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МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА 
 

У зависности од тога којој производњи припадају машине (сл. 2.1.) могу бити: пољопривредне, 

грађевинске, технолошке и транспортне.  

 
Сл. 2.1. Производне машине – а) пољопривредне, б) грађевинске, в) технолошке и г) транспортне 

 

Транспортне машине 

Транспорт подразумева превоз путника, материјала и робе. Транспорт се одвија помоћу транспортних 

средстава. Транспортне машине су средства саобраћајног система. Транспортна машине могу се 

поделити према намени и месту одвијања превоза на: 

 Машине спољашњег транспорта – оне које се користе за пренос на већим раздаљинама и нису 

везане за одређен простор; 

 Машине унутрашњег транспорта – машине које премештају терет на мањим раздаљинама, унутар 

неког погона, рудника, луке или предузећа. 

 
 

Машине спољашњег транспорта 

Развој транспортних машина пратио је општи развој индустрије. Машине спољашњег транспорта могле 

би се поделити према томе шта их покреће: 

• човек 

• фосилна горива 

• електрична енергија 

• комбиновано фосилна горива и електрична струја – хибридни погон 

 

Бицикл је најпопуларнији изум од свих превозних средстава. Развој бицикла текао је од бицикла који се 

покретао одгуривањем о тло, преко високог бицикла све до бицикла који има точкове исте величине, 

ланац и педале. Бицикл који личи на данашњи осмишљен је у XIX веку. Бицикл се вози широм света и он 

је у еколошком смислу и најпожељније превозно средство. У Холандији око 80% становника вози бицикл. 

Бицикл не зависи од енергетске кризе, а може га у јавном саобраћају возити свако старији од 12 година. 

Бицикл се мењао у смислу материјала који се користе за његове делове. Тренутно у свету расте број  
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бицикли на електрични погон. Они 

користе осим педала које покреће човек 

и електромотор који покреће батерија. 

Електро бицикли чије се батерије пуне 

окретањем педала класификују се у 

бицикле.  

 

Бицикли према намени могу бити: 

 градски бицикл – бицикл за вожњу урбаним зонама и асфалтираним путевима са ужим гумама 

 пони – мали градски бицикл који има контру и ручну кочницу 

 туринг – градски бицикл опремљен корпом позади (пактрегер) који се може користити за превоз 

мање кабастог терета или монтажу дечијег седишта  

 тандем – бицикл за две или више особа са два точка, али већим бројем седишта и педала 

 планински бицикл – бицикл за неасфалтиране путеве и природне терене са ширим гумама 

 трекинг – бицикл који је комбинација градског и планинског бицикла прилагођен за више услова 

 BMX – бицикл за акробације 

 друмски тркачки бицикл – бицикл за спортску вожњу и такмичења у друмском бициклизму који 

има уске гуме и може да постигне велике брзине 
 

Мопеди и мотоцикли су превозна средства која превозе једног или два путника. Први 

мотоцикл је направљен крајем 19. века. Покретао га је мотор са унутрашњим 

сагоревањем (СУС мотор). Мотоцикли и мопеди су веома популарна превозна средства. 

Постоји више врста мопеда и мотоцикала према снази, изгледу, начину погона или броју 

точкова. Ова возила су веома опасна, јер возач и сувозач се могу кретати великим 

брзинама као што се креће аутомобил, а изложени су ударима, јер немају никакав рам да 

их штити. 

Осим доброг познавања правила и исправног мотоцикла/мопеда веома је важна и 
опрема коју носе возач и сувозач. 

 
Мопед је превозно средство чија највећа брзина не прелази 45km/h. Мопед, лаки 
трицикл или четвороцикл може се возити са положеним возачким испитом и 
навршених 16 година. Мотор се може возити са навршених 18. година. Опрема за 
мотоциклисту је захтевнија, јер су брзине веће, па је већа и опасност за возача и 
сувозача. 
 
Аутомобил је превозно средство друмског саобраћаја. Први покушај аутомобила се кретао брзином 

5km/h и покретала га је парна машина. Први аутомобил са мотором са унутрашњим сагоревањем 

направио је Карл Бенц 1866. године и кретао се максималном брзином 17km/h. Овај аутомобил покретао 

је мотор на дизел гориво. У XIX веку Хенри Форд је осмислио аутомобил са двоцилиндричним 

бензинским мотором. Први аутомобил који се производио серијски био је Форд Т.  
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Данас аутомобила на свету има више од милијарде. Аутомобили су веома распрострањени за путнички 

саобраћај, али они се могу користити и као теретна возила за мање оптерећење и као специјална возила 

нпр. хитна помоћ. 

Аутомобил је веома сложен систем, који се састоји од разних подсистема. Основни делови су: 

• Мотор односно погонска машина покреће аутомобил претварајући неке облике енергије 

(хемијска и електрична) у енергију кретања.  

• Каросерија или шасија (рам, оквир) – у њој се налазе смештени сви остали делови тако да чине 

целину. Каросерије су најчешће направљене од челичног лима, али и од алуминијума, пластике 

или композитних материјала. 

• Електричне инсталације чине делови који производе (алтернатор) или чувају попут батерије 

(акумулатор) електричну енергију. Струја се троши на покретање мотора, осветљење, али и 

уређаје попут радија, борд-компјутера, брисача, подизача стакала, навигације и сл. 

• Систем вешања који чине амортизери као што су опруге, који повезују точкове са каросеријом и 

тако омогућавају удобније кретање на путу. 

Аутомобил чине и други подсистеми као што су: подсистеми за управљање, мењање брзине, кочење, 

хлађење, контролни уређаји, издувни системи, климатизација, безбедносни... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутобуси су путничка превозна средства која превозе већи број путника. За управљање њима потребна 

је посебна возачка дозвола. Аутобуси могу да буду за градски превоз (краћа путовања унутар града која 

имају већи број места за стајање, лак улазак и излазак путника) и међуградски који је за дужа путовања 

са удобнијим местима за седење. 

  
 

Тролејбус  је врста аутобуса који се креће помоћу мотора кога покреће електрични погон. Сличан је 

аутобусу, али има тролу која је повезана тролом са електричним водом одакле се снабдева струјом. Он 

не загађује околину али може да вози само тамо где постоји електрична инсталација. 
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Камиони су теретна возила друмског саобраћаја која превозе различите врсте материјала на различитим 

раздаљинама. Према намени могу се поделити на: 

• Камион шлепер (а) је возило које нема одвојену приколицу већ полуприколицу, 

спојен тегљач (погонска машина) и полуприколицу која не може да стоји независно 

на точковима већ само када се ослања на посебан зглоб тегљача који се назива 

седло. 

• Приколичар (б) је камион за превоз кабастог терета који има независну приколицу 

закачену рудом на камион. Ове врсте камиона су све мање у употреби. 

• Кипер је камион за превоз растреситог терета као што су (песак, шљунак, земља, 

грађевински шут...)  

• Камион хладњача се користи за превоз материјала који су подложни кварењу на 

вишим температурама (храна, хемикалије, лекови...) 

• Специјални камиони су камиони израђени за тачно одређену намену као што су 

ватрогасни (в), камиони за одвоз смеђа, мешалице, дизалице и сл.) 

• Цистерна (д) је камион за превоз течности и гасова. 

 

Машине железничког саобраћаја 

Прву парну локомотиву је конструисао енглески проналазач Џорџ Стивенсон у 19. веку. Првенствено је 

била намењена да превезе угаљ од рудника до града, али је препозната и заинтересованост људи да се 

вози овим новим средством, што је убрзо довело до успостављања прва редовне железничке линија 

између Манчестера и Ливерпула. 

Средства железничког саобраћаја су: 

• Воз – кога чине локомотива и вагони 

• Трамвај – градско саобраћајно средство за јавни превоз чије шине пролазе улицама где се одвијају 

и друге врсте собраћаја 

• Шинобус – састоји се од једног вагона који има возну кабину најчешће са обе стране вагона. 
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Железница се и даље развија. На слици испод можеш да видиш пример промене изгледа возова, 

најновији је на левој страни, а најстарији на десној. 

 
 

Бродови су машине спољашњег водног транспорта.  Бродови су били највећа превозна средства на свету, 

у смислу броја путника или количине робе коју могу да превезу, све до индустријске револуције. Развој 

бродова другачији од осталих машина, јер су прелазили огромне раздаљине и без мотора користећи 

снагу ветра. Касније долазе пароброди које покреће парна машина, а након њих бродови са мотором на 

дизел погон. У XX веку појављују се бродови на нуклеарни погон, који се користе у војне сврхе. Бродови 

се крећу тако што се пропелери окрећу и одупиру о воду и тако стварају силу потиска која гура брод.  

Бродови су пловила 

која могу бити 

теретна и путничка и 

користе се различите 

величине бродова у 

зависности за које 

пловне путеве су 

намењени (океани, 

мора, реке, језера или 

канали).  

Предност бродова у 

односу на друга средства превоза је што могу велике количине терета да превезу па је превоз бродовима 

јефтинији од осталих врста превоза, није потребна изградња путева и бродови имају дуг век употребе. 

Недостатак им је што су ограничени у кретању, веома су скупи за градњу и имају малу брзину.  

Најважнији делови брода су: 

• Прамац – предњи део брода 

• Палуба – платформа на површини брода која може имати више нивоа, као спратови 

• Труп – костур брода који је обавијен оплатом 

• Командни мост – место 
одакле се управља бродом 

• Радарски и радио 

пријемници и предајници – 

уређаји за комуникацију и 

навигацију брода, посебно у 

условима слабе видљивости; 

• Кормило – служи за 

подешавање кретања брода, 

скретање; 

• Крма – задњи део брода где 

се налази и кормило 

• Машински систем – у унутрашњости брода - погонска машина и механизми који преносе енергију 
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У САД  1903. године браћа Рајт направили су први авион који је полетео и летео 12 секунди. Први авион 

је имао бензински мотор и елису. Само десет година касније авиони су толико технички узнапредовали 

да су се користили и у Првом светском рату. Већина авиона који су сада у употреби су авиони са млазним 

мотором на керозин (фосилно гориво). Млазни авион ствара потисак који гура авион напред, а гасове 

избацује на супротну страну. Из овог разлога авион не може да лети уназад већ само унапред. Авион је 

веома сложен систем, а неки од најважнијих делова су: мотори, труп, крила, реп, пилотска кабина, стајни 

трап, крилца и закрилца. Авионом се управља помоћу крилаца и закрилаца који се налазе на крилима и 

хоризонталних и вертикалних стабилизатора који се налазе на репу авиона. Авион може да узлеће 

(одваја се од земље), слеће 

(спушта се на земљу), да се 

креће увис (пење се), спушта се 

у ваздуху наниже (понире) 

скреће и окреће око своје осе. 

Колика је покретност авиона 

зависи од његове величине и 

намене. 

Погодност авиона је да је он 

најбрже транспортно средство. 

Мана му је што највише 

загађује ваздух од осталих транспортних средстава, не може се летети услед временских непогода, 

присуства пепела, због дејства вулкана, опасност од јата птица и ово је најскупљи вид транспорта. 

 

Машине унутрашњег транспорта 

Машине унутрашњег транспорта према начину рада деле се на машине непрекидног транспорта и 

машине прекидног транспорта. Машине непрекидног унутрашњег транспорта су оне које транспортују 

терет без прекидања – нема честог заустављања и поновног покретања. 

У машине непрекидног транспорта убрајају се: транспортери, елеватори, конвејери, жичаре и 

транспортни системи. Машине непрекидног транспорта користе се доста у индустријској производњи као 

део производног процеса. Транспортери на мање или веће раздаљине веома ефикасно преносе расути 

или комадни терет хоризонтално или под углом до 20о. Тракасти транспортери преносе помоћу траке 

која се налази преко вучног и носећег елемента који може бити од гуме, челичне плетене жице, челичног 

лима, чак и јуте. Транспортери 

се често користе када роботи 

учествују у производном 

процесу. Усклађеност рада 

робота са транспортерима 

доводи до ефикасне 

производње. 

Машине прекидног транспорта служе за премештање на мањим раздаљинама углавном комадног 

терета. Можемо их поделити на дизалице и подизаче (лифтови и виљушкари). 

Дизалице преносе терет, материјал или предмете подижући ин на висине. Разликују се конструкцијски 

и у зависности од намене и могу бити: лучке, шинске, мостне, порталне, железничке, чекрци, мале ручне 

и др. Морају имати систем заустављања, јер су терети често веома тешки. 



7 

 
 

Виљушкари су машине за премештање, преношење и превоз 

мањих комадних терета где се преношење врши део по део и 

постоји и празан ход. Погон виљушкара може бити: на ручни и 

моторни погон (СУС мотори на фосилна горива или електромотор). 

Виљушкари који се крећу помоћу електормотора се користе у 

затвореним просторима (фабричким халама, продавницама, 

магацинима и сл), јер они немају издувне гасове који би били 

погубни за људе који раде у том простору. Виљушкари који користе 

мотор на фосилна горива користе се на отвореном и веће су снаге. 

 

Лифтови су машине за подизање људи или комадног терета. Према конструкцији лифтови могу бити: 

отворени и затворени, унутрашњи и спољашњи. Према начину погона лифтови могу бити: на електрични 

и хидраулични погон (нису погодни за високе зграде, али раде са мање шума). 

 

 
 
ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 

1. На основу чега можеш поделити машине? 

2. На основу чега се могу поделити транспортне машине? 

3. Наброј машине спољашњег транспорта. 

4. За шта се користе машине унутрашњег транспорта? 

5. Које врсте бицикла знаш? 

6. Која је разлика између опреме за вожњу мопеда и мотоцикла? 

7. Који су основни делови аутомобила? 

8. Које врсте камиона знаш и која им је намена? 

9. Које врсте аутобуса знаш и које су разлике међу њима? 

10. Шта покреће тролејбус? 

11. Шта је заједничко за сва саобраћајна средства железничког саобраћаја? 

12. Како можемо поделити возове према начину погона? 

13. Наброј делове брода и наведи њихову улогу. 

14. Наброј делове авиона. 

15. Које су машине непрекидног транспорта и где се користе? 

16. Које машине припадају унутрашњем прекидном транспорту? 
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ПОДСИСТЕМИ КОД ВОЗИЛА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 
 

Подсистем је део система који има одређену функцију унутар тог система. Најважнији подсистеми код 

возила су: погонски, преносни, управљачки и кочиони. 

БИЦИКЛ  

 Особа која вози бицикл има улогу погонске машине, јер га покреће снагом својих мишића. Бицикл је 

лако превозно средство направљено тако да човек може да превезе себе или неки лакши терет који може 

стати нпр. у корпу. Бицикл је једноставнији систем у односу на друга превозна средства. Делови бицила 

обележени су на слици. 

 
Преносни  систем  код бицикла чине сви елементи који омогућавају да човек снагу својих мишића 

пренесе на систем за кретање бицикла. Основа преносног система  код 

бицикла  се састоји од педала, полуга педала, средњег погона (предњег 

ланчаника), задњег ланчаника и ланца.  Задњи точак код бицикла је 

погонски. Точак бицикла се састоји од главе, обруча, жица, спољне и 

унутрашње гуме. Многи бицикли имају већи број брзина што значи да на 

задњем точку и средњем погону имају више ланчаника који се комбинују 

како би се створио такав однос да се бицикл лакше или брже креће. 

Рам је метални оквир бицикла направљен од шупљих цеви да би бицикл био што лакши. Има улогу да 

повеже и постави делове бицикла у функционалну целину. Управљачки део бицикла састоји се од 

управљача, луле на којој стоји управљач и виле (виљушке) 

која обухвата предњи точак и везана је са главом точка (сл. 

2.36). Бицикл има две врсте кочница према начину 

активирања, ножну и ручну. Ножна кочница познатија као 

контра, активира се када возач бицикла педале уместо 

унапред окрене уназад (односно контра од смера кретања). 

Када се кочи предњим кочницом важно је да заустављање 

буде постепено да возач не би због инерције прелетео преко 
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управљача. Ручне кочнице делују директно на точкове, предњи или задњи (може и оба) па трењем и 

притиском смањују брзину кретања до заустављања. Ручне кочнице имају најчешће сајле и могу 

деловати на два начина. Први начин је помоћу пакнова који су направљени од гуме и делују на обруч 

точка бицикла. Пакнови су јефтини и једноставни за монтажу, али нису поуздани ако бицикл возите по 

влажном или блатњавом терену када може доћи до проклизавања. Други начин рада ручних кочница је 

када бицикл има диск кочнице које су постављене на глави точка бицикла и које се заустављају 

деловањем чељусти. Диск кочнице су поузданије, приликом кочења не штете обручу бицикла, али су 

зато сложеније за монтажу, имају вишу цену и већу масу којој повећавају и масу бицикла.  

 

МОПЕД  

Мопед и мотоцикл имају исте делове 

система, а то су: рам,  мотор, управљач, 

точкови, преносни подсистем, кочиони 

подсистем и електрични уређаји. 

Мопеди који имају мање точкове 

називају се и скутери. 

Мопед не сме конструкцијски да прелази брзину од 45km/h и да има мотор већи од 50cm3. Све преко 

ових димензија сврстава се у мотоцикле. Рам је метални оквир који носи остале елементе возила, слично 

као каросерија код аутомобила. Прави се тако да буде лак, али и чврст да би био поуздан. Погонски 

систем мопеда чини СУС мотор који је најчешће бензински, али постоје и мопеди на електрични погон. 

Мотор претвара енергију фосилних горива (или електричне енергије) у кретање. Кретање са погонског 

мотора преноси преносни подсистемом на задњи точак ланчастим преносником као код бицикла, само 

што су ланци и ланчаници већих димензија и веће издржљивости. Код скутера овај пренос се остварује 

преко каишника. Код неких мопеда преносни подсистем чини и мењач. Да би брзина могла да се 

промени постоји спојница која спаја мотор са механизмом који смањи или повећа број обртаја. 

Управљач мопеда конструкцијски је сличан управљачу бицикла, јер је постављен на виљушку која 

обухвата предњи точак. Управљачем возач одржава правац кретања и постиже равнотежу. На управљачу 

се налазе ручица гаса, кочнице и инструмент 

табла на којој возач прати брзину кретања и 

друге битне параметре. Мопед има диск 

кочнице или пакнове на предњем и задњем 

точку који могу независно да коче. Исправне 

кочнице су јако важне на мопеду, јер је 

брзина кретања већа него код бицила, 

машина тежа па су последице по возача 

опасне ако кочиони систем не функционише 

беспрекорно. 
 

АУТОМОБИЛ 

Погонски подсистем код аутомобила је мотор. Најчешћи мотори код аутомобила су са унутрашњим 

сагоревањем - СУС (претварају хемијску енергију фосилних горива у енергију кретања), електрични погон 

су електромотори  (електричну енергију  претварају у енергију кретања) и хибридни који комбинују СУС 

и електромоторе. 

Мотори СУС најчешће  користе дизел и бензин за погон, али постоје и алтернативе као што су земни гас 

или биогас (који није фосилно гориво већ се добија рециклирањем отпада из пољопривредне 
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производње). Углавном су мотори постављени на предњој страни аутомобила. Како су аутомобили 

велики загађивачи ваздуха то технологија тежи да се смањи количина гасова израдом мотора који троше 

мање количине горива и имају бољи систем за пречишћавање издувних гасова. 

Преносни подсистем преноси снагу са 

погонског система на точкове, овај 

процес се назива трансмисија. Систем 

трансмисије се састоји од низа полуга, 

мењача, спојнице, карданског вратила, 

погонског моста са диференцијалом 

чији је циљ да се што више снаге која се 

произведе ефикасно пренесе на 

погонске точкове. Возач одваја рад 

мотора од точкова притиском на квачило (спојницу), потом мењајући брзине прилагођавајући степен 

преноса, пушта квачило и рад мотора спаја са точковима. Карданским вратилом обртно кретање и снага 

се пренесе од мењача до диференцијала, који раздвоји обртање на полуосовине за сваки точак посебно. 

Мењач на аутомобилу има више степена преноса (брзина), најчешће пет, а омогућава да ауто може да 

се креће и уназад. 

Управљачки подсистем омогућава усмеравање и одржавање правца. Чини га: волан, који преко летве 

волана и хоризонталне зупчасте летве претвара кружно кретање волана у праволинијско померање 

предњих точкова, које заокреће и тако усмерава аутомобил. Окретање волана не утиче на обртање точка 

услед кретања. Подсистеми за кочење делују на успоравање и заустављање аутомобила. Према начину 

деловања кочнице могу бити механичке и хидрауличне (отпор кретању се преноси помоћу течности 

односно уља за кочнице). На сваком точку аутомобила мора да постији склоп за кочење. Радна кочница 

је кочница која у току вожње успорава 

возило и код аутомобила је повезана са 

педалом која се налази испод ногу 

возача. Паркирна кочница користи се 

кад је паркирано возило и онемогућава 

случајно покретање возила. Она је често 

ручна, али постоје и оне које се 

активирају ногом, или аутоматски 

односно електронски.  
 

ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 

1. Наброј делове бицикла. 

2. Од чега се састоји управљачки део бицикла? 

3. Како се врши пренос погона код бицикла? Који точак је погонски? 

4. На који начин се може вршити кочење на бициклу? 

5. Која је разлика између мопеда и мотоцикла? 
6. Шта се све налази на управљачу мопеда? 

7. Које погонске машине користе аутомобили? 

8. Шта чини преносни подсистем код возила? 

9. Како се остварује мењање брзина код аутомобила? 

10. Како се остварује кочење код аутомобила? 
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ИСПРАВАН БИЦИКЛ/МОПЕД - БИТАН ПРЕДУСЛОВ БЕЗБЕДНОГ УЧЕШЋА У 

САОБРАЋАЈУ 
 

Бицикл је превозно средство које можеш да возиш равноправно у јавном саобраћају од дванаесте 

године, док мопед можеш возити када навршиш шеснаест и положиш испит. Ако хоћеш да се безбедно 

крећеш у саобраћају, сви делови бицикла/мопеда морају бити у исправном стању, јер су подједнако 

важни. 

Да ли је бицикл спреман да буде у саобраћају сазнаје се провером техничке исправности бицикла. Да би 

мопед могао да учествује у саобраћају мора бити регистрован што између осталог обухвата и проверу 

техничке исправности мопеда која се ради у сервису. 

За бицикл не постоји регистрација и обавезан технички преглед, али то не значи да се бицикл у било 

каквом стању може возити. Самo технички исправан бицикл може учествовати у саобраћају. Бицикл је 

једноставан систем па сам саобраћајни полицајац када заустави бициклисту може уочити да ли је бицикл 

технички исправан. Ако бицикл није исправан то су шансе за губљење контроле много веће, готово 

неизбежне, а повреде услед пада могу бити врло озбиљне. 

 

Како проверити техничку исправност бицикла? 

У саобраћају, технички исправан бицикл мора имати: 

• Исправну кочницу за сваки точак;  

• Једно предње бело светло (не долазе у обзир друге боје); 

• Једно светло црвене боје на задњој страни. 

Није обавезно, али је пожељно, јер повећава безбедност имати и звонце и наранџасте (или жуте) 

катадиоптере (мачје око) на педалама. 

Ако бицикл није дуже вожен или после нпр. зимске паузе потребно је урадити детаљнију проверу. 

Провера техничке исправности може кренути од 

једноставнијих ствари као што је провера исправности 

светла на бициклу. Постоје различита светла за бицикле 

према квалитету и начину напајања. Данас се често 

користе светла која у себи имају батерију. Задње црвено 

светло на бициклу је подједнако важно као и предње 

бело, што се често занемарује. 

Једноставније поправке можеш решити, а за неке сложеније треба се 

обратити стручном лицу. Најчешће коришћени алат за једноставно 

одржавање бицикла је: одвијач са крстастим врхом, имбус кључеви (4,5,6) и 

виљушкасти или окасти кључеви величине 13, 14 и 15. 

Код провере бицикла обрати пажњу на следеће: 

• Да ли бицикл може да се безбедно заустави? 

Ход ручице кочнице треба да је такав да возач може стезањем да кочи, а да то није велики напор 

који ремети вожњу. Пакне су најједноставније за проверу и одржавање, оне су постављене уз 

обруч точка бицикла. Код пакни кочница потребно је проверити да ли је сајла добро затегнута (не 

претегнута), односно да ли се стезањем ручице пакне кочнице равномерно приближавају точку. 

Хидрауличне имају сложенији систем и то би требало да поправља стручно лице. 



12 

 
 

• Да ли се бициклом може управљати? 

Управљач бицикла треба да је лако покретан и добро управљив. Подешава се по висини тако да 

одговара возачу. Управљач у току вожње не смеш да испушташ из руку. 

 
• Да су сви делови чврсто повезани и одговара ли ти висина седишта? 

Сваки део бицикла мора бити чврсто спојен за рам бицикла, али током времена се дешава да се 

поједини делови олабаве и постану несигурни. Висина седишта бицикла треба да је таква да возач 

када се заустави може целим стопалом да стане, али када вози, нога мора да се потпуно исправи 

у најнижој тачки окретања педала. 

 
• Да ли су пнеуматици надувани? 

Кад бицикл остављаш, јер нећеш дуже возити (нпр. у току зиме) пожељно је да подигнеш бицикл 

на неку подлогу тако да се не ослања точковима да би гуме дуже трајале. Пнеуматици су веома 

важни, па треба да обратиш пажњу на њихов квалитет. Притисак у пнеуматицима треба да је такав 

да гума није предувана, али и да није премали да се не би цепала гума. На гумама је означен 

највећи дозвољен притисак. 

• Да ли ланац и ланчаници бицикла имају оштећења, како се окрећу и да ли су добро су подмазани? 

Ланац и ланчаници треба да су увек при вожњи добро подмазани и лако покретни, због бољег 
преноса, али и како би заштитио преносни систем од корозије. После летње сезоне, обавезно 
треба да ланац и ланчанике добро очистиш од прљавштине и да одмастиш од старог средстава за 
подмазивање. Не треба ставити превише средства за подмазивање. Ланац се подмазује постепено 
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тако што је задњи точак одигунут да можеш да окрећеш ланац без оптерећења. Када вршиш 
подмазивање мењачем пребаци ланац на сваки ланчаник тако да сви буду подједнако заштићени. 

 
 

Како проверити техничку исправност мопеда? 

Поправке на мопеду и провера техничке исправности су много сложеније и треба да се раде у сервису. 
Без потврде о техничкој исправности мопеда не можеш га регистровати. И ако је мопед прошао техничку 
контролу то не значи да га не треба проверавати више у току године. Уз нова возила добијаш упутство за 
одржавање и експлоатацију. Придржавај се упутства. Провере на мопеду могу бити следеће:  

 Провера притиска у пнеуматицима одговарајући како је прописано од стране произвођача. На 
пумпама за гориво често постоји могућност провере притиска, али и дувања гума. 

 Провера осветљење и показивача правца (жмигавци), ако не рад код неких врста мотора сијалице 
су доступна, али код већине су недоступне, за такве треба да се обратиш сервису. 

 Провера да ли има довољно расхладне течности, или да ли је проток ваздуха омогућен да нема 
нечистоћа, лишћа или слично. Покопац вентилатора мора бити чист. 

 Мопед треба да буде увек чист, не само због лепог изгледа већ зато што чист мотор лакше се 
хлади, боље кочи и безбеднији је. 

 Провера нивоа уља у мотору. На сваком мопеду са мотором можеш проверити ниво уља. Извуче 
се мерач уља и види да ли је ниво између обележених црта. 

 Провера дебљине пакне на кочници, ако је такав систем кочења. 
 Ако је конструкцијом возила доступно, провера да ли је ланац подмазан.  

 

Све провере требало би у почетку да радиш са неком особом која има искуства у томе. Не радиш сервиш 
возила већ само проверу. Грешке у сервисирању мопеда могу бити веома опасне за особу која управља 
мопедом и друге учеснике у саобраћају.  
 

ПРОВЕРИ ЗНАЊЕ 

1. Шта подразумева технички исправан бицикл? 

2. Зашто је важно да имаш светло на бициклу? 

3. На шта треба обратити пажњу када проверавамо исправност бицикла? 

4. Како се проверавају пакне кочница? 

5. Да ли је дозвољено превозити терет и децу на управљачу бицикла? 

6. Зашто је важно подесити висину седишта? 

7. Како се одржава преносни систем бицикла? 

8. Да ли се мопед проверава само једном годишње, када се врши регистрација? 

9. На који начин можеш сам да провериш исправност мопеда? 

10. Где се врше сложеније поправке мопеда? 
 

Завршна вежба за област САОБРАЋАЈ – рад у пару: 

Урадити мултимедијалну презентацију на часу, везано за неки од обрађених појмова из пређашњих 
лекција ове теме. Презентација треба да има минимално 5 страна и да је урађена према препорукама 
које имате на сајту школе. Ученици се могу претходно договорити и сами предложити тему наставнику. 
Време за израду презентације је 60 минута. 
 


