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Апстракт 

Во овај труд под наслов Контрола на идентификатори и постапка при 
идентификација на возило представени се постапките за проверка на ВИН (VIN) 
ознаката – кодот, контрола на годината на производство, контрола на безбедносни 
појаси на возилата, контрола на кодови на стаклата на возилото, типова етикета - 
налепка како и утврдување на типот на мотор или серискиот број на возилата. 
Обработени се поединечни идентификациски картици со што се дава сеопфатен 
поглед на проблематиката на идентификатори. Исто така е представен е и преглед 
од страна на одредени избрани производствени марки - брендови. 

 

1. Законодавна контрола (легислатива) на возилото и контрола на 

идентификатори 

 

При идентификација на дадено возилото не е секогаш во прашање реалната 

состојба и податоците на наведеното возило, но исто така и нивната сообразност 

со податоците во документите на возилото - технички сертификат (сообраќајна) .  

Затоа е многу важно да се бара за даден автомобил целата расположлива 

документација. Ако се работи  за возило увезени од странство би било пожелно да 

се проверат податоците на оригиналната регистрација во земјата од каде истото 

потекнува и да се споредат со податоците во техничкиот сертификат- сообраќајна 

дозвола на пр. издадена од Чешка република. 

Ова е многу проблематично, бидејќи увозниците на возила, возилата ги 

регистрираат во Република Чешка, пред истите да ги стават на продажба. Затоа 

достапноста на оригиналниот сертификати за Техничкиот сертификат на возилото 

е многу тешко. Сепак, ако воопшто е можно сопствена контрола би била и пожелна. 

На сликите 6 и 7 се прикажани два технички сертификати (оригинални и чешки) на 

возила увезени од Белгија , а потоа и следење на главните идентификатори за 

одредено возило – слики 7 и 8. 
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            Слика 6. – Оригинална Технички сертификата за возило (PEUGEOT) 

 

Слика 7. - Оригинално втисната ВИН на дадено возило (PEUGEOT) 

 

Слика 8. – Типова етикета на дадено возило (PEUGEOT) 



Слика 9. – Чешки Технички сертификат на дадено возило (PEUGEOT) 



3.1. Како да се постапи при идентификација на возилата 

  

При физичка контрола и преглед на возилото потребно е систематичност а при тоа 

да не се заборави ниту еден идентификатор. Секој идентификатор има скриени 

податоци кои ќе ни кажат дали за тоа е возило, одговора соодветно издадениот 

технички сертификат. При идентификување на возила, важно е да се фокусираме 

на следните идентификувачки ознаки и за нив за секој посебно да ја направиме 

следната индивидуална анализа: 

- ВИН на возилото 

- Тековната година на возилото  

- Безбедносните каиши на возилото 

- Кодови на стаклата на возилото  

- Типовата (производствената етикета) на возила  

- Моторот на возила - тип или сериски број 

 

Проверка на ВИН (VIN) ознаката-кодот 

Во ВИН знаците мора да се совпаѓаат во сите точки. Доколку тие се различни само 

за една позиција, во тоа е случај е упаднато во ВИН (VIN) кодот - ознаката . 

Потребно е ВИН ознаката наведена во техничкиот сертификата да се контролира -

провери т.е. дали соодветствува со ВИН ознаката - кодот на возилото. Доколку 

прозиводителот користи ВИН код под предната шофершајбна така т.н. "торпедо", 

важно е да не се занемари негова темелна контрола-инспекција. Во повеќето 

случаи, ова е тешко отстранлив ВИН код и фалсификувањето е многу скапо. Други 

локации на кои треба да се исконтролира ВИН кодот е контрола и споредба со 

производствената етикета на возилото. Ќе мора да биде идентична. Во секој Вин 

код за секоје возило мора да бидат јасно читливи 17 (седумнаесет) позиции. Ниту 

една позиција несмее да биде поврдена или двосмислена. ВИН ознаката-кодот 

мора да биде ограничена со симбол кој се користи од страна на производителот. 

Висината и наклонетоста на знаците мораат да бидат идентични. Во околината на 

ВИН ознаката - кодот не смее да биде механички оштетена. Локација на ВИН кодот 

и визуелниот изглед , вклучувајќи ги и граничните симболи може да се најдат за 

избран модел за одредена марка на место каде само производителот ги предвидел. 

 

Контрола на годината на производство  

Податокот за годината на производство често се ревидира. Подмладувањето на 

возилота е многу честа појава кај дилерите на автомобили. Сепак, подмладување 

на возилото, дури и за само две години значително влијае на атрактивноста и 

цената на понудените возило. Затоа е многу важно да се фокусираат на 

информациите дадени во возило кое ќе ни ја каже вистинската годината на 

производство. Основни податоци за годината на производство (модел година) може 



да се прочитаат од ВИН (VIN) код. Тој на секоја десетта негова позиција ни ја дава 

моделската година на конкретното – даденото возило. Друго место каде што 

годината на производство, е наведена се кодовите на стаклата, безбедносните 

каиши, производствената етикета на под компонентите на возилото. 

Предтсвуавањето на годините на производство на под деловите се прикажани на 

слика 10. 

 

 

Слика 10. - Означена година на производство, април 2002 година (FIAT) 

Безбедносни појаси на возилата  

И етикетите на безбедносните појаси ни даваат вредни информации.   

Од одредени видови на етикети може да се провери и утврди датумот на 

производство, кој пак повторно може да се спореди со други податоци определени 

од други идентификатори на возилото. 

 

Кодови на стаклата на возилото  

Датумот на производство е означен во кодовите сместени во стаклата на возилото 

и истите треба да се совпаѓаат со кодовите на останатите стакла од возилото. Ако 

оваа нее вака тоа укажува на одредена промена на некои стакла на возилото. 

Сепак, таа може да биде потребно, на пример при некоја хаварија, несреќа, или 

само делумно оштетување на стакло. Дата на производство на стаклата не треба 

да бидат многу различни од податоците на возилото (максимален опсег од 6 

месеци). 

 

Типова етикета-налепка (производство) на возилото  

Таа не смее во никој случај од возилото да недостасува. Не смее да биде оштетена 

ниту модифицирана. Сите податоци на етикетата-налепката мораат да се 

совпаѓаат-идентични со податоците прикажани во Техничкиот сертификат на 

возилото. 



Варијации и локацијата на етикети-налепки се опишани во идентификационите 

картици на поединечни - индивидуални возила. 

 

Мотор на возилата - тип или. сериски број  

Контролата и проверката на моторот на возилото е многу значаен од причина на 

отежнатиот пристап во моторното возило. Од 1 јули 2001 година во Техничките 

сертификати се дадени само според типот на моторот. Затоа, пожелно е да се 

споредат со типот на мотор во возило со означеноста во Техничкит сертификат-

сооб. дозвола од возилото. Ако се работи за возило со постара година на 

производство во Техничкиот сертификат е наведена и годината на производство на 

моторот  и при тоа е потребно да се споредат бројките со бројките прикажани на 

даденото моторно возило. 

 

3.2 Идентификација на картици во возило 

 

Секоја идентификацискан картица во возилата ги содржи основните потврдени 

податоци за возилото (производител, тип ознака, ВИН , година на производство ), и 

шематски ја покажува локацијата на идентификаторите во возилото. Важна точка 

во картата сама по себе е и анализа на ВИН ознаката-кодот каде е наведена 

должината на дадено втиснување, вклучувајќи го и втиснувањето, висината на 

втиснатите знаци и опис на изгледот на симболите. Таа ја опиша локацијата на 

втиснатиот ВИН код на возилото и е надополнета со вистински фотографии. 

Следниот дел го опишува типот ( производство) на плочката на возилото. Тука е 

прикажано нејзиното растојание, материјалот на етикетата - налепката и позицијата 

во возилото. Сè ова е дополнето со реални - вистински фотографии. Последниот 

дел на возилото во идентификацискта-службената легитимација (сообраќајна 

дозвола во конкретниов случај за Чешка република) е збир на реални слики на други 

идентификатори на возилото . 

 

 

4. Заклучок   

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. Ова ќе служи за ориентација при 

решавање на прашањето за идентификација на возила на субјектите 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 дејствија во автомобилската индустрија  со злоупотребата на 

дадените идентификатори. 

Непосредно обработени се поединечни идентификациски картици со што се дава 

сеопфатен поглед на проблематиката на идентификатори. Исто така е даден и 

преглед на одредени избрани производствени марки - брендови. 
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