
Ugradnja svjetla  
za vožnju po danu  
(DRL – Daytime Running Lights)

I S P I T I V A N J E  V O Z I L A  U P U T E

Osnovni zahtjeviOsnovni zahtjevi KriterijKriterij

Uređaji homologiranog tipaUređaji homologiranog tipa ObaveznoObavezno

DokumentacijaDokumentacija
Nije obavezna Nije obavezna 
Preporuča se Preporuča se 
Prema potrebi se može tražiti ovisno o vrsti uređajaPrema potrebi se može tražiti ovisno o vrsti uređaja

Ugradnja u servisuUgradnja u servisu Nije obavezna Nije obavezna 
Preporuča sePreporuča se

Zahtjevi za ugradnjuZahtjevi za ugradnju PojašnjenjePojašnjenje

Ugrađeno svjetlo mora Ugrađeno svjetlo mora 
odgovarati namjeni odgovarati namjeni 

Zahtjevi za ugradnju prema zahtjevima pravilnika  Zahtjevi za ugradnju prema zahtjevima pravilnika  
ECE R48 i ECE R87ECE R48 i ECE R87

Definicija, usmjerenost i bojaDefinicija, usmjerenost i boja

Svjetlo za dnevnu vožnju je svjetlo usmjereno prema Svjetlo za dnevnu vožnju je svjetlo usmjereno prema 
naprijed bijele boje kojim se vozilo čini vidljivijim tijekom naprijed bijele boje kojim se vozilo čini vidljivijim tijekom 
vožnje danjuvožnje danju

Može biti dio prednjeg svjetlosnog sklopa koji je, osim Može biti dio prednjeg svjetlosnog sklopa koji je, osim 
ostalih svjetlosno signalnih funkcija, homologiran i kao ostalih svjetlosno signalnih funkcija, homologiran i kao 
dnevno svjetlo (oznaka RL) ili kao zasebna tehnička dnevno svjetlo (oznaka RL) ili kao zasebna tehnička 
jedinica koja ima funkciju dnevnog svjetlajedinica koja ima funkciju dnevnog svjetla

Pozicija i broj Pozicija i broj 
Maksimalno 2 svjetla ugrađena simetrično u odnosu Maksimalno 2 svjetla ugrađena simetrično u odnosu 
na srednju uzdužnu ravninu vozila prema propisanim na srednju uzdužnu ravninu vozila prema propisanim 
dimenzijskim karakteristikamadimenzijskim karakteristikama

Aktiviranje i radAktiviranje i rad

Svjetla za dnevnu vožnju moraju se uključiti automatski Svjetla za dnevnu vožnju moraju se uključiti automatski 
kada je uređaj za pokretanje i zaustavljanje motora u kada je uređaj za pokretanje i zaustavljanje motora u 
položaju koji omogućuje rad motora (pogonskog sustava) položaju koji omogućuje rad motora (pogonskog sustava) 

Svjetla za dnevnu vožnju se moraju automatski isključiti Svjetla za dnevnu vožnju se moraju automatski isključiti 
kada je naprava za pokretanje motora u položaju koji kada je naprava za pokretanje motora u položaju koji 
onemogućuje rad ili kad su uključena prednja svjetla za onemogućuje rad ili kad su uključena prednja svjetla za 
maglu ili glavna svjetla, osim kad se upotrebljavaju za maglu ili glavna svjetla, osim kad se upotrebljavaju za 
davanje isprekidanih svjetlosnih upozorenja u kratkim davanje isprekidanih svjetlosnih upozorenja u kratkim 
razmacimarazmacima

Prednja i stražnja pozicijska svjetla, gabaritna svjetla - Prednja i stražnja pozicijska svjetla, gabaritna svjetla - 
ako postoje, bočna svjetla za označivanje - ako postoje te ako postoje, bočna svjetla za označivanje - ako postoje te 
svjetlo stražnje registarske oznake smiju biti uključena svjetlo stražnje registarske oznake smiju biti uključena 
kad su uključena svjetla za dnevnu vožnjukad su uključena svjetla za dnevnu vožnju
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