Процедура за испитивање система преграда за заштиту људи од налета терета током
вожње
Испитивањем система преграда за заштиту људи у теретним возилима код који се лица и терет
превозе у истом простору од налета терета током вожње (у даљем тексту преграда) у циљу добијања
типског одобрења, проверавају се безбедносно - техничке карактеристике декларисане техничком
документацијом произвођача у погледу испуњености услова прописаних стандардом ISO 27956:2009.
Возило које се преправља уградњом преграде са циљем промене врсте возила у теретно возило,
мора бити такво да након уградње преграде буду испуњени сви услови члана 9. Правилника o подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени
гласник РС“, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15 и 14/16) (висина отвора за утовар,
положај у односу на места за седење и потребне димензије теретног простора, масене карактеристике…).
У случају да преправљено возило не задовољава све прописане услове наведеног члана, не може се
издати одговарајуће Уверење о испитивању преграде.
Ово испитивање се не спроводи над преградама произведених од стране произвођача возила и
које се уграђују у теретна возила одобреног типа са тим преградама. За преграде које нису саставни
склоп теретног возила одобреног типа, одредбама члана 9. став 1. тачка 2) наведеног Правилника
прописано је да произвођач може да документује на одговарајући начин Агенцији за безбедност
саобраћаја да уграђен систем преграда пружа једнак ниво заштите, као што је предвиђено стандардом
ISO 27956:2009.
Наведени стандард прописује геометријске услове и проверу деформација при одређеним
дејствима сила са одређеним начином уноса тих сила на преграду.
Захтев за испитивање преграде подноси произвођач преграде или овлашћени заступник
произвођача преграде или произвођач возила у које се уграђује преграда, односно његов овлашћени
заступник који има уговор са произвођачем преграде за коју се подноси захтев. Произвођач преграде
мора бити правно лице. Захтев се подноси посредно преко овлашћених и осведочених правних лица за
испитивање возила и преграда.
Захтев за испитивање преграде мора да садржи прецизан назив типа преграде и марке, типа и
комерцијалне ознаке возила у које је предвиђена уградња преграде.
Уз захтев се подноси следеће:
- уграђена преграда у возило марке и типа за које је предвиђена уградња, над којом ће се
вршити деструктивна испитивања и која неће бити за даљу употребу након испитивања,
- опис начина уградње у возило
- техничка документација која садржи склопни цртеж са потпуно димензионисаним спољним
ивицама преграде, са позиционираним главним склоповима и подсклоповима, димензионисаним
детаљима веза за возило, саставницом са спецификацијом уграђених материјала и карактеристика
грифоване жице ако се користи у прегради
- детаљан опис и фотографија начина означавања преграде. Преграда се означава трајно и
неизбрисиво, на читљивом месту одговарајућом произвођачком таблицом произвођача преграде.
Минимум информација које та таблица мора да садржи су:
- назив произвођача преграде
- предвиђено поље за број Уверења о испитивању преграде издато од АБС
- назив типа преграде
- серијски број преграде додељен од стране произвођача.
Овлашћено и осведочено правно лице за испитивање возила и преграда након спроведеног
испитивања и одговарајућих мерења, сачињава извештај који садржи дијаграмске записе о измереним
оствареним силама и пратећим деформацијама у функцији времена. Овлашћено правно лице уз
позитиван извештај прослеђује захтев и комплетну поднету документацију Агенцији за безбедност
саобраћаја. Агенција, након обраде документације о испитивању издаје Уверење о испитивању преграде
на основу позитивног извештаја о испитивању преграде, а према поднетом захтеву са комплетном
документацијом.
У циљу сузбијања појава неоригиналних преграда према Уверењу о испитивању преграде,
препоручује се произвођачима/вршиоцима преправки возила да воде евиденцију о уградњи прегради у
возила која садржи серијски број преграде и идентификациону ознаку преправљеног возила.
Докази о уплатама који се достављају уз захтев су:
1.

доказ о плаћеној републичкој административној такси према тарифном броју 1. у износу од
300,00 динара,

Број рачуна на који се уплаћује републичка административна такса за захтев за испитивање
возила у износу од 300,00 динара је: 840-29779845-18
модел:........................ 97
позив на број: ........... 59-013
сврха уплате:

Републичка административна такса – (уписати Преграда тип…)

прималац: ................. Република Србија
2.

доказ о плаћеној цени услуге обраде документације за испитивање у износу од 3.300,00
динара

Број рачуна на који се уплаћује цена услуге обраде документације за испитивање возила у износу
од 3.300,00 динара је: 840-1000627-09
позив на број: ......... 190 – (уписати број извештаја о испитивању преграде)
сврха уплате: .......... цена услуге обраде документације за испитивање возила
прималац уплате: .. Агенција за безбедност саобраћаја

3.

доказ о плаћеној републичкој административној такси према тарифном броју 11. у износу од
300,00 динара,

Број рачуна на који се уплаћује републичка административна такса за издавање Уверења о
испитивању возила у износу од 300,00 динара је: 840-29779845-18
модел:........................ 97
позив на број: ........... 59-013
сврха уплате:

Републичка административна такса – (уписати Преграда тип…)

прималац: ................. Република Србија

