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Апстракт 
 
Во овај труд се дадени сегашните ситуации кои се однесуваат на идентификација 
на возилата од аспект на техничките експертизи-вештачења со што се дава еден 
сеопфатен и јасен поглед на оваа проблематика. Тоа ќе служи за ориентација при 
решавање на прашањето за идентификација на возила на субјекти кои работаат во 
овај сектор - експерти, вештаци, инспекциски служби при МВР, продавачи на 
возила, услужни центри, сервиси како и личности кои имат интерес за оваа 
проблематика на пример: како да се купи автомобил т.н. “чист” автомобил. 
Идентификацијата се однесува и има значење и при решавање на 
криминалналните дејства во автомобилската индустрија  од злоупотреба на 
идентификатори. 
 
Вовед 
 
Во денешно време кражбата на моторни возила е еднен од најсериозните проблеми 
во областа на криминалот, не само во нашата земја туку и во сите земји од 
Европската унија. (Пример: секојдневно во Чешка република се крадат во просек 70 
возила од тоа речиси 60% се неповрaтно изгубени). Ова укажува на важноста за 
познавање на идентификација на возилата. 
Всушност речиси 50% од украдените возила со одредени променети 
идентификатори повторно се враќаат во евиденцијата и регистрираат на име на нов 
сопственик. Другиот дел од возилата се растурени на делови и се користат за 
поправка на оштетни возила (повеќето се оденесува на осигурани измами) или по 
предходна нарачка се одвозени во странство (ова се однесува за луксузни 
автомобили)  
Во цивилниот сектор идентификацијата на возилата наоѓа примена како во 
приватните фирми така и во осигурителните компании и нивните специјалисти кои 
се занимаваат со проценка и ликвидации на штети на возила, станици за техничка 
контрола-преглед, форензички експерти и судски експерти-вештаци.  
 
Целта на овај труд е да ја објасни проблематиката за идентификација на возилата 
како за ориентација при судските вештачења така и на работниците кои се 
соочуваат секојдневно со оваа проблематика. 
Целта е да се создаде прегледна, наменска и јасно обмислена работа која ќе ги 
олесни тешките движења и оријентации за идентификација на возилата. 
 
1. Идентификација на возила 
 
Идентификацијата на возилата се базира врз 3 (три) различни погледи: 
 
* Индивидуална идентификација на возила 
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* Идентификација на возила според тип 
* Идентификација на возила според вид 
 
1.1. Индивидуална идентификација на возилата 
 
Оваа идентификација ја представува постапката и методите со који се гарантира 
признавање на едно конкретно воизло со своите индивидуални карактеристики со 
кои заеднички возилото ќе го сметаме за уникатно не само во државата туку и во 
светот. Индивидуалните карактеристики вклучуваат ВИН ознака - код, РО – 
регистарска ознака, код на регистарска табличка, разни специјални кодови 
(повеќеслојно стакло –Систем за безбедносно означување на стаклото, чипова 
електронска идентификација др. начини на идентификација). 
 
1.2. Идентификација на возилата според тип 
 
Идентификацијата на возилата според типот ги соединува индивидуалните возила 
во групата со исти технички и фнкционални карактеристики. Дефинирањето на 
конкретниот тип (модел, модификации и сл.) на возило е важно за точно да се 
дифинира типот на возила во информативниот систем и последователно 
пребарување на фабричките ознаки, типот и модификацијата – за пронаѓање на 
возилата врз основа на дадени изјави на сведоци - сведочења на очевидци при 
преглед на автомобилот со утврдени конструктивни, монтажни, материјални 
дефекти карактеристични за утврден-конкретен модел, произведен во утврден 
период, за правилно да се утврди износот на плаќање на патно осигурување - такса, 
осигурување од одговорност и.т.н. 
 
1.3. Идентификација на возилата според видот 
 
Идентификацијата според видот ги класифицира возилата во групи на утврдени 
видови, категории и корисни особини. Оваа идентификација е најопшта и служи 
пред се за глобален поглед – анализа, преглед, општ избор на возила кои не се 
точно специфицирани ниту со индивидуална ниту со типова спецификација меѓутоа 
користат општи технички особини. Во пракса е важно и интересно да се погледа 
колку кај нас има регистрирано патнички и товарни возила во разни тежински 
категории – N1, N2, N3, каков е уделот на видот на горивото во лесните автомобили 
и слично. 
Врз основа на видот на возниот парк државните институции го утврдуваат износот 
на разни давачки и даноци поврзани со поседување и работење на моторните и 
немоторните возила. 
 
ВИН: WV2ZZZ70ZXH008887 

РО: 1C2 8312      - Индивидуална идентификација 

Година на происводство: 1998 

 

 

Фабричка ознака, тип, ознака: 

Volkswagen TRANSPORTER 1.9 TD  - Идентификација според типот 

6 места 

 
 

Мал товарен автомобил 

Категорија N1            - Идентификација соред видот 

 
Слика 1. Идентификации на возила 



1.3.1. Марканти (шкртаници, мали вдлабнатини и испакнатини на каросеријата на 
возилата и сл.) 
 
Често гледаме карактеристики на поединечни промени кои произлегуваат од 
работата, одржувањето, украсување и подобрување возилото, со кои се разликува 
возилото од неговата оригинална состојба. Маркантите (освен сериски броеви), 
овозможуваат утврдување на разлика помеѓу две возила кои излегуваат 
непосредно едно по друго од производствената линија и нив ги знаат само 
сопственикот на возилото, членовите на потесното семејство и сл. 
Маркантите се генерално специфични карактеристики кои субјективно ги 
поставуваат сопствениците во возилата и истите се од големе значење за 
идентификација на возилото-а. 
Возилото речиси секогаш носи свои карактеристики кои се разликуваат од ново 
возило, а истите ги остава во него оригиналниот сопственик. Маркантите играат 
важна улога во потрага по украдени возила, помагајќи при идентификување на 
возилото кога сторителот или дилер ќе ги отстрани или измени во непрепознатливи 
стандардни идентификатори. Во моментов овие марканти се клучни при откривање 
на украдените возила поради што сопственикот истите треба прецизно и конзцизно 
да ги опише во полиција. 
 

Од пракса е познато дека многу оштетени сопственици на кои им е украдено возило 
врз основа на маркантите на пат или на автопазар ги препознале своите возила, но 
само среќата одлучува дали тие маркантите на украденото возило ги приметува 
само сопсственикот или и некој друг. Бројот на украдени возила со слични марканти 
на годишно ниво е голем и веројатноста за нивни точни сеќавања е мноу мала. 
 
Основната поделба на маркантите е:  
* Модификација, модел, фабриката марка  
* боја  
* Конструктивни карактеристики и специфики  
* Моторни - зафатнина и користеното гориво и  
* Однос на регионалната ниво - евиденција  
* дополнителна опрема  
* Марканти предизвикана од употребата на гориво 
 
1.3.2. Нова подобрена идентификација 
 
Со развојот на науката и техниката во чекор со ефикасноста во областа на 
информатичките технологии се нудат и нови, перспективни методи за 
идентификација на возила со кои во иднина ќе може да биде распознаван 
идентитетот на возила како што се отпечатоци на прсти или ДНК анализа во 
криминалистиката за пронаоѓање и утврдување на лица. 
 
При производството на возилата произлегуваат специфични отисоци на 
каросеријата на возилото кои се мерливи и постојат за цел живот на возилото. 
Научниците (во САД) овие специфични отисоци од каросериите ги снимаат и чуваат 
во матрици за конкретни точки на каросеријата за секое возило поради нивната 
уникатност и истите можат да се користат за идентификација на возилото при 
негова полна функција дури и при хаварии и деформации на каросеријата.  
 
Оваа  метода  во сегашно време е доста скапа и е ппотребен огромен капацитет на 
информативниот систем. За тоа не може кај нас да очекуваме дека истата во скоро 



време дека ќе ја користиме. Со тек на време сепак е реално овај метод ад се 
користи и при сериското прозиводство на возила и пракса.  
 
3. Технологии на идентификатори 
 
Важен фактор при идентификација на возилата а во интерес на неговите 
идентификатори е правилно држење до пропишаната технологија на прозиводство. 
Со оглед на тоа дека во денешно време посебно е најважен идентификаторскиот 
ВИН ознака - код, понатаму ќе ги наведеме основните описи на поединечните 
производни технологии на овај код.  
Се чини дека како што е ВИН ознаката - кодот  е стандардизирана, би требало да 
биде стандардизирана и  технологијата на ВИН ознаката. Меѓутоа овај факт е 
заблуда. Во сегашно време голем број на производители изведбата на ВИН 
ознаката ја прават различно по своја сопствена технологија. Кованата ВИН ознака 
се изведува или до т.н. сурова ламарина-плех или на дел од каросеријата 
(подкрило, под веробранско стакло, патос и др.). И просторната изведба на ВИН 
ознаката може да биде различна. Може да се се најде ВИН ознаката изведена во 
едно линиски сл.2 или дво линиски сл.3. Од гледна точка на работникот кој врши 
идентификација на точноста на ВИН ознаката најдобра опција е кога истата ВИН 
ознака е изработена во една линија – еднолиниски. 
Формите на карактерите на ВИН ознаката не се задолжителни и стандардизирани. 
Тоа зависи од конкретниот производителот како тој тоа го има предвидено. 
Производителите користат индивидуално дизајнирани форми и големини на ударен 
отисок кои тешко можата да се заменат. Сепак ниту во еден прозиводител не се во 
сите модели користени исти т.н. “втиснувачи” на ВИН ознака. Ова зависи и од тоа 
во која фаза при прозиводството на возилото е ВИН ознаката изведена. Тоа е 
можно и во случај кога производителот ВИН ознаката не е изведува во еден чекор 
туку во два чекори во зависност од постапката на производство на возилото. Во тој 
случај гравурата-отиснувањето на ВИН ознаката може да биде изразена во два 
редови. При контрола на ВИН ознаката потребно е да се обрне внимание на 
прецизноста на поставените знаци, изгледот на кој се поставени едни наспроти 
други (растојание на карактери) на детален облик на знаците и посебно да се 
фокусира пред се на усогласеноста на знаците во една ВИН ознака. Исто така и 
длабочината на отиснатиот знак е многу важен фактор во препознавањето на 
автентичноста на ВИН ознаката.  
 

 

Слика 2. ВИН ознака изведена во еден ред (АУДИ) 
 

 

Слика 3. ВИН ознака изведена во два реда (ФИАТ) 



3.1.1. Точкасто втиснување 
 
При оваа технологија втиснувањето се врши со кружна алатка т.н. “вкопувач”. Со  
овај вкопувач постапно се притиска во материјалот и постепено формираат 
поединечни точки од знакот. Овој метод е делумно многу променлив. Втиснувањето 
може да се реализира како аранжман за заемно допирни точки во еден знак. При 
откривање на два идентични карактери треба бројот на точки за секој од нив да 
биде исти и при оваа варијатна е пожелно најмалку на едно место од знакот да се 
преклопуваат точките. Оваа варијанта со т.н. точкасто втиснување очигледно 
изгледа доста неуредна и хаотична.  
За разлика од оваа варијанта, некои производители ја користат опцијата каде за 
секој идентичен карактер на ВИН ознаката имаат точно дадено број на точки и точна 
локација. Генерално, втиснување се чини дека е точно доколку е во уредна една 
линија. 
Последната точкаста варијанта на втиснување е создадена со постапно 
преклопување на печатот преку себе. На ова втиснување е јасно видливо местото 
на почетокот и крајот од отисокот на печатот-отисокот. На прв поглед оваа 
технологија може да се замени со користење на ласерската технологија. Точките 
создадени со отисок на ВИН ознаката се јасно видливи и на рабовите и на задната 
страна на материјалот. 
 
3.1.2. Целосно втиснување 
 
Оваа технологија на целосно втиснување на ВИН ознаката се изведува со помош 
на печат машина во еден чекор – со едно втиснување. ВИН ознаката е креирана со 
ограничено дадените симболи. Печатните симболи се изведени било со леење или 
ковање. Од таа причина втиснувањето во случај на микроскопски преглед на ВИН 
ознаката се видиливи повторувања на исти знаци. Втиснувањето може да се 
направи на два начини. Се работи за втиснување во насока на гледање или т.н. 
негативно втиснување која се изведува од задната страна. Поединечните знаци-
ознаки можат да бидат затворени (сл.4) или отворени (сл.5).   
 

 

Слика 4. – затворени знаци на ВИН ознака (ШКОДА) 
 

 

Слика 5. – отворени знаци во ВИН ознака (ХОНДА) 
 
3.1.3 Технологија на едноставно гравирање-втиснување  
 
Овој метод се базира во притискање на печат алатката во материјалот и постепено 
непрекидно-континуирано влечење на саканиот знак-ознака. По рабовите од 
поединечните знаци материјалот се појавува да биде малку притиснат над 
стандардниот материјал на поголема далечина од крајниот знак. Индивидуалните -



поединечните знаци не се во ниту една точка прекинати. Изгравираните знаци се 
идентични со знаците од гравурата од алатот-печатот. 
  
3.1.4 Технологија базирана на ласер 
 
Овааа метода е ретко користен метод за утврдување на техничите барања за 
идентификација на ВИН ознаки. Сепак оваа технологија е многу добро 
препознатлив идентификатор кога се оштетува идентификаторот или се заменува. 
Дури и по брусење, овој метод остава еден вид на мрежни точки кои се на точно 
места изгорени надвор низ материјалот, и ВИН ознаката - кодот лесно може да се 
идентификува. Спроведување на втиснување се темели на т.н. спојување на 
поединечни точки од секоја ВИН ознака.Оваа технологија, исто така во голема мера 
наликува на технологија со точкасто втиснување. 
Оваа технологија се заснова на тоа што секој знак мора да биде барем една 
транзитна точка во материјалот. Ова создава еден специфичен растер - мрежа на 
точки. Карактерот на знаците мора да соодветствува. 
 
 
ЗАКЛУЧОК  
 
Со развојот на науката и техниката во чекор со ефикасноста во областа на 
информатичките технологии се нудат и нови, перспективни методи за 
идентификација на возила со кои во иднина ќе може да биде распознаван 
идентитетот на истите (на пр. како што се утврдување идентитет со отпечатоци на 
прсти или ДНК анализа во криминалистиката за пронаоѓање и утврдување на 
сторители на криминални дејства) 
Врз основа на искуствата од развиените земји и согласно нивните препораки, 
потребно е да се формира систем на мерки  кој би довел до намалување на бројот 
на фалсификувања кај моторните возила. 
Врз основа на внимателни истражување, ригорозни анализи и акции базирани на 
цврсти и докажани аргументи со користење на светски искуства и со константно 
следење на  криминогените дејствија кај возилата би се постигнал значаен 
позитивен ефект во откривање на нивниот вистински идентитетот. 
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