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Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Члан 1. 

 

 У Закону о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 63/11), у члану 2. у ставу 1. послије ријечи: „(у даљем 

тексту Агенција),“ додају се ријечи: „Завод за образовање одраслих,“. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 7. ријечи: „дужни су да изводе обуку на начин који ће обезбиједити“ 

замјењују се ријечима: „изводе обуку на начин који обезбјеђује“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 14. у тачки д) послије ријечи: „докумената,“ додају се ријечи: 

„нарочито праћење прелазних показатеља безбједности саобраћаја (индикатора 

безбједности саобраћаја) и ставова према безбједности саобраћаја,“. 

Тачка л) мијења се и гласи:  

„л) извјештавање Савјета, односно Владе о идентификованим проблемима у 

систему безбједности саобраћаја, спроведеним и планираним мјерама за унапређење и 

побољшање стања безбједности саобраћаја и начину коришћења средстава за 

финансирање безбједности саобраћаја, најмање два пута годишње, “. 

У тачки љ) тачка се замјењује запетом. 

Послије тачке љ) додаје се нова тачка м), која гласи: 

„м) други повјерени задаци.“. 

 

Члан 4.  

 

 У члану 26. послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

  „(4) Министар доноси правилник којим се детаљније уређује саобраћајна 

сигнализација и опрема пута.“ 

 

Члан 5. 

 

Послије члана 27. назив одјељка 2. мијења се и гласи:  

 „2. Ревизија пројеката путева са аспекта безбједности саобраћаја и провјера 

стања јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја (RSA и RSI)“. 

 

Члан 6. 

 

  Члан 28. мијења се и гласи: 

 „С циљем побољшања услова за безбједно одвијање саобраћаја успоставља се 



систем обавезних процедура са аспекта безбједности саобраћаја, и то приликом израде 

пројектне документације процедура ревизије пројеката јавних путева са аспекта 

безбједности саобраћаја (у даљем тексту: RSA) и процедура провјере постојећих јавних 

путева са аспекта безбједности саобраћаја (у даљем тексту: RSI).“ 

 

Члан 7. 

 

У члану 30. у ставу 2. послије ријечи: „подлијежу“ додају се ријечи: „ауто-

путеви, брзи путеви,“. 

Став 4. мијења се и гласи: 

„(4) Управљачи ауто-путева, брзих, магистралних и регионалних путева дужни 

су, у складу с показатељима стања безбједности саобраћаја и других параметара, 

израдити једном годишње временско-динамички план и приоритетну листу провјере 

јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја којима управљају и упознати 

Агенцију са овим планом.“ 

 

Члан 8. 

 

 Члан 33. мијења се и гласи: 

„(1) У случају саобраћајне незгоде са погинулим лицима, Агенција је обавезна 

да изврши свеобухватну анализу саобраћајне незгоде како би се сагледале околности и 

могући узроци настанка саобраћајне незгоде, те да предложи евентуалне мјере за 

отклањање уочених недостатака. 

(2) Агенција је обавезна да формира стручни тим који ће извршити 

свеобухватну анализу из става 1. овог члана. 

(3) Резултати свеобухватне анализе се евидентирају и могу се користи 

искључиво у сврху унапређења стања у безбједности саобраћаја.  

(4) Министар доноси правилник којим се уређују састав стручног тима и 

процедуре свеобухватне анализе.“ 

 

Члан 9. 

 

У члану 34. у тачки а) ријечи: „овлашћеног лица“ замјењују се ријечима: 

„полицијског службеника“. 

 

Члан 10. 

 

Послије члана 39. у називу одјељка 3. ријечи: „са кружним током“ бришу се. 

 

Члан 11. 

 

 Члан 41. мијења се и гласи: 

 „Насилничка вожња је понашање возача моторног возила које је у грубој 

супротности са саобраћајним правилима, односно приликом кога возач не показује 

обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају, а нарочито када: 

 а) се возилом у насељу креће брзином која је већа од дозвољене за више од 50 

km/h, 

 б) се возилом ван насеља креће брзином која је већа од дозвољене за више од 80 

km/h, 



 в) се возилом креће у недозвољеном смјеру на ауто-путу, брзом путу, путу 

резервисаном за саобраћај моторних возила, улицама у насељу са најмање двије 

саобраћајне траке за саобраћај возила у истом смјеру, као и у раскрсници са кружним 

током, 

 г) у раскрсници која је регулисана свјетлосном саобраћајном сигнализацијом 

возило врши радњу скретања из саобраћајне траке која није намијењена за скретање у 

том смјеру, 

 д) управља мотоциклом, лаким мотоциклом, бициклом с мотором (мопед) на 

једном точку,  

 ђ) возилом прође кроз раскрсницу када му је то свјетлосним сигналом 

забрањено.“ 

 

Члан 12. 

 

Члан 42. мијења се и гласи:  

„(1) У раскрсници са кружним током и у раскрсници путева разврстаних у 

различите категорије саобраћај се обавезно регулише вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом, а у посебним случајевима и свјетлосном саобраћајном 

сигнализацијом. 

(2) Саобраћај у раскрсници са кружним током потребно је регулисати тако да 

возач који се возилом креће у кружном току има првенство пролаза.  

(3) Возач који се возилом укључује у кружни ток са више саобраћајних трака 

обавезан је користити крајњу десну траку за искључење на првом излазу, осим ако је 

саобраћајном сигнализацијом другачије регулисано.“ 

 

Члан 13. 

 

 Послије члана 42. додаје се нови одјељак 3а, као и нови чл. 42а. и 42б, који 

гласе: 

„ 3а. Саобраћај лаких личних електричних возила  

 

Члан 42а. 

 

(1) Лако лично електрично возило као што је електрични тротинет, електрични 

скејтборд, хаверборд, сегвеј и слично је возило на точковима које се дјелимично или 

потпуно користи као моторно возило за превоз једног лица на јавној, односно 

приватној површини и које: 

 а) се потпуно или дјелимично напаја из самосталног извора енергије са или без 

система самобалансирања, 

 б) има напон батерије до 100 VDC, односно интегрисани пуњач са улазом за 

батерије до 240 VAC. 

  (2) Лаким личним електричним возилима из става 1. овог члана не сматрају се: 

 а) возила која се сматрају играчкама, 

 б) возила без система самобалансирања са сједиштем, 

 в) возила намијењена такмичењу, 

 г) бицикли потпомогнути електричним погоном,  

 д) возила намијењена за употребу лица која су под медицинском његом, 

 ђ) електрична возила са максималном брзином преко 25 km/h, 

 е) возила са номиналним напоном већим од 100 VDC или 240 VAC. 

 (3) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана разврставају се у четири 



класе: 

 а) класа 1 – возила максималне конструктивне брзине до 6 km/h, без система 

самобалансирања и сједишта, 

 б) класа 2 – возила максималне конструктивне брзине до 25 km/h, без система 

самобалансирања и сједишта, 

 в) класа 3 – возила максималне конструктивне брзине до 6 km/h, са системом 

самобалансирања и сједиштем или без сједишта, 

 г) класа 4 – возила максималне конструктивне брзине до 25 km/h, са системом 

самобалансирања и сједиштем или без сједишта. 

 (4) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана обавезно су опремљена: 

 а) ограничивачем брзине којим се обезбјеђује да се не прелази максимална 

конструктивна брзина, с тим да возила класе 2 и класе 4 обавезно имају и ограничење 

брзине на 25 km/h, а уколико се крећу површинама намијењеним за кретање пјешака, 

имају ограничење брзине на 6 km/h, 

 б) предњим и задњим катадиоптером, с тим да су возила класе 2 и класе 4 

обавезно опремљена предњим и задњим свјетлом за освјетљавање пута, 

 в) уређајем за давање звучних сигнала. 

 

Члан 42б. 

 

(1) Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређено кретање 

пјешака примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило класе 1 и 

класе 3. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, лице које користи лако лично електрично 

возило класе 1 и класе 3 обавезно је да посједује идентификациону потврду за лако 

лично електрично возило с којим се креће. 

(3) Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређен саобраћај 

бицикала примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило класе 2 и 

класе 4. 

 (4) Изузетно од става 3. овог члана, лице које користи лако лично електрично 

возило класе 2 и класе 4 обавезно је да:  

 а) посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило којим 

се креће, 

 б) има више од 14 година,  

 в) посједује потврду о познавању прописа, 

 г) за вријеме вожње носи на глави закопчану заштитну кацигу. 

(5) Лаким личним електричним возилима из члана 42а. овог закона није 

дозвољено превожење других лица. 

(6) Министар доноси правилник којим се уређује изглед, начин, поступак 

издавања и висина накнаде за издавање идентификационе потврде за лако лично 

електрично возило из ст. 2. и 4. овог члана.“ 

 

Члан 14. 

 

У члану 44. прије ријечи: „Осим“ додаје се број 1 у обостраној загради, а 

послије става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе: 

„(2) Члан 43. овог закона и став 1. овог члана не примјењују се на возила 

полицијских службеника који обављају службену дужност, ако се тиме не угрожава 

безбједност других учесника у саобраћају. 

(3) Премјештање возила је дозвољено у случајевима када је возило паркирано 



супротно члану 43. овог закона и ставу 1. овог члана.  

(4) Премјештање возила врши се у складу са законом и прописима донесеним на 

основу закона.“ 

 

Члан 15. 

 

У члану 52. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„(3) Пјешак из става 1. овог члана дужан је да се подвргне контроли присуства 

алкохола или опојних дрога у организму помоћу одговарајућих средстава и апарата, 

односно да приступи стручном љекарском прегледу на који је упућен ради провјере 

присуства алкохола или опојних дрога у организму.“ 

 

Члан 16. 

 

 У члану 53. став 3. мијења се и гласи: 

 „(3) Ако се животиња превози у кабини моторног возила и не налази се у 

транспортеру, превоз се врши на начин да се не ометају возач и путници у возилу, као 

и други учесници у саобраћају, искључиво на задњој клупи, уз присуство лица старијег 

од 12 година.“ 

 

Члан 17. 

 

У члану 72. у ставу 2. у тачки а) ријечи: „овлашћено лице које“ замјењују се 

ријечима: „полицијског службеника који“. 

 

Члан 18. 

 

У члану 76. у ставу 1. послије ријечи: „стране“ додају се запета и ријечи: „осим 

у оном возилу које је опремљено бравицама за безбједност дјеце или другим бравама“. 

 

Члан 19. 

 

У члану 86. у ставу 3. ријечи: „овлашћена лица“ замјењују се ријечима: 

„полицијски службеници“. 

 

Члан 20. 

 

У члану 87. став 3. мијења се и гласи:  

„(3) Пјешачка зона обавезно је обиљежена вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може бити означена 

свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење брзине.“ 

 

Члан 21. 

 

У члану 88. став 3. мијења се и гласи:  

„(3) Зона смиреног саобраћаја обавезно је обиљежена вертикалном и 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може бити 

означена свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење 

брзине.“ 

 



Члан 22. 

 

У члану 89. став 2. мијења се и гласи:  

„(2) Зона „30“ обавезно је обиљежена вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може бити означена 

свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење брзине.“ 

 

Члан 23. 

 

У члану 91. у ставу 1. ријечи: „Овлашћено лице које“ замјењују се ријечима: 

„Полицијски службеник који“. 

  

Члан 24. 

 

У члану 93. послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 „(3) Трошкове изласка полиције на лице мјеста ради вршења увиђаја 

саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом, у ситуацији када учесници 

саобраћајне незгоде не пристају да попуне и потпишу образац европског извјештаја о 

саобраћајној незгоди, сноси учесник саобраћајне незгоде који захтијева излазак 

полиције, у износу од 100 КМ.“ 

 

Члан 25. 

 

Послије члана 94. додаје се нови члан 94а, који гласи: 

„Члан 94а. 

 

(1) Моторно возило које је након саобраћајне незгоде онеспособљено за даљње 

самостално кретање на путу, као и возило у квару, са јавних путева и других јавних 

површина уклања Ауто-мото савез Републике Српске, а у складу са прописом којим се 

уређују овлашћења Ауто-мото савеза Републике Српске. 

(2) Полицијски службеник или возач моторног возила дужан је да позове Ауто-

мото савез Републике Српске да изврши уклањање и превоз возила. 

(3) Уколико се ради о моторном возилу које није регистровано у Републици 

Српској, трошкове уклањања или чувања возила, као и предузимање других 

одговарајућих радњи сноси Ауто-мото савез Републике Српске, уз право да те 

трошкове наплати од власника возила.“ 

 

Члан 26. 

 

 У називу Главе VII послије ријечи: „на путевима“ додају се ријечи: „и 

ограничења саобраћаја“.  

 

Члан 27. 

 

 У члану 96. у ставу 1. ријечи: „два или више центара јавне безбједности“ 

замјењују се ријечима: „двије или више полицијских управа“.  

У ставу 2. ријечи: „надлежни центар јавне безбједности“ замјењују се ријечима: 

„надлежна полицијска управа“.  

 

 



Члан 28. 

 

У члану 103. прије ријечи: „Трошкове“ додаје се број 1 у обостраној загради, а 

послије ријечи: „активности“ додају се ријечи: „на јавном путу“. 

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

 „(2) Изузетно од става 1. овог члана, трошкови ангажовања припадника 

полиције неће се наплаћивати у случају када: 

 а) се спортска и друга приредба и активност на јавном путу организују под 

покровитељством предсједника Републике Српске или Владе, 

 б) Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске донесе одлуку 

да се ради о спортској или другој приредби и активности на јавном путу од општег 

интереса за Републику Српску, 

 в) МУП донесе одлуку да се ради о активности на јавном путу од општег 

интереса за Републику Српску.“ 

 

Члан 29. 

 

 Послије члана 103. додаје се нови члан 103а, који гласи: 

„Члан 103а. 

 

 (1) На јавном путу или дијелу јавног пута, у одређене дане или у одређеном 

периоду, МУП може, уз претходно прибављену сагласност органа надлежног за 

послове саобраћаја, рјешењем ограничити или забранити саобраћај за сва возила или 

поједине врсте возила или ограничити брзину кретања возила у случајевима: 

 а) отклањања посљедица саобраћајних незгода, 

 б) минирања на локацијама која се налазе уз јавни пут или у његовој 

непосредној близини, 

 в) деминирања терена на локацијама која се налазе уз јавни пут или у његовој 

непосредној близини, 

 г) у свим другим случајевима када се уз јавни пут или у његовој непосредној 

близини одржавају одређене активности чијим одржавањем би могло доћи до 

угрожавања безбједности учесника у саобраћају. 

 (2) У изузетним околностима, када разлози хитности то налажу, МУП може и 

без претходно прибављене сагласности органа надлежног за послове саобраћаја 

забранити или ограничити саобраћај на јавном путу или дијелу јавног пута. 

 (3) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава саобраћај 

на ауто-путу, брзом путу или магистралном путу доноси Управа полиције. 

  (4) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава саобраћај 

на регионалном путу доноси Полицијска управа на подручју своје надлежности. 

 (5) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава саобраћај 

на локалном путу доноси надлежна станица јавне безбједности или полицијска станица 

на подручју своје надлежности.“ 

 

Члан 30. 

 

 У члану 104. у ставу 1. послије ријечи: „кандидата за возача“ додају се ријечи: 

„из области познавања прописа и управљања моторним возилом“. 

 

 

 



Члан 31. 

 

У члану 110. прије ријечи: „Моторна“ додаје се број 1 у обостраној загради, а 

послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„(2) Моторна возила која се трајно региструју у складу са законом могу 

учествовати у саобраћају ако имају важећу потврду о техничкој исправности возила и 

полису осигурања.“  

 

Члан 32. 

 

У члану 112. став 1. мијења се и гласи:  

„(1) Туристички воз и моторна возила на два, три или четири точка могу се 

регистровати на период краћи од годину дана.“ 

У ставу 2. послије ријечи: „регистрацији“ додају се ријечи: „моторних возила на 

два, три или четири точка,“. 

 

Члан 33. 

 

У члану 113. у ставу 2. ријечи: „овлашћено лице које је извршило“ замјењују се 

ријечима: „полицијски службеник који је извршио“. 

 

Члан 34. 

 

 У члану 120. у ставу 1. ријеч: „саобраћајне“ брише се, а ријечи: „овлашћено 

лице“ замјењују се ријечима: „полицијски службеник“. 

У ставу 2. ријечи: „става 3.“ замјењују се ријечима: „става 1.“ 

 

Члан 35. 

 

Члан 121. мијења се и гласи: 

„(1) Возач возила приликом контроле полицијског службеника из члана 120. 

став 1. овог закона у току ноћи дужан је у кабини возила упалити свјетло непосредно 

послије поступања по знаку да се заустави. 

(2) Забрањено је возачу возила, као и лицима која се налазе у возилу, за вријеме 

контроле полицијског службеника да излазе из возила док их полицијски службеник не 

позове да изађу.“ 

 

Члан 36. 

 

 У члану 122. у ставу 1. у тачки з) послије ријечи: „овог закона“ додају се ријечи: 

„или не отклони оштећења пута или путних објеката насталих током пробне вожње 

(члан 82. став 5)“. 

 

Члан 37. 

 

 Члан 124. мијења се и гласи: 

„(1) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се за прекршај: 

 а) учесник у саобраћају ако не поступи у складу са важећим прописима и по 

прописаним приоритетима (члан 34),  

 б) лице које користи лако лично електрично возило које није опремљено 



обавезним уређајима (члан 42а. став 4), 

 в) лице које користи лако лично електрично возило супротно одредбама члана 

42б. ст. 3. и 4. овог закона,  

 г) пјешак ако се креће по коловозу у алкохолисаном стању или под дејством 

опојних дрога, односно одбије да се подвргне контроли присуства алкохола или 

опојних дрога у организму помоћу одговарајућих средстава и апарата, односно 

стручном љекарском прегледу на који је упућен (члан 52), 

 д) власник, односно лице које води или вози животињу супротно одредбама 

члана 53. овог закона, 

 ђ) власник, гонич, односно водич или јахач ако остави животињу на путу без 

надзора, храни, прикупља животиње, не води животињу ближе десној ивици коловоза 

или није способан да гони или води животињу (члан 55), 

 е) власник, гонич, односно водич или јахач ако води, гони или јаше животињу 

на магистралном путу или ноћу на јавном путу (члан 56), 

 ж) власник, гонич, односно водич животиња ако гони или води животиње преко 

пута на дијелу који није прегледан (члан 61),  

 з) возач ако трактором вуче више од два прикључна возила или на 

магистралном и регионалном путу трактор вуче више од једног прикључног возила 

(члан 63. ст. 1. и 2) или је прикључно возило прикључено на трактор супротно 

одредбама члана 63. став 3. овог закона, 

 и) возач туристичког воза ако вуче више од пет прикључних возила или се креће 

по путу на ком то није дозвољено (члан 67. ст. 1. и 2) или ако се возач туристичког воза 

креће по траси супротно члану 67. став 3. овог закона, 

 ј) возач туристичког воза ако не испуњава прописане услове (члан 67. став 4), 

 к) возач запрежног возила ако оно не испуњава услове утврђене прописима о 

димензијама возила и није опремљено исправним уређајима за кочење (члан 69. ст. 3. и 

4), 

 л) возач аутобуса ако у аутобусу превози више лица него што је прописано 

одредбама члана 73. став 1. овог закона,  

 љ) возач ако није истакнуо обавјештење о броју сједишта и мјеста за стајање на 

видном мјесту у возилу (члан 74. став 4) или ако је придодао прикључно возило 

супротно члану 74. став 5. овог закона, 

 м) возач ако аутобус зауставља супротно члану 75. овог закона, 

 н) учесник у саобраћају ако не обрати нарочиту пажњу на дјецу у саобраћају 

(члан 84. став 1), 

 њ) одговорно лице за дијете ако поступи супротно члану 84. став 3. овог закона, 

 о) возач ако се возилом креће у пјешачкој зони (члан 87. став 1), 

 п) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена материјална штета ако не 

остави податке о себи (члан 92), 

 р) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена мања материјална штета 

ако не сачека полицију (члан 93. став 1), 

 с) лице ако не носи одјећу која је уочљива на већем одстојању, а ноћу 

обиљежена материјалима или предметима који одбијају свјетлост (члан 100). 

 (2) За прекршај из става 1. т. а), з), и), ј), л), м), о) и п) овог члана возачу се 

одређује један казнени бод. 

 (3) За прекршаје из става 1. овог члана којим је изазвана саобраћајна незгода 

учинилац ће се казнити новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ, а возачу ће се изрећи и 

заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од једног до шест 

мјесеци и одредиће се два казнена бода за учињени прекршај. 

(4) Новчаном казном од 400 КМ казниће се за прекршај возач моторног возила 



ако се понаша тако да се његово понашање карактерише као насилничка вожња (члан 

41), а возачу ће се изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у 

трајању од три до шест мјесеци и одредиће се четири казнена бода. 

(5) За прекршаје из става 4. овог члана којим је изазвана саобраћајна незгода 

учинилац ће се казнити новчаном казном од 1.000 КМ, а возачу ће се изрећи заштитна 

мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест до 12 мјесеци и 

одредиће се четири казнена бода.“ 

 

Члан 38. 

 

 У члану 125. у ставу 1. послије тачке а) додаје се нова тачка б), која гласи: 

 „б) возач бицикла ако за вожњу не користи коловоз у ширини од највише једног 

метра од десне ивице коловоза (члан 40),“. 

Досадашње т. од б) до т) постају т. од в) до ћ). 

Досадашња тачка с), која постаје тачка т), мијења се и гласи:  

„т) возач ако се возилом у пјешачкој зони креће већом брзином од прописане 

(члан 87. став 2) или ако се возилом креће у зони смиреног саобраћаја тако да омета 

кретање пјешака, односно брзином већом од 10 km/h (члан 88. став 2),“. 

У ставу 2. т. н), о), п) и с) замјењују се тачкама о), п), р) и т).  

 

Члан 39. 

 

 Послије члана 125. додаје се нови члан 125а, који гласи: 

„Члан 125а. 

 

 (1) Возачу моторног возила који је прекршајним налогом, односно судским 

рјешењем кажњен за прекршаје кажњиве у складу са чл. 124. и 125. овог закона, осим 

казни прописаних овим члановима, одређују се и казнени бодови. 

 (2) Број казнених бодова је један, два или четири, зависно од тежине учињеног 

прекршаја. 

 (3) У случају стицаја прекршаја за који су прописани казнени бодови, изричу се 

јединствени казнени бодови који одговарају збиру свих појединачно утврђених 

казнених бодова, с тим да се не може изрећи више од четири казнена бода.“ 

 

Члан 40. 

 

У члану 126. став 1. тачка в) брише се. 

Досадашње т. од г) до и) постају т. од в) до з). 

Досадашња тачка и), која постаје тачка з), мијења се и гласи:  

 „з) ако возач или лице које се налази у возилу поступи супротно члану 121. ст. 

1. и 2. овог закона.“. 

 

Члан 41. 

 

Послије члана 128. додаје се нови члан 128а, који гласи: 

„Члан 128а. 

 

 Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 

донијети: 

 а) Правилник о саобраћајној сигнализацији и опреми пута (члан 26. став 3), 



 б) Правилник о саставу стручног тима и процедурама свеобухватне анализе 

(члан 33. став 4).“ 

 

Члан 42. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број:  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

 Недељко Чубриловић 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

I УСТАВНИ ОСНОВ 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII на члан 

68. т. 6, 8. и 18. Устава Републике Српске, према којима Република, између осталог, 

уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе, заштиту свих облика својине, 

правни положај предузећа и других организација, политику и мјере за усмјеравање 

развоја, као и друге односе од интереса за Републику. Такође, према члану 70. Устава, 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте. 

 

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

98/21 од 19. јануара 2021. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у 

Амандману XXXII на члан 68. т. 6, 8. и 18. Устава Републике Српске, према којима 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе, 

заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, 

политику и мјере за усмјеравање развоја, као и друге односе од интереса за Републику. 

Такође, према члану 70. Устава, Народна скупштина доноси законе, друге прописе и 

опште акте. 

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби прецизнијег уређења 

појединих области за које се у пракси указала потреба, као и уређење употребе нових 

возила у саобраћају. 

 Овим законом прецизније је прописан и проширен дјелокруг рада Агенције за 

безбједност саобраћаја у дијелу који се односи на планирање мјера за унапређење и 

побољшање стања безбједности саобраћаја. С тим у вези, детаљније је уређена 

примјена процедуре ревизије приликом израде пројектне документације, као и провјера 

јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја. 

С циљем олакшаног и безбједнијег кретања моторних возила прописано је 

кретање у раскрсници са кружним током, те је допуњена одредба којом се прописују 

понашања у вожњи која се сматрају насилничком вожњом.  

С обзиром на то да су учесници у саобраћају постала и лака лична електрична 

возила, прописана је категоризација, услови и начин њиховог кретања на јавним 

површинама.  

Допуњене су одредбе којим се уређују случајеви у којима се возило може 

паркирати на тротоару, као и контрола присуства алкохола или опојних дрога у 

организму код пјешака.  

Поред наведеног, прописани су трошкови изласка полицијских службеника на 

лице мјеста ради вршења увиђаја саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом 

када учесници незгоде одбијају да попуне и потпишу образац европског извјештаја о 

саобраћајној незгоди, а трошкове сноси учесник саобраћајне незгоде који захтијева 

излазак полиције.  

У складу са предложеним измјенама и допунама овог закона допуњене су и 

одредбе које уређују надзор и прекршаје, те је детаљно прописано на који начин се 

додјељују казнени бодови.  



Ове измјене и допуне искориштене су и за терминолошко усклађивање са 

Законом о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19). 

Обрађивачу су дате одређене сугестије које су се односиле на побољшање, 

односно прецизирање формулација законских одредаба, као и његово усклађивање са 

Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 24/14), а које је обрађивач прихватио и у уградио у текст 

Нацрта. 

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај Нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о измјенама и 

допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске може 

упутити даље на разматрање. 

  

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу број: 7.03-020-3920/20 од 15. децембра 2020. године, а након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, установљено је да EU acquis 

садржи изворе који су релевантни за предмет уређивања достављеног нацрта, а које је 

обрађивач користио у свом раду, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена 

„усклађено“. 

Материју Нацрта, у дијелу примарних извора права ЕУ, начелно уређује Уговор 

о функционисању Европске уније, Дио трећи – Политике и унутрашње дјеловање 

Уније, Наслов VI – Саобраћај, чл. 90–100. / Treaty on the functioning of the European 

Union, Part Three – Union Policies and Internal Actions, Title VI – Transport, Articles 90 – 

100. 

 Обрађивач је приликом израде Нацрта, у дијелу секундарних извора права ЕУ, 

узео у обзир Директиву 2008/96/ЕC Европског парламента и Савјета од 19. новембра 

2008. године о управљању безбједности путне инфраструктуре / Directive 2008/96/EC of 

the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure 

safety management. 

Издвајамо најважнија усклађивања: 

Одредбе ст. 1 и 3. члана 4. Директиве које прописују обавезу примјене 

процедуре ревизије на путевима за све инфраструктурне пројекте су преузете 

одредбама члана 6. Нацрта. 

Одредбе члана 6. став 1. Директиве које прописују обавезу састављања 

извјештаја приликом сваке саобраћајне незгоде са смртном посљедицом су преузете 

одредбама члана 8. Нацрта. 

Примјери преузимања садржани су у упоредном приказу усклађености Нацрта 

закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима 

Савјета Европе. Доношењем овог закона дјелимично ће се испунити обавезе из члана 

106. ССП, које се односе на сарадњу уговорних страна у области транспорта. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 63/11) донесен је у јулу 2011. године. У протеклом 



периоду, током примјене Закона уочене су недостаци и недоречености у њему, а што је 

ометало потпуно спровођење Закона и остваривање крајњих циљева који су се жељели 

постићи овим законом. Јасније су дефинисане одредбе које се односе на свеобухватне 

анализе саобраћајних незгода, кретање у раскрсницама с кружним током, насилничка 

вожња, превоз животиња у кабини возила и др.  

У међувремену, у Републици Српској је изграђено и пуштено у употребу 106 km 

ауто-пута, те је било неопходно допунити Закон са одредбама које се односе на ауто-

путеве и брзе путеве.  

У цијелом свијету, па и код нас, све више се на јавним површинама користе 

електрични тротинети, скутери и других слични уређаји. Ово за посљедицу има 

повећање конфликтних ситуација у саобраћају с овим учесницама у саобраћају, те је 

неопходно уредити и саобраћај ових возила. 

Због немогућности рјешавања питања наплате новчаних казни од прекршилаца, 

рјешавања питања повратника, а на основу успјешне судске праксе, било је неопходно 

додатно и прецизније уредити заштитне мјере за прекршиоце, али и дефинисати 

инструменте с којима надлежне институције могу дјеловати. 

Измјенама и допунама казнених одредаба у Закону прописане су казнене 

одредбе за оне прекршаје који до сад нису санкционисани. 

 

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. допуњен је члан 2. Закона и Завод за образовање одраслих дефинисан 

је као субјект безбједности саобраћаја. 

Чланом 2. измијењен је члан 7. ради јаснијег разумијевања током примјене. 

Чланом 3. измијењен је и допуњен члан 14. на начин да је јасније дефинисан и 

проширен дјелокруг рада Агенције за безбједност саобраћаја. 

Чланом 4. допуњен је члан 26. на начин да се предвиђа израда подзаконског 

акта о саобраћајној сигнализацији и опреми пута како би се ријешило питање 

недостатка појединих одредаба и стандарда потребних приликом пројектовања путне 

инфраструктуре. 

Чл. 5. и 6. мијења се назив одјељка 2. и члан 28. како би се јасније дефинисала 

примјена процедуре ревизије са аспекта безбједности код израде пројектне 

документације и провјере јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја. 

Чланом 7. мијења се члан 30. став 4. и прописује обавеза управљача ауто-путева, 

брзих магистралних и регионалних путева да израде једном годишње временско-

динамички план и приоритетну листу провјере јавних путева. 

Чланом 8. мијења се члан 33. и прецизније се дефинише у којим случајевима и 

на који начин се врши свеобухватна анализа саобраћајне незгоде. На овај начин се 

омогућава досљедно спровођење ове одредбе.  

Чланом 9. мијења се у члану 33. појам „овлашћено лице“ са појмом „полицијски 

службеник“ ради усклађивања појмова са постојећим прописима. 

Чл. 10, 11. и 12. мијења се назив поглавља 3. и чл. 41. и 42. ради допуњавања 

одредаба које прописују понашања у вожњи која се сматрају насилничким и јаснијег 

прописивања кретања у раскрсници са кружним током, што олакшава и омогућава 

возачима безбједније кретање. 

Чланом 13. допуњује се Закон новим поглављем 3а. и новим чл. 42а. и 42б, 

којима се уређује саобраћај лаких личних електричних возила. Дефинише се појам, 

разврставање и обавеза опрема лаких личних електричних возила. Такође, уређују се 

начин кретања на јавним површинама.  



Чланом 14. мијења се одредба у члану 44. којом се прописује у којим 

случајевима се возило може паркирати на тротоару. 

Чланом 15. допуњује се члан 52. новим ставом 4. којим се уређује контрола 

присуства алкохола или опојних дрога у организму код пјешака.  

Чланом 16. мијења се члан 53. став 3. и уређује начин превожења животиња у 

кабини возила. 

Чланом 17. мијења се у члану 72. појам „овлашћено лице“ са појмом 

„полицијски службеник“ ради усклађивања појмова са постојећим прописима. 

Чланом 18. допуњује се члан 76. став 1. ради јасније примјене. 

Чланом 19. мијења се у члану 86. појам „овлашћено лице“ са појмом 

„полицијски службеник“ ради усклађивања појмова са постојећим прописима. 

Чл. 20, 21. и 22. мијењају се чл. 87, 88. и 89. везано за обиљежавање пјешачке 

зоне, зоне смиреног саобраћаја и зоне „30“. 

Чланом 23. мијења се у члану 91. у ставу 1. појам „овлашћено лице“ са појмом 

„полицијски службеник“ ради усклађивања појмова са постојећим прописима. 

Чланом 24. допуњује се члан 93. новим ставом 3, којим се прописује да 

трошкове изласка полиције на лице мјеста ради вршења увиђаја саобраћајне незгоде са 

мањом материјалном штетом, када учесници незгоде одбијају да попуне и потпишу 

образац европског извјештаја размјене, сноси учесник саобраћајне незгоде који 

захтијева излазак полиције. На овај начин стимулисаће се коришћење обрасца 

европског извјештаја, смањиће се трошкови и заузетост полицијских службеника. 

Такође, овакво рјешење утицаће на смањење застоја у саобраћају који се дешава у 

оваквим ситуацијама. 

Чланом 25. допуњује се Закон новим чланом 94а, који прописује да се моторно 

возило које је након саобраћајне незгоде онеспособљено за даљње самостално кретање 

на путу, као и возило у квару, уклањају са јавних путева и других јавних површина 

Ауто-мото савеза Републике Српске, а у складу са чланом 8. тачка в) Закона о 

овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске.  

Чланом 26. мијења се Глава VII.  

Чланом 27. мијења се у члану 96. појам „надлежни центар јавне безбједности“ 

са појмом „надлежна полицијска управа“ ради усклађивања појмова са постојећим 

прописима. 

 Чланом 28. мијења се и допуњује члан 103. прописујући у којим случајевима се 

неће наплаћивати трошкови ангажовања полицијских службеника приликом 

обезбјеђења спортских и других активности на јавном путу. 

Чланом 29. допуњују се Закон, тј. санкционишу се они прекршаји који нису 

били, и то новим чланом 103а. којим се уређује у којим условима МУП може 

ограничити или забранити саобраћај за сва возила или поједине врсте возила или 

ограничити брзину кретања.  

Чланом 30. допуњује се члан 104. ради уклањања недоумица у примјени. 

Чл. 31. и 32. допуњују се чланови 110. и 112. ради уклањања недоумица у 

примјени. 

Чл. 33, 34. и 35. мијења се у члану 113, 120. и 121. појам „овлашћено лице“ са 

појмом „полицијски службеник“ ради усклађивања појмова са постојећим прописима. 

Чланом 36. допуњује се члан 122. у ставу 1. ради уклањања недоумица у 

примјени. 

Чл. 37. и 38. мијења се члан 124. и мијења се и допуњује члан 125. ради 

усклађивања са предложеним измјенама и допунама Закона. 

Чланом 39. допуњује се Закон новим чланом 125а, којим се уређују казнени 

бодови за прекршиоца. 



Чланом 40. мијења се члан 126. ради усклађивања са предложеним измјенама и 

допунама Закона. 

Чланом 41. допуњује се Закон новим чланом 128а. ради усклађивања са 

предложеним измјенама и допунама Закона. 

Чланом 42. прописане су завршне одредбе. 

 

VI ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

НА УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва, у Мишљењу број: 

18.06-020-3907/20 од 8. јануара 2021. године, констатује да је: 

– Нацрт закона планиран програмима рада Владе и Народне скупштине 

Републике Српске. 

– Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у 

Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а, те да је проблем саставни дио „Разлога 

за доношење или измјену и/или допуну закона“. 

– Обрађивач правилно дефинисао циљ који се жели постићи доношењем закона. 

У погледу спровођења процеса консултација, обрађивач наводи да су у изради 

овог нацрта закона учествовали представници Министарства саобраћаја и веза, 

Министарствa унутрашњих послова, Министарствa здравља и социјалне заштите, 

Агенције за безбједност саобраћаја, Завода за образовање одраслих, Републичке управe 

за инспекцијске послове, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике 

Српске“, Ауто-мото савеза Републике Српске. Нацрт закона објављен jе и на интернет 

страници Министарства како би се учинио доступним осталим заинтересованим 

органима, организацијама и појединцима. У остављеном року за консултације, Центар 

за животну средину је доставио приједлоге и сугестије на текст предметног Нацрта 

закона, те је већина приједлога и уграђена у текст Нацрта закона.  

Код утврђивања опција за рјешавање проблема, обрађивач наводи да је 

регулаторна промјена једина опција за рјешавање проблема и остварење циљева. 

У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач наводи да Нацрт закона 

неће имати утицаја на пословно окружење. 

Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач наводи да Нацрт закона неће 

имати директан утицај на јавне буџете. Међутим, с обзиром на то да се овим нацртом 

закона прописују нове одредбе којима се уређује безбједност саобраћаја, као и 

прецизирају већ постојеће како би се обезбиједио већи ниво безбједности учесника у 

саобраћају, може се очекивати индиректан позитиван утицај на јавне буџете, јер 

смањењем броја саобраћајних незгода и настрадалих лица, смањује се и износ 

средстава који се користи за лијечење лица настрадалих у саобраћајним незгодама, као 

и сви други трошкови у вези са наведеним. 

У вези са социјалним утицајима, обрађивач наводи да ће Нацрт закона 

позитивно утицати на безбједност учесника у саобраћају на путевима Републике 

Српске. Наиме, Нацртом закона се по први пут регулише саобраћај лаких личних 

електричних возила, категорије истих, опрема, услови под којима се ова електрична 

возила могу кретати на јавним површинама, што ће позитивно утицати на смањење 

конфликтних ситуација са овим учесницима у саобраћају, али и обезбиједити већу 

безбједности осталих учесника у саобраћају на путевима Републике Српске. 

Прописивање Нацртом закона казнених одредаба и за оне прекршаје који до сада нису 



санкционисани има прије свега превентивну сврху за учеснике у саобраћају. На овај 

начин се настоји утицати на учеснике у саобраћају да поштују прописе и не чине 

прекршаје из области безбједности саобраћаја, како не би угрозили своју безбједност, 

као ни безбједност других учесника у саобраћају. 

У вези са утицајем на животну средину, обрађивач наводи да Нацрт закона неће 

имати утицаја на животну средину. 

У вези са увођењем нових формалности, измјеном и укидањем постојећих 

формалности, обрађивач наводи да се Нацртом овог закона утврђује нова формалност 

за саобраћај лаких личних електричних возила – Идентификациона потврда за лако 

лично електрично возило. Лице које користи лако лично електрично возило биће у 

обавези да испуни одређене услове, а између осталог и да посједује Идентификациону 

потврду за лако лично електрично возило с којим се креће. Изглед, начин, поступак 

издавања и висина накнаде за издавање ове идентификационе потврде уредиће се 

правилником који ће донијети министар. 

Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, 

приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу с 

методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене 

утицаја прописа у поступку израде прописа. 

Сугерише се обрађивачу да поступи у складу са тачком XV Одлуке о 

спровођењу процеса процјене утицаја прописа приликом израде подзаконских аката. 

 

VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 

У изради Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске учествовали су представници Министарства 

саобраћаја и веза, Министарствa унутрашњих послова, Министарствa здравља и 

социјалне заштите, Агенција за безбједност саобраћаја, Завода за образовање одраслих, 

Републичке управа за инспекцијске послове, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП 

„Аутопутеви Републике Српске“, Ауто-мото савеза Републике Српске. 

На интернет страници Министарства саобраћаја и веза објављене су јавне 

консултације и позвани сви заинтересовани да у року од два мјесеца доставе коментаре 

на усвојени Нацрт закона. У остављеном року достављен је један коментар, и то 

Центра за животну средину. Већина приједлога Центра за животну средину су уграђена 

у текст Нацрта.  

Прибављена су и мишљења Министарства унутрашњих послова, Министарства 

просвјете и културе, Министарства здравља и социјалне заштите, Агенција за 

безбједност саобраћаја, Завода за образовање одраслих, Републичке управе за 

инспекцијске послове, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике 

Српске“ и Ауто-мото савеза Републике Српске. 

 

VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За усвајање и спровођење овог закона нису потребна средства из буџета 

Републике Српске.  



ПРИЛОГ 

 

ЗАКОН  

О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона) 

 
 

Члан 2. 

 

(1) Републички органи управе и институције надлежне и одговорне за стање 

безбједности саобраћаја су Министарство саобраћаја и веза (у даљем тексту: 

Министарство), Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП), 

Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), 

Завод за образовање одраслих, Републичка управа за инспекцијске послове, Ауто-

мото савез Републике Српске, јавна предузећа којима су повјерена управљање путном 

мрежом, те органи јединица локалне самоуправе. 

(2) Јединице локалне самоуправе на свом подручју надлежне су за организовање 

и контролу стања и одржавања путева којима управљају, објеката, саобраћајне 

сигнализације и опреме пута на начин да се осигура безбједно и несметано одвијање 

саобраћаја, да отклањају све недостатке усљед којих на неким мјестима долази до 

саобраћајних незгода и друге послове прописане Законом о основама безбједности 

саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЗООБС) и овим законом. 

(3) Јединице локалне самоуправе дужне су да у складу са одредбама ЗООБС-а и 

овог закона донесу прописе о безбједности саобраћаја на путевима на подручју 

јединице локалне самоуправе. 

(4) Прије доношења прописа из става 3. овог члана, јединица локалне 

самоуправе дужна је да прибави мишљење Агенције. 

 

Члан 7. 

 

Образовне установе, организације, привредна друштва и друга правна или 

физичка лица која оспособљавају кандидате за возаче моторних возила изводе обуку 

на начин који обезбјеђује да кандидати науче и усвоје правила саобраћаја на 

путевима и етику у саобраћају, овладају техником управљања моторним возилом и 

стекну остало знање и вјештине потребне за безбједно учествовање у саобраћају на 

путевима. 

 

Члан 14. 

 

Задаци Агенције су: 

а) организовање и континуирано усавршавање система безбједности саобраћаја 

у Републици Српској, 

б) подстицање, подршка и координација рада свих субјеката у систему 

безбједности саобраћаја, а посебно органа управе Републике Српске, јавних предузећа, 

органа јединица локалне самоуправе, стручних и научноистраживачких организација и 

институција, невладиних организација и других заинтересованих субјеката, 

в) промоција безбједности саобраћаја, развој и унапређење теоретских и 

практичних знања и понашања повезаних са безбједношћу саобраћаја, 

г) припрема нацрта стратешких докумената, 



д) оцјена и праћење провођења усвојених стратешких докумената, нарочито 

праћење прелазних показатеља безбједности саобраћаја (индикатора безбједности 

саобраћаја) и ставова према безбједности саобраћаја, 

ђ) преглед и корекција предложених стратегија, програма и акционих планова 

субјеката у систему безбједности саобраћаја, 

е) припрема нацртa подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу 

безбједности саобраћаја, 

ж) финансирање активности везаних за безбједност саобраћаја, 

з) коришћење и увезивање база података од значаја за безбједност саобраћаја у 

Републици Српској, 

и) подршка научноистраживачким институцијама у области безбједности 

саобраћаја, 

ј) планирање, провођење, контрола и оцјењивање медијских активности – 

кампања у безбједности саобраћаја, 

к) лиценцирање физичких и правних лица у смислу чл. 29. и 30. овог закона 

(RSA и RSI), 

л) извјештавање Савјета, односно Владе о идентификованим проблемима у 

систему безбједности саобраћаја, спроведеним и планираним мјерама за 

унапређење и побољшање стања безбједности саобраћаја и начину коришћења 

средстава за финансирање безбједности саобраћаја, најмање два пута годишње, 

љ) учешће и организација међународних конференција и скупова у оквиру 

дјелокруга рада Агенције, 

м) други повјерени задаци. 

 

Члан 26. 

 

(1) Саобраћајна сигнализација и опрема пута чине саставни дио пута. 

(2) Саобраћајну сигнализацију чине: 

а) вертикална саобраћајна сигнализација, 

б) хоризонтална саобраћајна сигнализација, 

в) свјетлосна саобраћајна сигнализација и 

г) промјенљива саобраћајна сигнализација. 

(3) Опрему пута чини: 

а) опрема за означавање ивица коловоза, 

б) опрема за означавање врха саобраћајног острва, 

г) опрема, знакови и ознаке за означавање радова, препрека и оштећења 

коловоза, 

д) свјетлосни знакови за означавање радова, препрека и оштећења коловоза, 

ђ) опрема за вођење и усмјерaвање саобраћаја у зони радова на путу, препрека 

и оштећења коловоза, 

е) браници и полубраници, 

ж) саобраћајна огледала, 

з) заштитне ограде, 

и) ограде против засљепљивања, 

ј) ублаживачи удара и 

к) остала опрема као што су бројачи саобраћаја, камере, фиксни мјерачи 

брзине, станице за праћење метеролошко-атмосферских услова и друго. 

(4) Министар доноси правилник којим се детаљније уређује саобраћајна 

сигнализација и опрема пута. 

 



 

2. Ревизија пројеката путева са аспекта безбједности саобраћаја и провјера стања 

јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја (RSA и RSI) 

 

Члан 28. 

 

С циљем побољшања услова за безбједно одвијање саобраћаја успоставља 

се систем обавезних процедура са аспекта безбједности саобраћаја, и то приликом 

израде пројектне документације процедура ревизије пројеката јавних путева са 

аспекта безбједности саобраћаја (у даљем тексту: RSA) и процедура провјере 

постојећих јавних путева са аспекта безбједности саобраћаја (у даљем тексту: 

RSI). 

 

Члан 30. 

 

(1) Постојећи јавни путеви подлијежу обавезној провјери са аспекта 

безбједности саобраћаја, у циљу идентификације недостатака који би могли негативно 

утицати на безбједно одвијање саобраћаја и превенције саобраћајних незгода. 

(2) Провјери из става 1. овог члана обавезно подлијежу ауто-путеви, брзи 

путеви, магистрални и регионални путеви, а у случају потребе и остали јавни путеви и 

улице у насељу. 

(3) Провјеру из става. 1. овог члана врши независно, лиценцирано правно или 

физичко лице. 

(4) Управљачи ауто-путева, брзих, магистралних и регионалних путева 

дужни су, у складу с показатељима стања безбједности саобраћаја и других 

параметара, израдити једном годишње временско-динамички план и приоритетну 

листу провјере са аспекта безбједности саобраћаја јавних путева којима 

управљају и упознати Агенцију са овим планом. 

 

Члан 33. 

 

(1) У случају саобраћајне незгоде са погинулим лицима, Агенција је 

обавезна да изврши свеобухватну анализу саобраћајне незгоде како би се 

сагледале околности и могући узроци настанка саобраћајне незгоде, те да 

предложи евентуалне мјере за отклањање уочених недостатака. 

(2) Агенција је обавезна да формира стручни тим који ће извршити 

свеобухватну анализу из става 1. овог члана. 

(3) Резултати свеобухватне анализе се евидентирају и могу се користи 

искључиво у сврху унапређења стања у безбједности саобраћаја.  

(4) Министар доноси правилник којим се уређују састав стручног тима и 

процедуре свеобухватне анализе. 

 

Члан 34. 

 

Учесници у саобраћају су дужни да поступају у складу са важећим прописима 

по сљедећем приоритету: 

а) наредбе и знакови полицијског службеника, 

б) свјетлосна саобраћајна сигнализација, 

в) возила под пратњом,  

г) возила са првенством пролаза, 



д) вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација, 

ђ) шинска возила и 

е) правило десне стране. 

 

3. Кретање возила по саобраћајним површинама, насилничка вожња, саобраћај у  

раскрсници  

 

Члан 41. 

 

 Насилничка вожња је понашање возача моторног возила које је у грубој 

супротности са саобраћајним правилима, односно приликом кога возач не 

показује обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају, а нарочито 

када: 

 а) се возилом у насељу креће брзином која је већа од дозвољене за више од 

50 km/h, 

 б) се возилом ван насеља креће брзином која је већа од дозвољене за више 

од 80 km/h, 

 в) се возилом креће у недозвољеном смјеру на ауто-путу, брзом путу, путу 

резервисаном за саобраћај моторних возила, улицама у насељу са најмање двије 

саобраћајне траке за саобраћај возила у истом смјеру, као и у раскрсници са 

кружним током, 

 г) у раскрсници која је регулисана свјетлосном саобраћајном 

сигнализацијом возило врши радњу скретања из саобраћајне траке која није 

намијењена за скретање у том смјеру, 

 д) управља мотоциклом, лаким мотоциклом, бициклом с мотором (мопед) 

на једном точку,  

 ђ) возилом прође кроз раскрсницу када му је то свјетлосним сигналом 

забрањено. 

 

Члан 42. 

 

(1) У раскрсници са кружним током и у раскрсници путева разврстаних у 

различите категорије саобраћај се обавезно регулише вертикалном и 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а у посебним случајевима и 

свјетлосном саобраћајном сигнализацијом. 

(2) Саобраћај у раскрсници са кружним током потребно је регулисати тако 

да возач који се возилом креће у кружном току има првенство пролаза.  

(3) Возач који се возилом укључује у кружни ток са више саобраћајних 

трака обавезан је користити крајњу десну траку за искључење на првом излазу, 

осим ако је саобраћајном сигнализацијом другачије регулисано. 

 

3а. Саобраћај лаких личних електричних возила  

 

Члан 42а. 

 

(1) Лако лично електрично возило као што је електрични тротинет, 

електрични скејтборд, хаверборд, сегвеј и слично је возило на точковима које се 

дјелимично или потпуно користи као моторно возило за превоз једног лица на 

јавној, односно приватној површини и које: 

 а) се потпуно или дјелимично напаја из самосталног извора енергије са или 



без система самобалансирања, 

 б) има напон батерије до 100 VDC, односно интегрисани пуњач са улазом за 

батерије до 240 VAC. 

  (2) Лаким личним електричним возилима из става 1. овог члана не 

сматрају се: 

 а) возила која се сматрају играчкама, 

 б) возила без система самобалансирања са сједиштем, 

 в) возила намијењена такмичењу, 

 г) бицикли потпомогнути електричним погоном,  

 д) возила намијењена за употребу лица која су под медицинском његом, 

 ђ) електрична возила са максималном брзином преко 25 km/h, 

 е) возила са номиналним напоном већим од 100 VDC или 240 VAC. 

 (3) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана разврставају се у 

четири класе: 

 а) класа 1 – возила максималне конструктивне брзине до 6 km/h, без 

система самобалансирања и сједишта, 

 б) класа 2 – возила максималне конструктивне брзине до 25 km/h, без 

система самобалансирања и сједишта, 

 в) класа 3 – возила максималне конструктивне брзине до 6 km/h, са 

системом самобалансирања и сједиштем или без сједишта, 

 г) класа 4 – возила максималне конструктивне брзине до 25 km/h, са 

системом самобалансирања и сједиштем или без сједишта. 

 (4) Лака лична електрична возила из става 1. овог члана обавезно су 

опремљена: 

 а) ограничивачем брзине којим се обезбјеђује да се не прелази максимална 

конструктивне брзина, с тим да возила класе 2 и класе 4 обавезно имају и 

ограничење брзине на 25 km/h, а уколико се крећу површинама намијењеним за 

кретање пјешака, имају ограничење брзине на 6 km/h, 

 б) предњим и задњим катадиоптером, с тим да су возила класе 2 и класе 4 

обавезно опремљена предњим и задњим свјетлом за освјетљавање пута, 

 в) уређајем за давање звучних сигнала. 

 

Члан 42б. 

 

(1) Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређено кретање 

пјешака примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило 

класе 1 и класе 3. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, лице које користи лако лично 

електрично возило класе 1 и класе 3 обавезно је да посједује идентификациону 

потврду за лако лично електрично возило с којим се креће. 

(3) Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређен саобраћај 

бицикала примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило 

класе 2 и класе 4. 

 (4) Изузетно од става 3. овог члана, лице које користи лако лично 

електрично возило класе 2 и класе 4 обавезно је да:  

 а) посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило 

којим се креће, 

 б) има више од 14 година,  

 в) посједује потврду о познавању прописа, 

 г) за вријеме вожње носи на глави закопчану заштитну кацигу. 



(5) Лаким личним електричним возилима из члана 42а. овог закона није 

дозвољено превожење других лица. 

(6) Министар доноси правилник којим се уређује изглед, начин, поступак 

издавања и висина накнаде за издавање идентификационе потврде за лако лично 

електрично возило из ст. 2. и 4. овог члана. 

 

Члан 44. 

 

(1) Осим у случајевима из члана 43. овог закона, забрањено је паркирање возило 

на: 

а) дијелу пута испред прелаза пута преко жељезничке или трамвајске пруге у 

истом нивоу и то на удаљености мањој од 15 м од тих прелаза, 

б) удаљености мањој од 15 м испред и иза знака којим је обиљежено 

стајалиште за возила јавног саобраћаја, 

в) пролазима и улазима школа, установа, предузећа, стамбених зграда и других 

објеката и изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализациону или другу 

мрежу комуналне инфраструктуре, 

г) мјесту на коме би паркирано возило онемогућило приступ другом возилу 

ради паркирања или излазак већ паркираног возила, 

д) тротоару, ако то није изричито регулисано саобраћајним знаком, а ако је 

паркирање дозвољено, мора се оставити најмање 1,6 м ширине на површини за кретање 

пјешака, с тим да та површина не може бити уз ивицу коловоза, и 

ђ) на коловозу с двије саобраћајне траке гдје се саобраћај одвија у оба смјера. 

(2) Члан 43. овог закона и став 1. овог члана не примјењују се на возила 

полицијских службеника који обављају службену дужност, ако се тиме не 

угрожава безбједност других учесника у саобраћају. 

(3) Премјештање возила је дозвољено у случајевима када је возило 

паркирано супротно члану 43. овог закона и ставу 1. овог члана.  

(4) Премјештање возила врши се у складу са законом и прописима 

донесеним на основу закона. 

 

Члан 52. 

 

(1) По коловозу је забрањено кретање пјешака ако је под дејством алкохола. 

(2) Сматраће се да је пјешак под дејством алкохола ако се анализом крви или 

крви и урина или другом методом мјерења количине алкохола у организму утврди да 

количина алкохола у крви износи више од 0,8 г/кг, или ако је присуство алкохола у 

организму утврђено одговарајућим средствима или апаратима за мјерење 

алкохолизираности, што одговара количинама већим од 0,8 г/кг, или код којег се, без 

обзира на количину алкохола у крви, стручним прегледом утврди да показује знаке 

промијењеног понашања изазваног дејством алкохола.  

(3) Пјешак из става 1. овог члана дужан је да се подвргне контроли 

присуства алкохола или опојних дрога у организму помоћу одговарајућих 

средстава и апарата, односно да приступи стручном љекарском прегледу на који 

је упућен ради провјере присуства алкохола или опојних дрога у организму. 

 

Члан 53. 

 

(1) Власник, односно лице које води животињу (пса, мачку и друго) по путу 

дужан је да је води и обезбјеђује на начин да животиња не угрози безбједност 



саобраћаја. 

(2) У току вожње забрањено је водити животиње из возила, односно са возила. 

(3) Ако се животиња превози у кабини моторног возила и не налази се у 

транспортеру, превоз се врши на начин да се не ометају возач и путници у возилу, 

као и други учесници у саобраћају, искључиво на задњој клупи, уз присуство лица 

старијег од 12 година. 

 

Члан 72. 

 

(1) Забрањен је приступ или кретање пјешака по коловозу ауто-пута, пута 

резервисаног за саобраћај моторних возила и брзог пута. 

(2) Забрана из става 1. овог члана не примјењује се на: 

а) полицијског службеника који врши службене дужности, 

б) радника који ради на означеном градилишту на ауто-путу, путу резервисаном 

за саобраћај моторних возила и брзом путу, 

в) лице које пружа хитну медицинску или прву помоћ и 

г) радника организације која управља ауто-путем, путем резервисаном за 

саобраћај моторних возила и брзим путем. 

(3) Лица из става 2. овог члана обавезна су носити прслук са 

ретрорефлективним карактеристикама, а мјесто на којем раде мора бити прописно 

обиљежено. 

 

 Члан 76. 

 

(1) Забрањено је превозити лице у затвореном простору возила које се не може 

отворити с унутрашње стране, осим у оном возилу које је опремљено бравицама за 

безбједност дјеце или другим бравама. 

(2) Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, дозвољено је у полицијском, 

војном или возилу правосудних органа превозити лице лишено слободе. 

 

Члан 86. 

 

(1) Ради остваривања повољнијих услова за безбједно одвијање саобраћаја, 

Ауто-мото савез Републике Српске у сарадњи са МУП-ом, Министарством просвјете и 

културе, школом и надлежним органом јединице локалне самоуправе организује 

школске саобраћајне патроле. 

(2) Школска саобраћајна патрола из става 1. овог члана може обављати 

активности само у присуству саобраћајне полиције која је одговорна за њен рад. 

(3) Чланови школских саобраћајних патрола из става 1. овог члана морају бити 

стручно оспособљени за регулисање саобраћаја и једнообразно обиљежени, а наредбе 

које издају учесницима у саобраћају морају бити у складу са правилима саобраћаја и 

прописима о знацима које дају полицијски службеници у складу са ЗООБС-ом и овим 

законом. 

(4) Трошкове опремања и рада саобраћајних патрола из става 1. овог члана 

сноси Ауто-мото савез Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

(5) Правилник о активностима, начину обуке, обиљежавања и друга питања 

везана за рад школске саобраћајне патроле доноси министар просвјете и културе у 

сарадњи са министром унутрашњих послова. 

 

 



Члан 87. 

 

(1) Пјешачка зона је дио пута или дио насеља по коме је дозвољено само 

одвијање пјешачког саобраћаја. 

(2) У пјешачкој зони, у одређеном временском периоду и са дозволом 

надлежног органа, дозвољено је кретање возила за снабдијевање и других возила 

брзином не већом од брзине кретања пјешака. 

(3) Пјешачка зона обавезно је обиљежена вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може бити означена 

свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење 

брзине. 

 

Члан 88. 

 

(1) Зона смиреног саобраћаја је дио пута или дио насеља у коме коловоз користе 

пјешаци и возила. 

(2) Возач је дужан да се у зони смиреног саобраћаја креће брзином којом неће 

ометати кретање пјешака, односно брзином до 10 km/h. 

(3) Зона смиреног саобраћаја обавезно је обиљежена вертикалном и 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може 

бити означена свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за 

смањење брзине. 

 

Члан 89. 

 

(1) Зона „30“ је дио пута, улице или дио насеља у којој је брзина кретања возила 

ограничена до 30 km/h. 

(2) Зона „30“ обавезно је обиљежена вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом, а у изузетним случајевима може бити означена 

свјетлосном саобраћајном сигнализацијом или другим мјерама за смањење 

брзине. 

 

Члан 91. 

 

(1) Полицијски службеник који врши увиђај саобраћајне незгоде у којој је 

проузрокована само материјална штета подвргнуће непосредне учеснике у 

саобраћајној незгоди контроли помоћу средстава и апарата на лицу мјеста или ће их 

упутити на стручни преглед у одговарајућу здравствену установу ради утврђивања 

постојања алкохола или других опојних средстава у организму. 

(2) Учесници саобраћајне незгоде у којој је једно или више лица повријеђено 

или погинуло, у случају да одбију преглед у здравственој установи ради утврђивања 

постојања алкохола или других опојних средстава у организму из става 1. овог члана, 

присилно ће се одвести у складу са одредбама које регулишу кривични поступак. 

(3) Забрањено је конзумирање алкохола, лијекова и других опојних средстава 

лицима која су учествовала у саобраћајној незгоди до окончања поступка увиђаја.  

 

Члан 93. 

 

(1) Ако један од учесника саобраћајне незгоде у којој је причињена мања 

материјална штета захтијева да полиција изврши увиђај на лицу мјеста, сви учесници 



су дужни да сачекају полицију. 

(2) У случају из става 1. овог члана полиција је дужна да изађе на мјесто 

саобраћајне незгоде, обезбиједи лице мјеста и изврши увиђај. 

(3) Трошкове изласка полиције на лице мјеста ради вршења увиђаја 

саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом, у ситуацији када учесници 

саобраћајне незгоде не пристају да попуне и потпишу образац европског 

извјештаја о саобраћајној незгоди, сноси учесник саобраћајне незгоде који 

захтијева излазак полиције, у износу од 100 КМ. 

 

Члан 94а. 

 

(1) Моторно возило које је након саобраћајне незгоде онеспособљено за 

даљње самостално кретање на путу, као и возило у квару, са јавних путева и 

других јавних површина уклања Ауто-мото савез Републике Српске, а у складу са 

прописом којим се уређују овлашћења Ауто-мото савеза Републике Српске. 

(2) Полицијски службеник или возач моторног возила дужан је да позове 

Ауто-мото савез Републике Српске да изврши уклањање и превоз возила. 

(3) Уколико се ради о моторном возилу које није регистровано у Републици 

Српској, трошкове уклањања или чувања возила, као и предузимање других 

одговарајућих радњи сноси Ауто-мото савез Републике Српске, уз право да те 

трошкове наплати од власника возила. 

 

VII  СПОРТСКЕ И ДРУГЕ ПРИРЕДБЕ ИЛИ АКТИВНОСТИ НА ПУТЕВИМА И 

ОГРАНИЧЕЊА САОБРАЋАЈА 

 

Члан 96. 

 

(1) Рјешење којим се одобрава одржавање спортских и других приредби и 

активности на магистралним путевима и путевима који пролазе кроз подручје двије 

или више полицијских управа доноси Управа полиције. 

(2) Рјешење из става 1. овог члана на регионалним и локалним путевима на 

којима се одвија саобраћај возила на подручју двије и више општина доноси надлежна 

полицијска управа. 

(3 Рјешење из става 1. овог члана на регионалним путевима, локалним путевима 

и улицама у граду на којима се одвија саобраћај возила на подручју једне јединице 

локалне самоуправе доноси надлежна станица јавне безбједности или полицијска 

станица. 

(4) Рјешење из члана 95. доноси се уз претходну сагласност надлежног органа за 

саобраћај на чијем се подручју забрањује саобраћај. 

 

Члан 103. 

 

(1) Трошкове ангажовања припадника полиције на обезбјеђењу спортске и 

друге приредбе и активности на јавном путу сноси организатор.  

(2) Изузетно од става 1. овог члана, трошкови ангажовања припадника 

полиције неће се наплаћивати у случају када: 

 а) се спортска и друга приредба и активност на јавном путу организују под 

покровитељством предсједника Републике Српске или Владе, 



 б) Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске донесе 

одлуку да се ради о спортској или другој приредби и активности на јавном путу од 

општег интереса за Републику Српску, 

 в) МУП донесе одлуку да се ради о активности на јавном путу од општег 

интереса за Републику Српску. 

 

Члан 103а. 

 

 (1) На јавном путу или дијелу јавног пута, у одређене дане или у одређеном 

периоду, МУП може, уз претходно прибављену сагласност органа надлежног за 

послове саобраћаја, рјешењем ограничити или забранити саобраћај за сва возила 

или поједине врсте возила или ограничити брзину кретања возила у случајевима: 

 а) отклањања посљедица саобраћајних незгода, 

 б) минирања на локацијама која се налазе уз јавни пут или у његовој 

непосредној близини, 

 в) деминирања терена на локацијама која се налазе уз јавни пут или у 

његовој непосредној близини, 

 г) у свим другим случајевима када се уз јавни пут или у његовој 

непосредној близини одржавају одређене активности чијим одржавањем би могло 

доћи до угрожавања безбједности учесника у саобраћају. 

 (2) У изузетним околностима, када разлози хитности то налажу, МУП може 

и без претходно прибављене сагласности органа надлежног за послове саобраћаја 

забранити или ограничити саобраћај на јавном путу или дијелу јавног пута. 

 (3) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава 

саобраћај на ауто-путу, брзом путу или магистралном путу доноси Управа 

полиције. 

  (4) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава 

саобраћај на регионалном путу доноси Полицијска управа на подручју своје 

надлежности. 

 (5) Рјешење из става 1. овог члана којим се забрањује или ограничава 

саобраћај на локалном путу доноси надлежна станица јавне безбједности или 

полицијска станица на подручју своје надлежности. 

 

Члан 104. 

 

(1) Оспособљавање кандидата за возача из области познавања прописа и 

управљања моторним возилом обављају ауто-школе по овлашћењу органа 

надлежног за образовање, након што се утврди да испуњавају услове предвиђене 

ЗООБС - ом. 

(2) Оспособљавање кандидата за возача моторних возила могу да обављају и 

образовне установе редовним школовањем ученика за занимање возач моторних 

возила. 

(3) Ученици који у редовном школском процесу у складу са наставним планом и 

програмом, имају предмет који обухвата и програм испита из прописа о безбједности 

саобраћаја на путевима, на основу потврде о оспособљености коју издаје школска 

установа, могу полагати испит из познавања прописа о безбједности саобраћаја на 

путевима, у склопу возачког испита. 

 

 

 



Члан 110. 

 

(1) Моторна и прикључна возила се могу регистровати ако се на техничком 

прегледу утврди да су исправна, да су осигурана и за која су плаћене све таксе по 

основу јавних прихода. 

(2) Моторна возила која се трајно региструју у складу са законом могу 

учествовати у саобраћају ако имају важећу потврду о техничкој исправности 

возила и полису осигурања. 

Члан 112. 

 

(1) Туристички воз и моторна возила на два, три или четири точка могу се 

регистровати на период краћи од годину дана. 

(2) Правилник о регистрацији моторних возила на два, три или четири точка, 

олдтајмера и туристичког воза доноси министар унутрашњих послова.  

(3) Технички преглед олдтајмера и туристичког воза се проводи по посебној 

процедури, након визуелног прегледа и полигонских испитивања возила. 

 

Члан 113. 

 

(1) Возила на којима се у саобраћајној незгоди оштете витални склопови и 

уређаји за кочење и управљање, или се наруши геометрија возила, искључују се из 

саобраћаја док се не изврши поправка возила. 

(2) Искључивање возила из саобраћаја из става 1. овог члана врши полицијски 

службеник који је извршио увиђај саобраћајне незгоде.  

(3) Прије пуштања у саобраћај за такво возило врши се технички преглед који се 

обавља за регистрацију возила. 

 

Члан 120. 

 

(1) Непосредни надзор над одвијањем саобраћаја на путевима, интервентно 

регулисање саобраћаја, контролу лица и возила у саобраћају у погледу поштовања 

ЗООБС-а, овог закона и прописа донесених на основу ових закона врши униформисани 

припадник полиције, односно полицијски службеник.  

(2) Правилник о начину обављања послова и задатака и предузимања мјера из 

става 1. овог члана доноси министар унутрашњих послова. 

  

Члан 121. 

 

(1) Возач возила приликом контроле полицијског службеника из члана 120. 

став 1. овог закона у току ноћи дужан је у кабини возила упалити свјетло 

непосредно послије поступања по знаку да се заустави. 

(2) Забрањено је возачу возила, као и лицима која се налазе у возилу, за 

вријеме контроле полицијског службеника да излазе из возила док их полицијски 

службеник не позове да изађу. 

 

Члан 122. 

 

(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 4.500 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво и друго правно лице ако: 

а) не обезбиједе услове за несметано и безбједно одвијање саобраћаја (члан 25. 



став 2), 

б) постави саобраћајну сигнализацију и опрему пута супротно одредбама члана 

27. овог закона, 

в) не изврши ревизију пројеката од стране независне ревизије са аспекта 

безбједности саобраћаја (члана 29), 

г) не изврши провјеру магистралних, регионалних и других јавних путева од 

стране независног и лиценцираног лица за провјеру са аспекта безбједности саобраћаја, 

не изради временско-динамички план и приоритетну листу провјере јавних путева или 

је не достави Агенцији прописаном року (члан 30), 

д) не прати стање безбједности и не врши стручне анализе (члан 32. став 1), 

ђ) не утврди техничку исправност туристичког воза (члан 67. ст. 5. и 6), 

е) врши превоз лица супротно члану 73. ст. 1. и 2. овог закона, 

ж) врши организовани превоз дјеце супротно члану 81. ст. 1. и 2. овог закона, 

з) организује пробну вожњу супротно члану 82. ст. 1. и 3. овог закона или не 

отклони оштећења пута или путних објеката насталих током пробне вожње (члан 

82. став 5), 

и) врши превоз опасних материја супротно члану 83. овог закона, 

ј) не организује и спроводи додатне мјере безбједности (члан 84. став 2) и 

к) не обиљежи пјешачку зону (члан 87. став 3). 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 700 КМ до 

2.100 КМ и физичко лице које самостално обавља дјелатност. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 250 КМ до 

750 КМ одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу. 

(4) Новчаном казном од 1.500 КМ до 4.500 КМ казниће се за прекршај Агенција, 

а новчаном казном од 250 КМ до 750 КМ одговорно лице у Агенцији ако поступи 

супротно одредбама члана 33. ст. 1. и 2. овог закона. 

 

Члан 124. 

 

(1) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се за прекршај: 

 а) учесник у саобраћају ако не поступи у складу са важећим прописима и по 

прописаним приоритетима (члан 34),  

 б) лице које користи лако лично електрично возило које није опремљено 

обавезним уређајима (члан 42а. став 4), 

 в) лице које користи лако лично електрично возило супротно одредбама 

члана 42б. ст. 3. и 4. овог закона,  

 г) пјешак ако се креће по коловозу у алкохолисаном стању или под 

дејством опојних дрога, односно одбије да се подвргне контроли присуства 

алкохола или опојних дрога у организму помоћу одговарајућих средстава и 

апарата, односно стручном љекарском прегледу на који је упућен (члан 52), 

 д) власник, односно лице које води или вози животињу супротно одредбама 

члана 53. овог закона, 

 ђ) власник, гонич, односно водич или јахач ако остави животињу на путу 

без надзора, храни, прикупља животиње, не води животињу ближе десној ивици 

коловоза или није способан да гони или води животињу (члан 55), 

 е) власник, гонич, односно водич или јахач ако води, гони или јаше 

животињу на магистралном путу или ноћу на јавном путу (члан 56), 

 ж) власник, гонич, односно водич животиња ако гони или води животиње 

преко пута на дијелу који није прегледан (члан 61),  

 з) возач ако трактором вуче више од два прикључна возила или на 



магистралном и регионалном путу трактор вуче више од једног прикључног 

возила (члан 63. ст. 1. и 2) или је прикључно возило прикључено на трактор 

супротно одредбама члана 63. став 3. овог закона, 

 и) возач туристичког воза ако вуче више од пет прикључних возила или се 

креће по путу на ком то није дозвољено (члан 67. ст. 1. и 2) или ако се возач 

туристичког воза креће по траси супротно члану 67. став 3. овог закона, 

 ј) возач туристичког воза ако не испуњава прописане услове (члан 67. став 

4), 

 к) возач запрежног возила ако оно не испуњава услове утврђене прописима 

о димензијама возила и није опремљено исправним уређајима за кочење (члан 69. 

ст. 3. и 4), 

 л) возач аутобуса ако у аутобусу превози више лица него што је прописано 

одредбама члана 73. став 1. овог закона,  

 љ) возач ако није истакнуо обавјештење о броју сједишта и мјеста за 

стајање на видном мјесту у возилу (члан 74. став 4) или ако је придодао 

прикључно возило супротно члану 74. став 5. овог закона, 

 м) возач ако аутобус зауставља супротно члану 75. овог закона, 

 н) учесник у саобраћају ако не обрати нарочиту пажњу на дјецу у 

саобраћају (члан 84. став 1), 

 њ) одговорно лице за дијете ако поступи супротно члану 84. став 3. овог 

закона, 

 о) возач ако се возилом креће у пјешачкој зони (члан 87. став 1), 

 п) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена материјална штета ако 

не остави податке о себи (члан 92), 

 р) учесник саобраћајне незгоде у којој је причињена мања материјална 

штета ако не сачека полицију (члан 93. став 1), 

 с) лице ако не носи одјећу која је уочљива на већем одстојању, а ноћу 

обиљежена материјалима или предметима који одбијају свјетлост (члан 100). 

 (2) За прекршај из става 1. т. а), з), и), ј), л), м), о) и п) овог члана возачу се 

одређује један казнени бод. 

 (3) За прекршаје из става 1. овог члана којим је изазвана саобраћајна 

незгода учинилац ће се казнити новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ, а возачу 

ће се изрећи и заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању 

од једног до шест мјесеци и одредиће се два казнена бода за учињени прекршај. 

(4) Новчаном казном од 400 КМ казниће се за прекршај возач моторног 

возила ако се понаша тако да се његово понашање карактерише као насилничка 

вожња (члан 41), а возачу ће се изрећи заштитна мјера забране управљања 

моторним возилом у трајању од три до шест мјесеци и одредиће се четири казнена 

бода. 

(5) За прекршаје из става 4. овог члана којим је изазвана саобраћајна 

незгода учинилац ће се казнити новчаном казном од 1.000 КМ, а возачу ће се 

изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест 

до 12 мјесеци и одредиће се четири казнена бода. 

 

Члан 125. 

 

(1) Новчаном казном од 50 КМ казниће се за прекршај: 

а) возач, односно лице ако не уклони блато снијег и друге материје са точкова, 

вјетробранских стакала и осталих дијелова возила, као и са коловоза (члан 39),  

 б) возач бицикла ако за вожњу не користи коловоз у ширини од највише 



једног метра од десне ивице коловоза (члан 40), 

в) возач запрежног возила ако привеже више животиња или не привеже 

животињу с десне стране задњег дијела возила (члан 54), 

г) гонич животиња ако животиње не води у крду или их не раздијели у 

појединачне групе (члан 57), 

д) лице које јаше животињу ако је млађе од 16 година или није физички за то 

спремно (члан 58), 

ђ) јахач ако се креће супротно члану 59. овог закона, 

е) гонич животиња или друго лице ако гони или води животиње по површинама 

намијењеним за кретање пјешака и бициклиста или ако животиње поред пута нису под 

сталним надзором (члан 60), 

ж) гонич, односно водич животиње, јахач или друго лице ако не уклони све 

материје које је животиња нанијела на пут (члан 62), 

з) возач трактора ако на прикључном возилу које вуче трактор превози више од 

пет лица или ако лице које се превози стоји или сједи на страницама прикључног 

возила (члан 64), 

и) возач радне машине или мотокултиватора ако радна машина или 

мотокултиватор не испуњава услове из члана 65. овог закона, 

ј) возач радне машине или мотокултиватора или друго лице ако врши превоз 

супротно члану 66. овог закона, 

к) возач запрежног возила ако се запрежно возило не креће ближе десној ивици 

коловоза (члан 68. став 2), 

л) лице које управља запрежним возилом ако је млађе од 16 година или ако није 

обезбиједио пратиоца (члан 69. ст. 1. и 2), 

љ) возач запрежног возила ако упрегне исцрпљену, болесну или повријеђену 

животињу или ако запрежном возилу дода прикључно возило (члан 70), 

м) лице које управља моторним санкама ако се креће по јавном путу или 

површини намијењеној за кретање пјешака (члан 71. став 3), 

н) пјешак ако приступи или се креће по коловозу аутопута, пута резервисаног за 

саобраћај моторних возила и лице које поступи супротно члану 72. ст. 1. и 3. овог 

закона, 

њ) возач ако моторним и прикључним возило превози лица супротно члану 74. 

став 1. овог закона и ако врши радње које су забрањене чланом 74. став 3. овог закона, 

о) лице ако за вријеме кретања возила ускаче или искаче из возила, отвара врата, 

нагиње се ван возила, качи се за возило, вози се на спољним дијеловима возила или на 

тракторским прикључцима (члану 77. став 1), 

п) возач ако врата на возилу јавног превоза отвара, односно држи отворена 

током кретања или започне кретање супротно члану 78. овог закона, 

р) возач ако возилом превози лица супротно члану 80. овог закона, 

с) лице ако на видном мјесту нема обиљежја прописана чланом 85. овог закона, 

т) возач ако се возилом у пјешачкој зони креће већом брзином од 

прописане (члан 87. став 2) или ако се возилом креће у зони смиреног саобраћаја 

тако да омета кретање пјешака, односно брзином већом од 10 km/h (члан 88. став 

2), 

ћ) лице ако поступи супротно члану 91. став 3. овог закона. 

(2) За прекршај из става 1. т. а), о), п), р) и т) овог члана, возачу се одређује 

један казнени бод. 

(3) За прекршаје из става 1. овог члана којим је изазвана саобраћајна незгода, 

учинилац ће се казнити новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ, а возачу ће се изрећи 

и заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од једног до три 



мјесеца и одредиће се двоструки казнени бод прописан ставом 2. овог члана за 

учињени прекршај. 

 

Члан 125а. 

 

 (1) Возачу моторног возила који је прекршајним налогом, односно судским 

рјешењем кажњен за прекршаје кажњиве у складу са чл. 124. и 125. овог закона, 

осим казни прописаних овим члановима, одређују се и казнени бодови. 

 (2) Број казнених бодова је један, два или четири, зависно од тежине 

учињеног прекршаја. 

 (3) У случају стицаја прекршаја за који су прописани казнени бодови, 

изричу се јединствени казнени бодови који одговарају збиру свих појединачно 

утврђених казнених бодова, с тим да се не може изрећи више од четири казнена 

бода. 

 

Члан 126. 

 

(1) Новчаном казном у износу од 40 КМ казниће се за прекршај: 

а) возач ако за вријеме вожње поступи супротно члану 35. овог закона,  

б) возач ако у моторном возилу нема прслук са рефлективним 

карактеристикама или га не носи у складу са чланом 36. овог закона, 

в) возач ако поступи супротно чл. 43. и 44. овог закона 

г) возач возила ако не укључи све показиваче правца на возилу у складу са 

чланом 45. овог закона 

д) возач ако заустави моторно возило супротно члану 46. овог закона, 

ђ) возач ако паркира возило супротно члану 48. овог закона, 

е) власник возила, односно возач ако не надзире своје возило, не предузме све 

прописане радње прије напуштања возила, не пријави полицији неовлашћену употребу 

возила (члан 49. ст. 1, 3. и 4), 

ж) возач возила ако превози лица која стоје у возилу, сједе на страницама 

каросерије или на нестабилном терету или терету које превазилази димензије товарног 

сандука или превози лица млађа од 16 година без пратиоца (члан 79. ст. 3. и 4) и 

з) ако возач или лице које се налази у возилу поступи супротно члану 121. 

ст. 1. и 2. овог закона. 

 

Члан 128а. 

 

 Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 

донијети: 

 а) Правилник о саобраћајној сигнализацији и опреми пута (члан 26. став 3), 

 б) Правилник о саставу стручног тима и процедурама свеобухватне анализе 

(члан 33. став 4). 


