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9. Сервиси 
 
Сервиси су објекти који служе да се у њима обављају одржавање и оправка 
возила. Сервиси су снабдјевени одговарајућим простором, алатом и 
машинама и у њима ради квалификована радна снага. 
 
Постоје сервиси само за путничка или теретна возила као и сервиси 
мјешовитог типа тј. и за путничка и за теретна возила. Такође постоје 
сервиси специјализовани само за једну марку возила, а постоје и они који 
на оправку примају сва возила. 
 
Величина сервиса је такође различита и креће се од 2-5 радних мјеста у 
малим сервисима па до преко 30 радних мјеста код великих сервиса. Већи 
сервиси састоје се од следећих елемената: 

- продаја возила, 
- технички преглад возила 
- техничко одржавање возила, 
- оправка возила 
- оправка хаварисаних возила, 
- фарбање возила. 

9.1 Промјена техничког стања возила 
 
Промјене техничког стања возила настају током времена, а многе зависе и 
од пређеног пута возила. Промјене техничког стања возила огледају се у 
погоршању вучних карактеристика, повећању потрошње горива и мазива и 
смањењу безбједности возила. 
 
Основу система транспортног средства чини механички систем који и 
обезбјеђује његову основну функцију. За управљање и регулисање рада 
механичких подсистема користи се велики број уређаја састављених од 
електричних и електронских компоненти. Како се електричне и 
електронске компоненте најчешће посматрају као непоправљиве, то ћемо 
пажњу посветити само одржавању компоненти са механичком основом. 
 
Промјене техничког стања механичких уређаја на возилу настају услед 
многих узрока као што су: 

- трошење дијелова (кочионе облоге, облоге спојнице, пнеуматици, 
лежајеви, зупчаници, ланчаници, цилиндри, вратила итд.), 

- корозија металних дијелова, 
- старење неметалних дијелова, 
- замор материјала (вратила, осовине, носачи), 
- хемијске и механичке промјене течности, 
- грешке при прорачуну и конструкцији, 
- грешке у материјалу, 
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- грешке производње и монтаже, 
- неадекватна експлоатација, 
- неадекватно одржавање, 
- неквалитетно гориво и мазиво и сл. 

 

9.2 Техничко одржавање возила  
 
Појава кварова на возилу је случајног карактера и не може се са 
сигурношћу предвидјети. Појава кварова зависи од: 

- квалитета возила, 
- квалитета руковања возилом, 
- услова експлоатације, 
- квалитета горива и мазива, 
- квалитета техничког одржавања. 

 
Квар настао на путу је најскупљи квар јер је често потребно претоварити 
робу на друго возило, дошлепати возило до радионице ако квар није 
могуће отклонити на лицу мјеста, ангажовати друге фирме у циљу превоза 
или оправке и сл. Због тога је потребно предузимати мјере како би се број 
кварова возила на путу свео на најмању мјеру. 
 
Техничким одржавањем спречавају се и предупређују пријевремене и 
изненадне неисправности на возилима. Техничко одржавање 
подразумијева систематско и планско извршавање прописаних радњи 
након одређеног времена или броја пређених километара како би се возило 
одржало у добром техничком стању. Квалитетним техничким одржавањем 
постиже се: 

- смањење изненадних отказа на возилу, 
- смањење трошкова одржавања и оправки возила, 
- смањење потрошње горива и мазива,  
- повећање броја радних дана возила, 
- смањење цијена транспортних услуга и 
- већа производност возног парка. 

 
У радове техничког одржавања спадају: 

- њега и контрола (НК) 
- редовно техничко одржавање (РТО-1, РТО-2, РТО-3) 

 
У послове његе и контроле спадају прање и чишћење возила, визуелна 
контола појединих сколопова и уређаја на возилу и технички прегледи 
возила. 
 
Режим редовног техничког одржавања прописује се преко параметара који 
једнозначно треба да одреде: 
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- шта радити 
- када радити и 
- колико радити 

 
Номенклатура је параметар који одређује шта радити у оквиру појединих 
видова редовног техничког одржавања (РТО-1, РТО-2, РТО-3).  Она мора 
бити једнозначна, прецизно дефинисана и усаглашена са оптималним 
захтјевима. 
 
Периодичност је параметар који одређује када се озвршавају поједине 
интервенције из оквира режима редовног техничког одржавања. За 
периодичност се као показатељ узима пређена километража, часови рада 
или потрошена количина горива у зависности од врсте возила, услова и 
начина рада. 
 
Обим радова је параметар који одређује колико времена треба радити по 
појединим операцијама у појединим режимима РТО. Овај параметар је 
такође битан за одређивање капацитета сервиса јер сама номенклатура и 
периодичност не дефинишу оптерећење сервиса. 
 
Сва три  наведена параметра су промјењиви у времену у зависности од 
техничко-конструктивних промјена на возилу, услова експлоатације, 
начина руковања, усавршавања опреме и повећања искуства извршиоца 
радова. 
 

9.2.1. Одређивање иницијалног режима РТО 
 
Одредити режим редовног техничког одржавања значе прецизно утврдити 
номенклатуру, периодичност и обим радова. Ови параметри би се 
најпрецизније дефинисали када би се располагало базом података о 
отказима појединих дијелова и система на возилу. Тада би било могуће на 
основу расподјеле кварова одредити оптимални режим одржавања. 
 
Иницијални режим техничког одржавања даје полазне основе према којима 
се обавља одржавање возила, најчешће поштујући упутства њиховог 
произвођача, а затим се у зависности од услова у којима возило ради 
обавља корекција иницијалног режима у циљу његове оптимизације. 
 
Основни принцип код техничког одржавања је да се нижи степен 
одржавања саржи у вишем степену. Тако, на примјер, код РТО-3 прво се 
изводе сви радови прописани у режиму НК, затим сви послови дефинисани 
у РТО-1, затим сви послови РТО-2 и на крају прописани послови из 
режима РТО-3. 
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9.3 Оправке возила 
 
Видјели смо да техничко одржавања спада у планско и превентивно 
одржавање возила. Насупрот томе оправке возила су непланиране и 
спадају у корективно одржавање. Основна разлика између оправке и 
одржавања је у томе што оправци приступамо тек када дође до отказа тј. 
квара на возилу.  
 
Оправке се најчешће систематизују као: 

- текуће оправке (ТО), 
- генералне оправке (ГО), 
- оправке услед удеса (ОУ). 

 
 

9.3.1. Текуће оправке возила 
 
Колико год да је добро организовано превентивно одржавање возила, није 
могуће потпуно спријечити појаву изненадних кварова. У току 
експлоатационог вијека возила неминовно се појављује читав низ 
различитих неисправности у различитим временскин тренуцима односно 
на разним пређеним километражама. Отклањање ових неисправности јесу 
техничке интервенције које се најчешће називају текуће оправке. Врста 
ових оправки и тренутак њиховог појављивања су случајни. Оне су 
случајни резултат дјеловања више фактора који проистичу из врло 
различитих услова експлоатације, из разлика у конструктивним 
карактеристикама возила, разлика у техничком стању возила итд. 
  

9.3.2. Генералне оправке возила 
 
Генералне оправке возила, односно његових појединих агрегата су 
техничке интервенције којима се завршава један експлоатациони циклус и 
започиње нови. Посматран са становишта интензитета кварова у функцији 
пређене километраже, експлоатациони циклус једног подсистема или 
цијелог возила, понаша се на неки начин како је то приказано на слици 20 
која се , због облика, често назива „када дијаграм“.  
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сл. 20. Интензитет кварова у експлоатационом периоду возила 
 
У првом периоду, тзв. период раног живота или период дјечјих болести, 
долази до релативно великог броја кварова који су углавном безазлени и 
последица су пропуста монтаже, непридржавање упутстава, грешака у 
метеријалу и сл. 
 
Други период, период нормалне експлоатације карактерише минималан и 
скоро константан интензитет кварова. 
 
Трећи период, период похабаности или старости, поред великог броја 
кварова карактерише и озбиљан губитак способности агрегата односно 
возила. Уколико се у овим тренуцима не би интервенисало на поновном 
оспособљавању, то би озбиљно угрозило физички вијек агрегата или 
аутомобила. 
 
Ове интервенције које обухватају изградњу, уградњу, демонтажу, ревизију, 
замјену или регенерацију свих оштећених дијелова, монтажу и провјеру 
функционалности називају се генералне оправке. 
 
Под генералном оправком некада се подразумијевала оправка при којој се 
возило потпуно растављало, склопови и дијелови контролисали, 
замјењивали или регенерисали, а после би се возило поново састављало. 
Данас код савремених система одржавања и оправки, гдје се посебна 
пажња посвећује планско-превентивном одржавању, све више се говори о 
генералној оправци појединих склопова возила. Наиме, све се више тежи 
примјени система тзв. агрегатне замјене, јер код високо унифицираних 
великих возних паркова нема разлога да се и кабина, товарни сандук и 
шасија не третирају као замјењиви сколопови. На овај начин се смањује 
задржавање возила ван експлоатације из разлога неисправности. 
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9.3.3. Оправке услед удеса 
 
Оправке услед удеса возила много се међусобно разликују и по врсти и по 
величини неисправности. Њихово посебно праћење и организовање 
углавном је условљено могућношћу надокнаде штете од осигуравајућег 
друштва, било по основу каско осигурања било по основу осигурања 
аутоодговорности.  
 

9.4 Одређивање капацитета сервиса 
 
Изградња сервиса представља врло висок инвестициони трошак за сваку 
аутотранспортну организацију, па је зато неопходно овом послу прићи 
врло стручно и врло одговорно. Циљ је да се на прорачунатим, планираним 
и касније изграђеним површинама и погонима ефикасно обавља 
одржавање и оправка возила уз минимална улагања. 
 
Основни параметар за димензионисање сервиса је број техничког 
одржавања и оправки једног возила у току његовог експлоатационог 
периода. 
 
Када се одреди број и врста интервенција на возилу, лако се прорачунава и 
број радних часова потребних за обављање појединих интервенција, а 
након тога и број радних мјеста. Даље димензионисање сервиса своди се на 
одређивање потребног броја радника у зависности од броја смјена као и 
одређивање површине појединих погона и складишта. У оквиру прорачуна 
сервиса често је потребно одредити и број мјеста за смјештај возила у ауто-
бази.   
 

9.5 Начин организације техничког одржавања 
 
Под начином организације техничког одржавања подразумијевају се избор, 
организација и размјештај радних мјеста за одржавање возила. Од начина 
организације умногоме зависи цјелокупан рад сервиса. Рад у сервису може 
бити организован на: 

- универзалним мјестима, 
- линијским мјестима и  
- мјешовитим мјестима. 
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9.5.1. Универзална мјеста 
 
Карактеристика ових радних мјеста је то што вријеме стајања возила на 
једном радном мјесту нема утицаја на вријеме стајања на осталим радним 
мјестима, односно радна мјеста су независна једно од другог. На овако 
организованим радним мјестима могу да се обављају различити послови, 
без обзира на трајност, и у томе је њихова основна предност. Међутим, 
уколико је приликом интервенције поитребно помјерати возило са једног 
на друго радно мјесто, неопходно је обављати сложено маневрисање са 
возилом, што се може сматрати недостатком у овом случају. 
 
Организација универзалних радних мјеста може бити: 

- свако радно мјесто са посебним улазом, 
- радна мјеста са заједничким улазом и излазом, 
- непролазна радна мјеста, 
- пролазна радна мјеста. 

 
Радна мјеста са посебним улазом имају ту предност што се потребан 
простор за маневрисање налази ван објекта на отвореном простору, чиме се 
штеди на инвестицијама. Овакав начин организације приказан је на слици 
21 и углавном се примјењује у сервисима мањег капацитета. 
 
 
 

 
сл. 21. Универзална непролазна радна мјеста са посебним улазом 

 
У сервисима гдје постоји потреба за већим бројем радних мјеста то се 
постиже заједничким улазом-излазом. Радна мјеста се тада организују под 
правим или косим углом, а постављање возила може бити зависно и 
независно (како смо то видјели код гаража за чување возила). Овакав 
начин организације приказан је на скици бр. 22. 
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сл. 22. Универзална непролазна радна мјеста са заједничким улазом и излазом 

 
Тамо гдје се избјегава кретање возилом уназад, као што је случај код 
возила која вуку приколицу или полуприколицу, рад се организује на 
пролазним мјестима како би се иста напуштала ходом унапријед (сл. 23). 
 

 
 

сл. 23. Универзално пролазно радно мјесто 
 

9.5.2. Линијска радна мјеста 
 
Овај начин организације подразумијева непрекидност у раду и приближно 
једнако задржавање возила на сваком радном мјесту. Овакав начин 
организације често се користи у производњи док је у сервисима примјењив 
само код редовног техничког одржавања, а и тада организација мора бити 
беспрекорна, радници уско специјализовани, а снабдјевеност дијеловима и 
алатом мора такође бити добра. 
 
 

 
 

сл. 24. Линијска радна мјеста 
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9.5.3. Мјешовита радна мјеста 
 
Мјешовита радна мјеста могу се наћи у оквиру великих транспортних 
предузећа. У тим предузећима послови његе и контроле, а понегдје и 
редовно техничко одржавање организују се на линијским радним мјестима, 
а остала мјеста су универзалног типа. 
 

9.6 Организација радног мјеста 
 
Квалитетан рад радника умногоме зависи од уређења радног мјеста. Не 
смије се дозволити неудобан положај радника при обављању радова на 
возилу, што је посебно проблем када се ради испод возила. Тада је 
потребно помоћу познатих уређаја обезбиједити сигуран и погодан прилаз 
возилу са доње стране. 
 
Критеријуми при избору уређења и опремања радног мјеста су: 

- минимална површина, 
- могућност истовременог рада одоздо, са стране и одозго, 
- проста конструкција, 
- поузданост конструкције, 
- брзина употребе, 
- удобност рада, 
- универзалност (могу користити разна возила). 

9.6.1. Канали за рад 
 
Јадан од начина да се омогући рад на возилу са доње стране јесу канали. 
Овакав вид радног мјеста је прилично распрострањен у сервисима, а 
користи се за све врсте возила. Канали  омогућавају брзо и лако 
намјештање возила на радно мјесто, не захтијевају посебно одржавање, а 
по потреби могу се и затворити. Недостатак им је недовољна радна 
површина и недовољан прилаз са доње бочне стране возила. Дијеле се на: 

- изоловане појединачне канале, 
- канале са ровом и  
- канале са галеријом. 

 
Сви набројани канали могу бити пролазни и непролазни.  
 
Изоловани канали се израђују у поду, са степеницама на обје или само на 
једној страни. Дужина канала мора да буде већа од дужине возила, како би 
се омогућио несметан улазак и излазак из канала док је возило постављено 
на њему. Изглед појединачног канала приказан је на слици 25. 
 



Предавања из предмета – Гараже и сервиси –                          наставник: Зуковић Радош 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 48 - 

 
 

сл. 25. Изоловани појединачни канал за рад 
 
 
Више канала могу се међусобно повезати са ровом који служи за 
комуникацију од канала до канала и за улазак и излазак. Ширина рова 
износи од  1 до 2 метра, а у случају смјештаја тезги за рад може бити и 
већа. Добина рова зависи од тога да ли је канал пролазан или непролазан. 
 
Постоји могућност да се канали размјесте и један наспрам другог, а да се 
веза обезбиједи заједничким ровом. У том случају ров дијели канал на два 
дијела. Дужина сваке стране канала мора одговарати дужини возила. 
Канали са ровом приказани су на сликама 26. и 27. 
 
 
 

 
 

сл. 26. Канали са ровом 
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сл. 27. Двоструки канали са ровом 
 
Канал се може градити и са галеријом, и тада не постоји препрека између 
два сусједна канала. Међупростор може да се искористи за смјештај тезги 
за рад и тако се избјегне често излажење из канала. 
 
 

9.6.2. Подизање возила помоћу дизалица 
 
Рад на возилу са доње стране може се обезбиједити и помоћу дизалица. 
Предност дизалица је у томе што може лако да се приђе возилу и ради и са 
његових бочних доњих страна, а постоји и довољна ђирина за рад. 
Недостатак је што не може да се ради истовремено одоздо, одозго и са 
стране као и то што дизалице траже одређено одржавање и његу. Чешће се 
користе за рад на путничким возилима. 
По принципу рада могу бити механичке, пнеуматске, хидрауличне и 
електричне. У сервисима се најчешће користе електро-механичке и 
хидрауличне дизалице и то двостубне и четворостубне. Изглед неких 
дизалица приказан је на следећим сликама. 
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сл. 28. Двостубна електро-механичка дизалица 

 

 
 

сл. 29. Четворостубна електро-механичка дизалица 
 

 
сл. 30. Једностубна хидраулична дизалица 

 


