постане неупотребљива; 

2) да је регистарска таблица војног возила изгу-
бљена или украдена; 

3) да је извршена прерасподела возила између ор-
ганизационих јединица Војске Србије или између једи-
нице односно установе Министарства одбране и орга-
низационе јединице Војске Србије. 

Уместо регистарске таблице војног возила која је 
постала неупотребљива, изгубљена, украдена или 
уништена не може се издати нова са истом регистар-
ском ознаком. 

Када су једна или обе регистарске таблице војног 
возила изгубљене или украдене односно уколико услед 
оштећења постану неупотребљиве, надлежно лице по-
крећe поступак за накнаду штете, а у случају губљења 
или крађе регистарских таблица војног возила или са-
обраћајне дозволе за војно возило, корисник возила од-
мах, а најкасније у року од 48 сати пријављује неста-
нак надлежној јединици Војне полиције. 

Члан 18. 

Захтев за промену додељене регистарске ознаке 
војног возила (у даљем тексту: захтев), у случају оште-
ћења, губитка или крађе регистарске таблице војног 
возила, садржи: 

1) пријаву за регистрацију војног возила; 
2) примерак пријаве надлежном органу Војне по-

лиције (у случају да је регистарска таблица војног во-
зила изгубљена или украдена); 

3) примерак закључка о покретању поступка за на-
кнаду штете са образложењем о оштећењу, губитку или 
крађи регистарских таблица војног возила. 

Захтев се редовним путем доставља, најкасније у 
року до 30 дана од дана настанка оштећења, губитка 
или крађе регистарске таблице војног возила. 

Члан 19. 

Промена додељене регистарске ознаке војног вози-
ла неће се извршити ако је захтев непотпун и ако су у 
захтеву наведени нетачни подаци. 

На основу података из захтева, организациона је-
диница из члана 6. став 2. овог правилника ажурира 
Јединствени регистар неборбених возила у електрон-
ском и писаном облику. У напомену уноси следеће по-
датке: „таблица изгубљена“, „таблица украдена“ или „та-
блица неупотребљива“, а у писаном Јединственом ре-
гистру неборбених возила и прецртава црвеном бојом 
број изгубљене, украдене или неупотребљиве регистар-
ске таблице војног возила.  

Приликом поновног уписа у Јединствени реги-
стар неборбених возила обавезно се уноси податак о 
старом регистарском броју. 

Члан 20. 

По прерасподели војног возила између организа-
ционих јединица Војске Србије или између јединице 
односно установе Министарства одбране и организа-
ционе јединице Војске Србије, јединица односно уста-
нова прималац војног возила на коришћење упућује 
захтев најкасније у року од пет дана од дана пријема 
војног возила. 

На основу података из захтева, организациона је-
диница из члана 6. став 2. овог правилника ажурира 
Јединствени регистар неборбених возила. У напомену 
уноси следеће податке: „возило пререгистровано“ и 
нову регистарску ознаку војног возила, а у писаном 
Јединственом регистру неборбених возила прецртава 
црвеном бојом све податке за пререгистровано возило.  

Члан 21. 

Свако нерегистровано возило на коришћењу у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, у саобраћају мора 
бити обележено таблицама за привремено означавање 
војног возила.  

Таблица за привремено означавање војног возила 
садржи: 

1) натпис: „ПРОБА“; 
2) словну ознаку: „ВС“ – означава Војску Србије; 
3) црвени штит на којем је бели крст између че-

тири оцила бридовима окренутих ка вертикалној гре-
ди крста;  
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4) четвороцифрени број – регистарски број при-
времено означеног војног возила; 

5) период важења таблица за привремено означа-
вање војних возила; 

6) место означено за потпис и печат. 
Таблица за привремено означавање војног возила 

израђује се од папира – картона беле боје, спољних ди-
мензија 297 × 210 mm (словне ознаке, бројчане ознаке 
и остало је црне боје исписано у фонту Times New Ro-
man на подлози беле боје). 

Изглед, садржај и димензије таблице за привре-
мено означавање војног возила приказани су на цртежу, 
који је дат у Прилогу 6. овог правилника и чини његов 
саставни део. 

Члан 22. 

Неборбена моторна возила, осим прикључних во-
зила, мотоцикала са приколицама и без приколица, мо-
педа, трицикала, лаких четвороцикала и возила за снег, 
обележавају се са две таблице за привремено означава-
ње војног возила, које се постављају на предњу и задњу 
страну возила, тако да су видљиве, а ознаке на њима 
уочљиве и читљиве.  

Прикључна возила, осим средстава наоружања која 
вуку војна возила, мотоцикли са приколицама и без 
приколица, мопеди, трицикли, лаки четвороцикли и 
возила за снег обележавају се са једном таблицом за 
привремено означавање војног возила која се поста-
вља на задњу страну.  

Таблице за привремено означавање војног возила 
постављају се на свако возило без обзира на то да ли 
се крећу самостално, у групи или у колони.  

Члан 23. 

Таблице за привремено означавање војног возила 
израђују се у количини коју одреди организациона је-
диница из члана 6. став 2. овог правилника. 

Члан 24. 

Таблице за привремено означавање војног возила 
чува и издаје организациона јединица из члана 6. 
став 2. овог правилника. 

Евиденцију додељених таблица за привремено озна-
чавање војног возила води организациона јединица из 
члана 6. став 2. овог правилника. 

Образац Евиденције додељених таблица за при-
времено означавање војних возила дат је у Прилогу 7. 
овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 25. 

Време важења таблице за привремено означавање 
војног возила назначава се на таблици и оверава пот-

писом и печатом организационе јединице из члана 6. 
став 2. овог правилника. 

Таблице за привремено означавање војног возила 
имају важност до 30 дана од дана издавања. 

Изузетно, таблице за привремено означавање вој-
ног возила у поступку испитивања возила у развоју или 
модификацији могу имати важност до краја испити-
вања односно модификације. 

Коришћење таблица за привремено означавање вој-
ног возила по истеку важности није дозвољено.  

Изузетно, таблице за привремено означавање војног 
возила у поступку испитивања возила у развоју или 
модификацији могу се заменити новим таблицама, уко-
лико је дошло до оштећења или нарушавања видљи-
вости и читљивости регистарске ознаке или овере.  

Члан 26. 

Таблице за привремено означавање војног возила 
након коришћења враћају се организационој јединици 
из члана 6. став 2. овог правилника, која их уништава. 

V . НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ САОБРА-
ЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ, РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА 

И РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ 

Члан 27.  

Саобраћајна дозвола за војно возило издаје се за 
свако војно возило уписано у Јединствени регистар не-
борбених возила, укључујући и војна возила која су 
решењем тактичког носиоца преименована у музејске 
примерке. 

Члан 28.  

Издавање и оверу саобраћајних дозвола за војно 
возило врши: 

1) организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за саобраћај и транспорт – за јединице 
односно установе Министарства одбране; 

2) организациона јединица Генералштаба Војске 
Србије надлежна за логистику – за јединице односно 
установе непосредно потчињене Генералштабу Војске 
Србије и за Гарду; 

3) команде оперативних нивоа Војске Србије – за 
потчињене саставе. 

Члан 29.  

Саобраћајна дозвола за војно возило оверава се 
једанпут годишње за војна возила која су у Годи-
шњем плану стања возила – потрошача горива (Обра-
зац СбСл-30) означена у стању коришћења и којима 
на дан овере није истекло важење техничког прегледа 



Страна 206 – Број 13 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 24. јун 2013.
 

за регистрацију или продужетак регистрације возила 
(у даљем тексту: технички преглед). 

Члан 30. 

Организациона јединица из члана 6. став 2. овог 
правилника одређује серијске бројеве, планира израду 
и дистрибуцију саобраћајних дозвола за војно возило. 

Члан 31. 

Војно возило уписано у Регистар борбених вози-
ла док учествује у саобраћају, уместо саобраћајне до-
зволе мора да има техничку књижицу у коју је еви-
дентиран и оверен важећи технички преглед. 

Члан 32.  

 Утврђивање техничке исправности војног возила 
за учешће у саобраћају врши се техничким прегледом 
у oвлашћеним јединицама односно установама Ми-
нистарства одбране и Војске Србије или овлашћеним 
привредним друштвима. 

Организациона јединица Војске Србије надлежна 
за одржавање војних возила одређује техничке усло-
ве које морају да испуњавају јединице односно уста-
нове које врше техничке прегледе војних возила. 

Надлежни старешина јединице из чијег састава је 
војно возило има обавезу да прати период важења тех-
ничког прегледа и благовремено упућује возило на на-
редни технички преглед. 

Технички преглед неборбеног односно прикључ-
ног возила евидентира и оверава надлежна организа-
циона јединица из става 1. овог члана уносом подата-
ка у саобраћајну дозволу за војно возило. 

Члан 33.  

Технички преглед војних возила врши се један-
пут годишње. 

Изузетно од става 1. овог члана, технички пре-
глед врши се на сваких шест месеци за: 

1) неборбена возила која се у јединицама одно-
сно установама Министарства одбране и Војске Ср-
бије користе за скупни превоз лица: теретна и терен-
ска моторна возила која се користе за превоз лица у 
товарном сандуку и аутобуси; 

2) неборбена и прикључна возила која се користе 
за транспорт опасног терета; 

3) неборбена и прикључна возила која се користе 
за обуку кандидата за возаче; 

4) војна возила која имају уграђене уређаје за да-
вање посебних светлосних и звучних знакова или се 

употребљавају као возила под пратњом или возила са 
правом првенства пролаза; 

5) аутомобиле путничке и аутомобиле теренске за 
превоз лица старости преко 15 година. 

Члан 34. 

По извршеној регистрацији, организациона једи-
ница из члана 6. став 2. овог правилника доставља 
складишту у којем се централизовано чувају реги-
старске таблице налог да додељене таблице пошаље 
јединици односно установи, у року од пет дана од да-
на пријема налога односно да их одмах изда доносио-
цу налога. 

Члан 35. 

Регистрациона налепница војног возила издаје се 
са роком важења за календарску годину.  

Члан 36. 

Регистрационе налепнице војног возила издају ор-
ганизационе јединице из члана 28. овог правилника 
надлежне за оверу саобраћајних дозвола за војно во-
зило према броју неборбених возила којима је одо-
брено коришћење у одређеној календарској години. 

VI . САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД САОБРАЋАЈНЕ 
ДОЗВОЛЕ, РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА 
И РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ 

1. Саобраћајна дозвола 

Члан 37. 

Саобраћајна дозвола за војно возило је израђена 
од картона и садржи: 

1) текст исписан у три реда, ћириличким писмом: 
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, 
„ВОЈСКА СРБИЈЕ“; 

2) црвени штит на којем је бели крст између че-
тири оцила бридовима окренутих ка вертикалној гре-
ди крста; 

3) текст исписан у два реда, ћириличким писмом: 
„САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА ЗА ВОЈНО ВОЗИЛО“; 

4) шестоцифрени редни број саобраћајне дозволе; 
5) регистарски број војног возила; 
6) назив јединице односно установе којој припа-

да војно возило; 
7) датум примопредаје војног возила; 
8) податке о војном возилу; 
9) податке о техничкој исправности војног возила; 

10) податке о коришћењу војног возила. 



24. јун 2013. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 13 – Страна 207
 

Образац Саобраћајне дозволе за војно возило (Обра-
зац СбСл-31) дат је у Прилогу 8. овог правилника и чи-
ни његов саставни део. 

2. Регистарске таблице војног возила 

Члан 38. 

Регистарске таблице војног возила су правоугао-
ног облика, димензија 420 × 110 × 1 mm и садрже: 

1) црвени штит на којем је бели крст између че-
тири оцила бридовима окренутих ка вертикалној гре-
ди крста, димензија 55 × 75 mm; 

2) словну ознаку, димензија 40 × 80 mm која озна-
чава врсту возила; 

3) знак „-“, димензија 25 × 10 mm утиснут између 
слова и четвороцифреног броја; 

4) четвороцифрени број – регистарски број вози-
ла (прва бројка регистарског броја означава припад-
ност возила јединици односно установи Министар-
ства одбране или организационој јединици Војске 
Србије; свака бројка регистарског броја је димензија 
40 × 80 mm); 

5) заштиту (на полеђини регистарске таблице вој-
ног возила утиснут је лого произвођача). 

Бројчане ознаке, словне ознаке и знак „-“ на ре-
гистарским таблицама војног возила су црне боје, а 
подлога је беле рефлектујуће боје.  

Размаци од леве ивице регистарске таблице вој-
ног возила до леве ивице црвеног штита, од десне 
ивице црвеног штита до словне ознаке и од задње 
бројке регистарског броја до десне ивице регистар-
ске таблице су 25 mm. Размак између словне ознаке и 
знака „-“ и између знака „-“ и прве бројке регистар-
ског броја је 10 mm. 

Изглед, садржај и димензије регистарске таблице 
војног возила приказани су на цртежу, који је дат у 
Прилогу 9. овог правилника и чини његов саставни 
део. 

Регистарска таблица војног возила – мотоцикла је 
правоугаоног облика беле боје и садржи елементе као 
регистарска таблица војног возила, а разлика је у ди-
мензијама: 

1) регистарска таблица је димензија 210 × 55 × 1 mm;  
2) црвени штит је димензија 26 × 37 mm; 
3) словна ознака је димензија 20 × 41 mm; 
4) свака бројка регистарског броја је димензија 

20 × 41 mm;  
5) знак „-“ је димензија 14 × 5 mm; 
6) размаци од леве ивице регистарске таблице до 

леве ивице црвеног штита и од десне ивице црвеног 
штита до словне ознаке су 12 mm; размак од задње 
бројке регистарског броја до десне ивице регистар-
ске таблице је 15 mm; 

7) размаци између словне ознаке, знака „-“ и прве 
бројке регистарског броја су једнаки. 

Изглед, садржај и димензије регистарске таблице 
војног возила – мотоцикла приказани су на цртежу, 
који је дат у Прилогу 10. овог правилника и чини ње-
гов саставни део. 

Протоколарне регистарске таблице војног возила 
су правоугаоног облика беле боје и истих димензија 
као регистарске таблице војног возила.  

Протоколарне регистарске таблице војног возила 
садрже: 

1) црвени штит на којем је бели крст између че-
тири оцила бридовима окренутих ка вертикалној гре-
ди крста, димензија 55 × 75 mm; 

2) словну ознаку: „МО“ – означава протоколарне 
таблице Министарства одбране (свако слово је димен-
зија 40 х 80 mm); 

3) знак „-“, димензија 25 × 10 mm (утиснут изме-
ђу слова и троцифреног броја); 

4) троцифрени број – регистарски број протоко-
ларног возила (свака бројка регистарског броја је ди-
мензија 40 × 80 mm); 

5) заштиту (на полеђини регистарске таблице вој-
ног возила утиснут је лого произвођача). 

Размак од леве ивице протоколарне регистарске 
таблице војног возила до леве ивице црвеног штита и 
размак од задње бројке бројчане ознаке до десне иви-
це регистарске таблице је 30 mm. 

За свако возило регистровано са протоколарним ре-
гистарским таблицама војног возила издају се прото-
коларне регистарске таблице Министарства одбране.  

Изглед, садржај и димензије протоколарне реги-
старске таблице војног возила приказани су на цртежу, 
који је дат у Прилогу 11. овог правилника и чини ње-
гов саставни део. 

Члан 39. 

Регистарске таблице војног возила израђују се од 
две врсте сировинског материјала, и то алуминијума и 
рефлектујуће фолије (међународни стандард ISO 7591). 

Алуминијум има следеће карактеристике: Al 99 
са H 42, а дебљина је 0,98 mm (толеранције макси-
мално +0,03/-0,03).  

Рефлектујућа фолија мора бити глатка и равна. По-
ставља се на алуминијум тако да са њим формира ве-
зу која је отпорна на ударе и савијање. Спој алумини-
јума и рефлектујуће фолије треба да омогући израду 
рељефних слова, бројева, црвеног штита и знака „-“ 
минималне висине 1,7 mm a максималне висине 2 mm. 

Словне ознаке и бројеви на регистарским таблицама 
и таблицама за привремено означавање војног возила 
исписују се ћириличким словима и арапским бројкама. 
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Доња страна регистарских таблица мора бити за-
штићена слојем безбојног лака. 

Регистарске таблице војног возила имају на поле-
ђини лого произвођача величине пречника 15 mm, који 
је видљив током целог животног века регистарске та-
блице и користи се за контролу произведене и предате 
регистарске таблице кориснику.  

Члан 40. 

Организациона јединица из члана 6. став 2. овог 
правилника одређује начин централизованог чувања 
и издавања регистарских таблица војних возила. 

Члан 41.  

Војно возило које је решењем тактичког носиоца 
преименовано у музејски примерак задржава регистар-
ске таблице војног возила које су биле на војном во-
зилу на дан доношења решења. 

За војна возила из става 1. овог члана, у напоме-
ни Јединственог регистра неборбених возила наводи 
се да је возило музејски примерак и број решења по 
којем је преименовано војно возило. 

3. Регистрациона налепница војног возила 

Члан 42. 

Регистрациона налепница војног возила је право-
углог облика, сиве боје, видљива у дневним и ноћним 
условима, димензија 80 × 60 mm са самолепљивим 
контролним одсечком и садржи: 

1) у левом горњем углу – грб Министарства од-
бране, а у горњем десном углу – грб Војске Србије; 

2) у средини између грба Министарства одбране 
и грба Војске Србије налази се текст исписан у три 
реда, ћириличким писмом: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, 
„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈСКА СРБИЈЕ“; 

3) на левој страни налази се текст исписан ћири-
личким писмом: „ГОДИНА КОРИШЋЕЊА“, а на десној 
страни – бројкама исписана година коришћења; 

4) у доњем левом углу је серијски број налепнице 
војног возила испод којег се налази визуелни кључ Ми-
нистарства одбране.  

Образац Регистрационе налепнице војног возила 
дат је у Прилогу 12. овог правилника и чини његов 
саставни део.  

Регистрационе налепнице војних возила израђују 
се према опису из става 1. овог члана, а на основу иска-
заних потреба организационих јединица из члана 28. 
овог правилника. 

VII. НАЧИН ПОСТАВЉАЊА РЕГИСТАРСКИХ 
ТАБЛИЦА, РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ 

ВОЈНОГ ВОЗИЛА И ИСПИСИВАЊЕ 
ЕВИДЕНЦИОНИХ БРОЈЕВА 

1. Начин постављања регистарских таблица 
војног возила 

Члан 43. 

На регистрована неборбена возила, возила за снег 
и прикључна возила, осим средстава наоружања која 
вуку војна возила постављају се регистарске таблице 
војног возила, на којима је исписана регистарска ознака.  

Члан 44. 

На прикључна возила, осим средстава наоружања 
која вуку војна возила, мотоцикле са приколицама и 
без приколица, мопеде, трицикле, лаке четвороцикле 
и возила за снег, поставља се по једна регистарска та-
блица војног возила на задњу страну возила. 

На неборбена моторна возила, осим возила из 
става 1. овог члана, постављају се по две регистарске 
таблице војног возила, и то једна на предњу, а друга на 
задњу страну возила. 

Регистарске таблице војног возила морају да бу-
ду постављене тако да буду видљиве и читљиве. 

Члан 45. 

Регистарске таблице војног возила постављају се 
причвршћивањем на возило тако да нису савијене или 
на други начин деформисане. 

Регистарске таблице војног возила на задњој стра-
ни возила причвршћују се на предвиђено и припре-
мљено место према техничким условима за израду во-
зила односно испод или између светлосних извора пред-
виђених за осветљавање регистарске таблице. 

Регистарске таблице војног возила постављају се 
на средини возила на предњој страни, ако за то по-
стоји предвиђено и припремљено место. 

Уколико на војном возилу нема припремљених ме-
ста за постављање регистарских таблица, постављају 
се на предњу и задњу леву страну возила, симетрич-
но у односу на подлогу на коју се причвршћују, тако 
да су добро видљиве и читљиве, да нису заклоњене, 
додатно пресвучене или прекривене било каквом ма-
теријом. 

Члан 46. 

Причвршћивање регистарских таблица војног во-
зила врше техничке радионице на које су јединице 
односно установе корисници возила ослоњене према 
Шеми логистичке подршке. 
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Организациона јединица из члана 6. став 2. овог 
правилника посебним стручним упутством одређује 
начин причвршћивања регистарских таблица војног 
возила на возило.  

Пре одређивања места на које ће бити поставље-
на регистарска таблица, треба водити рачуна да се при-
ликом постављања не покрију делови словних и број-
чаних ознака. 

Регистарске таблице војног возила могу се поста-
вљати у пластичне носаче регистарских таблица црне 
боје.  

Постављање пластичних носача регистарских та-
блица са рекламним ознакама није дозвољено. 

За правилно постављање регистарских таблица вој-
ног возила одговоран је надлежни старешина јединице 
односно установе корисника војног возила.  

Члан 47. 

Свако војно возило уписано у Јединствени реги-
стар неборбених возила докомплетира се додељеним 
регистарским таблицама војног возила. 

Премештање регистарских таблица војног возила 
са једног возила на друго није дозвољено. 

Члан 48. 

У случају да се војна возила отуђују из Министар-
ства одбране и Војске Србије, начин поступања са ре-
гистарским таблицама војног возила одређује се ре-
шењем односно одлуком о отуђењу.  

У свим случајевима промене додељене регистарске 
ознаке, организациона јединица из члана 6. став 2. 
овог правилника налогом одређује даљи поступак са ра-
није додељеним регистарским таблицама војног возила. 

Члан 49. 

Команда јединице односно установе из чијег је са-
става возило војно одмах, а најкасније у року од три 
дана од дана пријема решења о расходовању војног 
возила врши раскомплетирање возила регистарским 
таблицама војног возила и враћа их уз материјалну 
листу јединици која централизовано чува и издаје ре-
гистарске таблице, а организационој јединици из чла-
на 6. став 2. овог правилника доставља извештај о 
враћању регистарских таблица. 

Члан 50. 

Све враћене, оштећене, дотрајале и коришћене ре-
гистарске таблице војног возила уништавају се сече-
њем у месту одређеном за чување регистарских та-
блица војног возила, најмање једанпут годишње.  

Регистарске таблице војног возила морају бити 
уништене тако да се не могу поново користити. 

За уништење регистарских таблица војног возила, 
у смислу става 1. овог члана, организациона јединица 
из члана 6. став 2. овог правилника наређењем обра-
зује комисију за уништење регистарских таблица. 

Обавезни чланови комисије из става 3. овог члана 
су: лице из организационе јединице из члана 6. став 2. 
овог правилника, лице надлежно за Војну полицију и 
лице које материјално дугује регистарске таблице вој-
ног возила у јединици одређеној за централизовано 
чување и издавање регистарских таблица. 

По уништењу регистарских таблица војног возила, 
комисија из става 3. овог члана сачињава записник.  

На основу записника о уништењу регистарских та-
блица војног возила, организациона јединица из чла-
на 6. став 2. овог правилника уноси у Јединствени ре-
гистар неборбених возила податке о уништењу реги-
старских таблица војног возила. 

Члан 51. 

Возила која су по основу извршења материјалне 
обавезе на коришћењу у јединицама и установама Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, уместо војне ре-
гистарске таблице, обележавају се посебним знаком. 

Знак за обележавање возила за извршење мате-
ријалне обавезе је правоугаоног облика, плаве боје, 
видљив у дневним и ноћним условима, димензија 
80 х 60 mm и садржи: 

1) у горњем левом углу – грб Министарства од-
бране, а у горњем десном углу – грб Војске Србије; 

2) троугао линија плаве боје са теменима (доња 
лева и десна ивица и тачка на средини горње стране 
знака); 

3) у горњем делу троугла налази се текст исписан 
у три реда, ћириличким писмом: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, 
„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈСКА СРБИЈЕ“; 

4) у средини троугла налази се текст исписан ћи-
риличким писмом: „РАТНА ЈЕДИНИЦА“, а испод тек-
ста – линија за уписивање назива ратне јединице; 

5) у доњем делу троугла налазе се текст исписан ћи-
риличким писмом: „ЦИВИЛНА РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА“ 
и линија за уписивање цивилне регистарске ознаке 
возила. 

Знак за обележавање возила за извршење матери-
јалне обавезе дат је у Прилогу 13. овог правилника и 
чини његов саставни део. 

Набавку и дистрибуцију знакова за обележавање 
возила за извршење материјалне обавезе врши органи-
зациона јединица из члана 6. став 2. овог правилника. 

Члан 52. 

Знак за обележавање возила која су по основу из-
вршења материјалне обавезе на коришћењу у једини-
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цама и установама Министарства одбране и Војске 
Србије поставља се са унутрашње стране ветробранског 
стакла, у десном горњем углу. 

Знак из става 1. овог члана правилника не поста-
вља се на возила која немају ветробранско стакло од-
носно кабину, већ се током коришћења возила носи уз 
документацију возила. 

Члан 53. 

По престанку извршења материјалне обавезе, над-
лежни орган јединице односно установе у којој је во-
зило било на коришћењу уклања знак за обележавање 
возила за извршење материјалне обавезе. 

Члан 54. 

Са возила која се по основу извршења материјал-
не обавезе налазе на коришћењу у јединицама и уста-
новама Министарства одбране и Војске Србије, у ра-
ту се могу привремено скинути цивилне регистарске 
таблице.  

Одлуку о привременом скидању цивилних реги-
старских таблица доноси командант ратне јединице. 
Цивилне регистарске таблице које су скинуте са во-
зила морају да се налазе у возилу. 

2. Начин постављања регистрационе налепнице 
војног возила 

Члан 55. 

Регистрациона налепница војног возила поставља 
се на неборбено возило које има кабину или само ве-
тробранско стакло, и то са унутрашње стране, у де-
сном доњем углу ветробранског стакла. 

Регистрациона налепница војног возила не поста-
вља се на неборбена возила која немају ветробранско 
стакло односно кабину, већ се током коришћења ових 
возила носи уз документацију возила. 

Постављање регистрационе налепнице војног во-
зила на војна возила регистрована цивилним реги-
старским таблицама није обавезно. Током коришће-
ња возила регистрованог цивилним регистарским та-
блицама, регистрациона налепница војног возила но-
си се уз документацију војног возила. 

3. Начин исписивања евиденционих бројева 

Члан 56. 

Евиденциони бројеви за возила уписана у Регистар 
борбених возила су беле боје, димензија 180 × 90 mm. 

Преглед места исписивања евиденционих бројева 
на борбеним возилима дат је у Прилогу 14. овог пра-
вилника и чини његов саставни део. 

Исписивање евиденционих бројева врше техничке 
радионице на које су јединице односно установе ко-
рисници возила ослоњене према Шеми логистичке 
подршке. 

Члан 57. 

У случају да се војна возила отуђују из Мини-
старства одбране и Војске Србије, начин поступања 
са исписаним евиденционим бројевима одређује се ре-
шењем односно одлуком о отуђењу. 

Команда јединице односно установе из чијег је са-
става возило одмах, а најкасније у року од три дана од 
дана пријема решења о расходовању војног возила од-
ређује начин уклањања исписаних евиденционих бро-
јева, а организационој јединици из члана 6. став 1. овог 
правилника доставља извештај о уклањању евиденцио-
них бројева. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 

Пре сваког упућивања војног возила у мултина-
ционалну операцију, надлежна организациона једи-
ница из члана 6. овог правилника одређује поступање 
са исписаним евиденционим бројем односно са реги-
старским таблицама, регистрационом налепницом и са-
обраћајном дозволом за војно возило. 

Члан 59. 

Објашњења у вези са применом одредаба овог пра-
вилника даје организациона јединица Министарства 
одбране надлежна за саобраћај и транспорт. 

Члан 60. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о регистрацији и обележавању 
моторних и прикључних возила Војске Србије (посеб-
но издање Саобраћајне управе Савезног секретаријата 
за народну одбрану, број 651-1 од 14. јуна 1979. године 
са изменама и допунама које су објављене у „Службе-
ном војном листу“, бр. 19/90, 14/92 и 9/08). 

Члан 61. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“, а примењује 
се од 1. јануара 2014. године. 

Р.в.п. бр. 17 
17. јуна 2013. године 

Београд 
Министар одбране 
Александар Вучић, с. р. 
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Врста возила ___________________________ 

Марка возила ___________________________ 

Тип возила ___________________________ 

Година производње ___________________________ 

Регистарска ознака ___________________________ 

Број мотора ___________________________ 

Број шасије ___________________________ 

Боја возила ___________________________ 

Уграђено неборбено 
средство на возилу ___________________________ 

                                                            (назив средства) 

ПОДАЦИ О ВОЈНОМ ВОЗИЛУ 
   
  

 
1.___________     ___________________ __________ 
      (надлежна В.П.)          (одобрено коришћење од–до)           (потпис) 

 
                                                                                                            (М.П.) 

    ______________         ____________  
                  (место)                                (година)                  

 

2.___________     ___________________ __________ 
      (надлежна В.П.)          (одобрено коришћење од–до)           (потпис) 

 
                                                                                                             (М.П.) 

    ______________         ____________  
                  (место)                                (година)                   

 

3.___________     ___________________ __________ 
      (надлежна В.П.)          (одобрено коришћење од–до)           (потпис) 

 
                                                                                                             (М.П.) 

    ______________         ____________  
                  (место)                                (година)                   

 

4.___________     ___________________ __________ 
      (надлежна В.П.)          (одобрено коришћење од–до)           (потпис) 

 
                                                                                                             (М.П.) 

    ______________         ____________  
                  (место)                                (година)                   

 

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕЊУ ВОЈНОГ ВОЗИЛА

Образац СбСл-31 
 

РЕБУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

ВОЈСКА СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 

САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА 
ЗА ВОЈНО ВОЗИЛО 

Nº  000000 
 

Регистарска ознака                 
 

Команда јединице односно  
установе којој припада             ____________    ___________ 
војно возило                                        (В.П. или назив)          (потпис) 

                   _________ 
                                                                (место)                        (М.П.) 

Примопредаја војног возила    ____________________ 
 (датум и потпис) 

Команда јединице односно 
установе којој припада 
војно возило                              ____________    ___________ 
                                                                   (В.П. или назив)            (потпис) 

                   _________ 
                                                                (место)                        (М.П.) 
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Прилог 12. 

РЕГИСТРАЦИОНА НАЛЕПНИЦА ВОЈНОГ ВОЗИЛА 

 

 

 
Прилог 13. 

 
ЗНАК ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

РАТНА ЈЕДИНИЦА

ЦИВИЛНА РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
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С А Д Р Ж А Ј 

Страна 

178. Правилник о регистрацији војних возила ....................................................................................  201 
 
 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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