ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Члан 1.
У Закону о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”,
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. закон, 9/16  УС и 24/18),
у члану 42. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„За прекршаје који се односе на тренутно измерену брзину и средњу
(просечну) брзину одговоран је возач који је управљао возилом у тренутку кад је
брзина измерена, односно утврђена.”
Члан 2.
У члану 44. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) 130 km/h на ауто-путу,”.
Члан 3.
У члану 45. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) 80 km/h – за аутобусе и аутобусе са прикључним возилом за превоз
терета као и за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg,
aли није већа од 7.500 kg, осим на аутопуту где је највећа дозвољена брзина
100 km/h, ”.
Члан 4.
У члану 329. став 1. после речи: „сати” додају се речи: „и новчаном
казном у износу од 120.000 до 140.000 динара”.
У ставу 2. после речи: „сати” додају се речи: „и новчаном казном у износу
од 130.000 до 150.000 динара”.
Члан 5.
У члану 330. став 1. речи: „возач који” мењају се речима „возач или лице
које”.
У ставу 7. речи: „из тачке 4) ” замењују се речима: „из става 1. тачка 4) ”.
Члан 6.
У члану 331. став 1. тачка 81) речи: „уколико таблице, односно
регистрациона налепница нису постављене на прописан начин или су
нечитљиве,” бришу се.
Члан 7.
У члану 332а став 1. тачка 4) број: „44” замењује се бројем „43”.
У тачки 22. речи: „уколико нема прописане регистарске таблице,” бришу
се.
Члан 8.
У члану 335. став 1. тачка 9) број: „20” замењује се бројем „30”.
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Члан 9.
У члану 338. став 1. тачка 5) број: „20” замењује се бројем „30”.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.,
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97.
став 1. тачка 13. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република
Србија уређује и обезбеђује режим и безбедност у свим врстама саобраћаја.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Овај закон доноси се из разлога уочене потребе за његовим изменама у
циљу усклађивања решења које се односи на ограничење брзине на аутопуту
са решењима у већини земаља Европске уније, као што су Словенија,
Хрватска, Грчка, Мађарска, Италија, Француска, Аустрија итд.
Наиме, ограничење брзине на аутопутевима у поменутим, као и другим
земљама чланицама ЕУ износи 130 km/h, па је у том смислу, у односу на сада
прописано решење у нашем законодавству-ограничење брзине до 120 km/h на
аутопуту, наведено ограничење брзине повећано за 10 km/h.
Предложеним решењем се, такође, врши усклађивање са одредбом
члана 68. став 1. тачка 3) Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр.
101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), којим је прописано да се аутопут мора изградити
тако да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивичне
траке исл), омогућавају брзину од најмање 130 km/h, а зависно од
конфигурације терена, брзину од најмање 100 km/h.
Предложеним изменама извршено је и пооштравање санкције прописане
за насилничку вожњу предвиђањем изрицања новчане казне уз казну рада у
јавном интересу.
Такође, неопходно је кориговање одређених грешака начињених у
претходном Закону о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС”, број 24/18).
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
У члану 1. Предлога закона предложена је допуна члана 42. Закона у
циљу прецизирања одговорности за прекршаје који се односе на тренутно
измерену брзину и средњу (просечну) брзину.
У члану 2. Предлога закона предложена је измена члана 44. став 1. тачка
1) Закона којом се дозвољена брзина кретања на аутопуту повећава на 130
km/h, у циљу усклађивања са одредбом члана 68. став 1. тачка 3) Закона о
јавним путевима, а на основу иницијативе Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и сагласности Јавног предузећа „Путеви Србије”.
У члану 3. Предлога закона предложена је измена члана 45. став 1. тачка
1) Закона којом се од додатног ограничење брзине кретања према врсти возила
изузимају теретна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg,
имајући у виду да се по техничко-експлоатационим карактеристикама не
разликују од путничких возила, као и чињеницу да додатно ограничење брзине
према врсти возила за наведена возила не постоји у другим европским
државама.
У члану 4. Предлога закона предложена је допуна члана 329. став 1. и 2.
Закона којом се за прекршаје насилничке вожње поред казне затвора или казне
рада у јавном интересу, прописује и обавезна новчана казна, у циљу
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пооштравања санкција за прекршаје који спадају у најгрубље видове
противправног понашања у саобраћају.
У члану 5. Предлога закона предложена је допуна члана 330. став 1.
Закона у циљу потпунијег одређивања лица на која се односе прекршаји
набројани у наведеном ставу, док је измена става 7. предложена у циљу тачног
дефинисања правне квалификације. Извршено је и прецизирање субјекта
одговорности који се кажњава за учињени саобраћајни прекршај, предвиђањем
да то може бити возач, као и свако друго лице које управља моторним возилом,
туристичким возом, трамвајем, а под условима прописаним чланом 330. став 1.
Закона.
У члану 6. Предлога закона предложена је измена члана 331. став 1.
тачка 81) Закона, којом је раздвојена казнена одредба која се односи прекршај
непоседовања прописаних регистарских таблица на возилу, од казнене
одредбе која се односи прекршај који се чини уколико таблице, односно
регистрациона налепница нису постављене на прописан начин или су
нечитљиве. Предвиђањем некажњавања лица која управљају возилом са
непрописно постављеним, као и нечитљивим таблицама односно
регистрационим налепницама (члан 6. Предлога закона), извршено је
делимично усаглашавање са диспозицијом одредбе члана 268. став 6. Закона.
У члану 7. Предлога закона предложена је измена члана 332а став 1.
тачка 4) Закона, у циљу усклађивања казнене са материјалном одредбом.
Предвиђањем кажњавања возача који управља возилом само у случају када
нема прописане регистарске таблице (члан 7. Предлога закона), извршено је
делимично усаглашавање са диспозицијом одредбе члана 268. став 6. Закона.
Такође, узето је у обзир и то да лице које управља таквим возилом не мора у
сваком случају сносити одговорност за наведени пропуст, посебно у случају
када лице не управља сопственим возилом.
У члану 8. Предлога закона предложена је измена члана 335. став 1.
тачка 9) Закона, у циљу усклађивања са чланом 168. став 1. Закона о
прекршајима.
У члану 9. Предлога закона предложена је измена члана 338. став 1.
тачка 5) Закона, у циљу усклађивања са чланом 168. став 1. Закона о
прекршајима.
У члану 10. Предлога закона предвиђено да овај закон ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Потребна средства за спровођење овог закона у 2018. и 2019. години
обезбеђују се у оквиру лимита за 2018. и 2019. годину који ће од стране
Министарства финансија бити опредељени на разделу 15 – Министарство
унутрашњих послова.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ И СТУПАЊЕ
НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Овај закон се доноси по хитном поступку и ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” да би се
спречио настанак штетних последица по живот и здравље људи.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 42.
Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди особинама и стању пута,
видљивости, прегледности, атмосферским приликама, стању возила и терета,
густини саобраћаја и другим саобраћајним условима, тако да возило може
благовремено да заустави пред сваком препреком коју под датим околностима
може да види или има разлога да предвиди, односно да возилом управља на
начин којим не угрожава безбедност саобраћаја.
Ако возач вози споро у мери у којој омета нормалан саобраћај, дужан је да на
првом одговарајућем месту омогући да га друго возило безбедно претекне,
обиђе или прође.
Све одредбе овог закона које се односе на брзину примењују се на тренутно
измерену брзину и средњу (просечну) брзину.
ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТРЕНУТНО ИЗМЕРЕНУ БРЗИНУ И
СРЕДЊУ (ПРОСЕЧНУ) БРЗИНУ ОДГОВОРАН ЈЕ ВОЗАЧ КОЈИ ЈЕ УПРАВЉАО
ВОЗИЛОМ У ТРЕНУТКУ КАД ЈЕ БРЗИНА ИЗМЕРЕНА, ОДНОСНО УТВРЂЕНА.
Члан 44.
На путу ван насеља возач не сме возилом да се креће брзином већом од:
1) 120 km/h на ауто-путу 1) 130 KM/H НА АУТО-ПУТУ,
2) 100 km/h на мотопуту,
3) 80 km/h на осталим путевима.
На путу ван насеља возач не сме возилом да се креће брзином већом од
брзине дозвољене саобраћајним знаком.
Члан 45.
Брзина кретања возила на путевима према врсти возила ограничава се на:
1) 80 km/h – за аутобусе и аутобусе са прикључним возилом за превоз терета
као и за теретна моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од
7.500 kg, осим на аутопуту где је највећа дозвољена брзина 100 km/h, 1) 80
KM/H – ЗА АУТОБУСЕ И АУТОБУСЕ СА ПРИКЉУЧНИМ ВОЗИЛОМ ЗА ПРЕВОЗ
ТЕРЕТА КАО И ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ЧИЈА НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА МАСА
ПРЕЛАЗИ 3.500 KG, AЛИ НИЈЕ ВЕЋА ОД 7.500 KG, ОСИМ НА АУТОПУТУ ГДЕ
ЈЕ НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА БРЗИНА 100 KM/H,
2) 80 km/h – за моторна возила која вуку прикључно возило за становање
(караван),
3) 70 km/h – за аутобусе када се врши организовани превоз деце, за зглобне
аутобусе без места за стајање, за теретна моторна возила чија је највећа
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дозвољена маса већа од 7.500 kg и за теретна моторна возила са прикључним
возилом, осим на аутопуту где је највећа дозвољена брзина 90 km/h,
4) 50 km/h – за аутобусе са прикључним возилом за превоз лица, за градске
аутобусе, аутобусе који, поред уграђених седишта имају и одређена места за
стајање,
5) 40 km/h – за тракторе, односно 30 km/h када се у прикључном возилу које
вуче трактор превози најмање једно лице,
6) 20 km/h – за туристички воз и радну машину на којој се превозе лица.
Члан 329.
Казном затвора од 30 до 60 дана или казном рада у јавном интересу у трајању
од 240 до 360 сати И НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 120.000 ДО 140.000
ДИНАРА казниће се возач за насилничку вожњу.
Уколико је возач, приликом насилничке вожње, проузроковао саобраћајну
незгоду, казниће се казном затвора од 45 до 60 дана или казном рада у јавном
интересу, у трајању од 300 до 360 сати И НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД
130.000 ДО 150.000 ДИНАРА.
Возачу из става 1. овог члана ће се изрећи и заштитна мера забране
управљања моторним возилом у трајању од најмање девет месеци, а у случају
из става 2. овог члана изрећи ће се заштитна мера забране управљања
моторним возилом у трајању од најмање 10 месеци.
Возачу из става 1. овог члана изрећи ће се 15 казнених поена, а у случају из
става 2. овог члана 17 казнених поена.
Члан 330.
Казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до
120.000 динара казниће се за прекршај возач који ВОЗАЧ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ:
1) управља моторним возилом, а нема издату возачку дозволу ни за једну
категорију моторних возила, односно нема издату возачку дозволу након
одузимања исте због несавесног и непрописног начина управљања возилом,
2) управља туристичким возом без возачке дозволе и посебне дозволе за
управљање туристичким возом, осим у случају када је возачкој дозволи,
односно посебној дозволи истекао рок важења,
3) управља трамвајем без возачке дозволе и посебне дозволе за управљање
трамвајем, осим у случају када је возачкој дозволи, односно посебној дозволи
истекао рок важења,
4) управља возилом под дејством алкохола више од 1,20 mg/ml до 2,00 mg/ml,
као и лице које надзире возача са пробном возачком дозволом, инструктор
вожње током практичне обуке, кандидат за возача током практичне обуке или
полагања испита за возача, односно испитивач на практичном делу возачког
испита, ако је под дејством алкохола више од 1,20 mg/ml до 2,00 mg/ml,
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5) одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохола и/или
психоактивних супстанци помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога
тест и др.), односно стручном прегледу из члана 280. став 4. овог закона, као и
лице које надзире возача са пробном возачком дозволом, инструктор вожње
током практичне обуке, кандидат за возача током практичне обуке или
полагања испита за возача, односно испитивач на практичном делу возачког
испита, ако одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохола
и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих средстава (алкометар,
дрога тест и др.), односно стручном прегледу из члана 280. став 4. овог закона,
6) је искључен из саобраћаја, а затечен је у управљању возилом за време
трајања тог искључења,
7) управља возилом у време трајања искључења тог возила из саобраћаја,
8) управља моторним возилом, односно трамвајем, за време трајања заштитне
мере, односно мере безбедности забране управљања моторним возилом,
9) се на путу у насељу креће брзином која је за више од 70 km/h до 90 km/h
већа од дозвољене,
10) се на путу ван насеља креће брзином која је за више од 80 km/h до 100 km/h
већа од дозвољене, као и возач из члана 45. став 1. тачка 4) овог закона, који се
на путу ван насеља креће брзином која је за више од 70 km/h већа од
дозвољене,
11) се у зони „успореног саобраћаја” креће брзином која је за више од 50 km/h
већа од дозвољене,
12) се у зони „30” и зони „школе” креће брзином која је за више од 60 km/h већа
од дозвољене,
13) ноћу управља возилом на неосветљеном делу пута, а нема укључено
ниједно светло за осветљавање пута нити предње позиционо светло,
14) не заустави возило испред пешачког прелаза на коме се налази најмање
један пешак, када му је светлосним саобраћајним знаком или знаком
овлашћеног службеног лица пролаз забрањен,
15) се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге уколико је
уређај за затварање саобраћаја спуштен или је почео да се спушта, или ако се
дају светлосни или звучни знаци који упозоравају да ће тај уређај почети да се
спушта, односно да се прелазу пута преко железничке пруге приближава воз, у
случајевима када се у возилу превози дете млађе од 12 година, или управља
аутобусом којим се превозе путници, односно другим возилом којим се врши
јавни превоз путника,
16) као учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице задобило телесне
повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета, није
зауставио возило, односно није обавестио полицију и остао на месту незгоде до
доласка полиције и завршетка увиђаја,
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17) инструктор вожње који обавља практичну обуку кандидата за возаче за
време трајања заштитне мере, односно мере безбедности забране управљања
моторним возилом, односно који је изгубио право управљања моторним
возилом одређене категорије, односно коме је возачка дозвола одузета,
18) на месту возача превози дете млађе од 12 година,
19) претиче, односно обилази возило које се зауставило, односно које се
зауставља ради пропуштања пешака на пешачком прелазу,
20) претиче колону возила под пратњом,
21) поступа супротно одредбама члана 107. став 1,
22) превози дете млађе од 12 година на месту које није предвиђено за седење,
супротно правилима овог закона за превоз лица возилима,
23) поступи супротно члану 247. ст. 1. и 2.
Уколико је возач приликом извршења прекршаја из става 1. овог члана
проузроковао саобраћајну незгоду, казниће се казном затвора од најмање 45
дана или новчаном казном од 120.000 динара до 150.000 динара.
Возачу из става 1. овог члана ће се изрећи и заштитна мера забране
управљања моторним возилом од најмање осам месеци, а у случају из става 2.
овог члана у трајању од најмање десет месеци.
Изузетно од става 3. овог члана за прекршај из става 1. тачка 23) овог члана
неће се изрећи заштитна мера.
Возачу из става 1. овог члана изрећи ће се 14 казнених поена, а у случају из
става 2. овог члана 16 казнених поена.
Изузетно од става 5. овог члана, за прекршај из става 1. тачке 23) овог члана
неће се изрећи казнени поени.
Изузетно од става 5. овог члана, за прекршај из тачке 4) ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4)
овог члана у случају тешке алкохолисаности изрећи ће се 9 казнених поена, а
уколико је приликом извршења овог прекршаја проузрокована саобраћајна
незгода, изрећи ће се 11 казнених поена.

Члан 331.
Новчаном казном у износу од 20.000 до 40.000 динара или казном затвора у
трајању до 30 дана казниће се за прекршај лице које поступи супротно
одредбама из следећих чланова овог закона:
1) члана 29. став 1, ако се уређај користи,
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2) члана 29. став 2, за лице које није предузетник,
3) члана 31, казниће се лице које седи на седишту у предњем реду и држи у
крилу дете млађе од 12 година,
4) члана 35. став 1,
5) члана 36. ст. 1, 2. и 3,
6) члана 43. став 1. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3), који се у насељу креће
брзином која је за више од 50 km/h до 70 km/h већа од дозвољене,
7) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3), возач који се ван насеља креће
брзином која је за више од 60 km/h до 80 km/h већа од дозвољене,
8) члана 45. став 1. тачка 4), возач који се у, односно ван насеља креће брзином
која је за више од 50 km/h до 70 km/h већа од дозвољене,
9) члана 53. ст. 1, 2. и 3,
10) члана 55. став 1. и став 3. тач. 4), 5), 6), 7), 8), 14) и 15),
11) члана 72. став 4, за возача вученог возила,
12) члана 74, за возача вучног и вученог возила,
13) члана 77. став 2, возач који ноћу на осветљеном делу пута управља
возилом на коме није укључено ниједно светло за осветљавање пута нити
позициона светла, као и возач који ноћу на неосветљеном делу пута управља
возилом на коме су укључена само позициона светла,
14) члана 78. ст. 2. и 4,
15) члана 89. став 2,
16) члана 95. ст. 1. и 2, казниће се водич уколико колону чине претежно деца
млађа од 12 година,
17) члана 97. ст. 1. и 2, уколико са собом води дете млађе од 12 година,
18) члана 98, уколико са собом води дете млађе од 12 година,
19) члана 99. ст. 1, 5. и 6,
20) члана 100. став 1, уколико се у возилу налази дете млађе од 12 година или
уколико управља аутобусом којим се превозе путници или другим возилом
којим се врши јавни превоз путника,
21) члана 101, казниће се возач,
22) члана 101, казниће се пешак који са собом води дете млађе од 12 година,
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23) члана 102, уколико се возило креће аутопутем,
24) члана 103. став 1,
24а) члана 104. став 2,
25) члана 105. став 1, уколико је возило заустављено у саобраћајној траци,
26) члана 105. став 2, уколико возач врши полукружно окретање,
27) члана 106. став 5, казниће се власник односно возач,
28) брисана са 24/18,
29) члана 108. став 5, казниће се власник односно возач,
30) члана 109. ст. 1. и 2,
31) члана 110,
32) члана 112. став 1. тачка 1) и ст. 4. и 5. овог члана, када укупна маса
премашује највећу дозвољену масу, односно највеће дозвољено осовинско
оптерећење произвођача возила, за више од 20,0%,
33) члана 112. став 1. тачка 2) када је премашено осовинско оптерећење
прописано техничким нормативима за возила или највећу дозвољену укупну
масу, за више од 5% и тачка 3),
34) члана 118. став 2,
35) члана 120. став 2, у случају када су путници деца млађа од 12 година,
36) брисана са 24/18,
37) члана 123. став 1,
38) члана 134. ст. 1. и 2,
39) члана 142. став 2,
40) члана 145. став 5,
41) члана 146. став 6, казниће се пешак, односно бициклиста, уколико са собом
води, односно на возилу превози дете млађе од 12 година,
42) члана 147. став 5,
43) члана 156. став 11,
44) члана 161. став 2, казниће се возач који се креће брзином која је за више од
30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
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45) члана 162. став 1, казниће се возач који се креће брзином која је за више од
50 km/h до 60 km/h већа од дозвољене,
46) члана 163. став 2, возач који се креће брзином која је за више од 50 km/h до
60 km/h већа од дозвољене,
47) члана 166. став 1,
48) члана 171. став 2,
49) члана 174. став 1,
50) брисана са 24/18,
51) члана 182. став 6,
52) члана 183. ст. 2. и 3,
53) члана 187. став 1,
54) члана 187. ст. 2. и 4, казниће се лице под дејством психоактивних
супстанци,
55) члана 187. ст. 2. и 4, казниће се лица у стању високе алкохолисаности,
56) члана 203. став 1,
57) брисана са 24/18,
58) члана 207. став 1,
59) члана 211. став 1, казниће се инструктор вожње, предавач и испитивач који
евиденције не воде на прописан начин и тачно,
60) члана 212. став 1, казниће се предавач, односно инструктор вожње,
61) члана 212. став 2, казниће се кандидат за возача,
61а) члана 214. став 4, казниће се предавач,
62) члана 215. став 3, казниће се инструктор вожње,
63) члана 216. ст. 1. и 2,
64) члана 217. став 1,
65) члана 221. став 1, казниће се предавач,
66) члана 224. став 1,
67) члана 224. став 6, осим када је возачкој дозволи истекао рок важења,
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68) члана 226. став 1,
69) члана 227. ст. 1, 2. и 4,
70) члана 238. ст. 3. и 7, казниће се испитивач,
71) члана 242. став 1,
72) члана 245. став 3,
73) члана 246. ст. 4. и 5, уколико има уграђене уређаје и користи их,
74) члана 246. став 8,
75) брисана са 24/18,
76) члана 248. став 3,
77) члана 250. став 3,
78) члана 262. ст. 1. и 4,
79) члана 263. став 1,
80) члана 268. став 1, уколико возило није уписано у јединствени регистар
возила,
81) члана 268. став 6, уколико нема прописане регистарске таблице, уколико
таблице, односно регистрациона налепница нису постављене на прописан
начин или су нечитљиве,
82) члана 273. став 1,
83) члана 274. став 3,
84) члана 277. став 5,
85) члана 280. ст. 3. и 4, казниће се пешак, лице које се превози на бициклу,
мопеду, трициклу, односно мотоциклу,
86) члана 287. став 3,
87) члана 288. став 3,
88) члана 290. став 2,
89) члана 293. став 2,
90) члана 306. став 4,
90а) члана 178. став 1, уколико управља возилом без возачке дозволе оне
категорије којом управља а положио је возачки испит за неку другу категорију,
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90б) члана 182. став 5. тачка 5),
90в) члана 32. став 1.
91) брисана са 24/18,
92) брисана са 24/18,
Уколико је лице извршењем прекршаја из става 1. овог члана изазвало
непосредну опасност за другог учесника у саобраћају, или проузроковало
саобраћајну незгоду, односно прибавило себи или другом противправну
имовинску или другу корист, казниће се новчаном казном у износу од 40.000 до
60.000 динара или казном затвора до 60 дана.
Члан 332а
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај лице које
поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
1) члана 22. ст. 2. и 5,
2) члана 28. став 1,
3) члана 30. став 1,
4) члана 44. 43. и члана 45. став 1. тач. 1)–3), возач који се у насељу креће
брзином која је за више од 20 km/h до 30 km/h већа од дозвољене,
5) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1)–3), возач који се ван насеља креће
брзином која је за више од 30 km/h до 40 km/h већа од дозвољене,
6) члана 51. став 5,
7) члана 75. став 2, за возача вучног возила,
8) члана 77. став 2, возач који ноћу на осветљеном делу пута управља возилом
на коме су укључена само позициона светла,
9) члана 91. став 1,
10) члана 121. став 2, казниће се возач чијој је возачкој дозволи, односно
посебној дозволи истекао рок важења више од шест месеци,
11) члана 162. став 1, казниће се возач који се креће брзином која је за више од
20 km/h до 30 km/h већа од дозвољене,
12) члана 163. став 2, казниће се возач који се креће брзином која је за више од
20 km/h до 30 km/h већа од дозвољене,
13) члана 178. став 1, казниће се возач чијој је возачкој дозволи истекао рок
важења више од шест месеци,
14) члана 178. ст. 2. и 3,
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15) члана 182. став 5, казниће се возач који користи телефон, односно друге
уређаје за комуникацију,
16) члана 183. став 5,
17) члана 187. став 2, казниће се возач у стању умерене алкохолисаности,
18) члана 187. став 4, казниће се возач у стању благе и умерене
алкохолисаности,
19) члана 205. став 1, када је возачкој дозволи, односно посебној дозволи
истекао рок важења више од шест месеци,
20) члана 205. став 6,
21) члана 268. став 1, уколико је истекао рок важења регистрационе налепнице
више од 30 дана,
22) члана 268. став 6, уколико нема прописане регистарске таблице, уколико
таблице, односно регистрациона налепница нису постављене на прописан
начин или су нечитљиве,
23) члана 276,
24) члана 291. став 2,
25) члана 211. став 1, казниће се инструктор вожње, предавач и испитивач ако
евиденције не воде уредно.
Уколико је лице извршењем прекршаја из става 1. овог члана изазвало
непосредну опасност за другог учесника у саобраћају, или проузроковало
саобраћајну незгоду, казниће се новчаном казном у износу од 15.000 до 30.000
динара.

Члан 335.
За повреде одредби из следећих чланова овог закона изричу се кумулативно и
казнени поени:
1) члана 25. став 3. – 2 казнена поена,
2) члана 26. став 1. – 2 казнена поена,
3) члана 29. став 1. – 3 казнена поена ако се уређај налази у возилу,
4) члана 29. став 1. – 6 казнених поена ако се уређај користи,
5) члана 31. – 6 казнених поена лицу које седи на седишту у предњем реду и
држи у крилу дете млађе од 12 година,
6) члана 35. став 1. – 6 казнених поена,
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7) члана 36. ст. 1, 2. и 3. – 6 казнених поена,
8) члана 36. став 4. – 2 казнена поена,
9) члана 43. став 1. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – 4 казнена поена возачу
који се креће у насељу брзином која је за више од 20 30 km/h до 50 km/h већа
од дозвољене,
10) члана 43. став 1. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – 7 казнених поена,
возачу који се креће у насељу брзином која је за више од 50 km/h до 70 km/h
већа од дозвољене,
11) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – 3 казнена поена возачу који се
креће ван насеља брзином која је за више од 40 km/h до 60 km/h већа од
дозвољене,
12) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – 6 казнених поена возачу који
се креће ван насеља брзином која је за више од 60 km/h до 80 km/h већа од
дозвољене,
13) члана 45. став 1. тачка 4) – 7 казнених поена возачу који се у, односно ван
насеља, креће брзином која је за више од 50 km/h до 70 km/h већа од
дозвољене,
14) члана 45. став 1. тачка 4) – 4 казнена поена возачу који се у, односно ван
насеља, креће брзином која је за више од 20 km/h до 50 km/h већа од
дозвољене,
15) члана 47. – 6 казнених поена,
16) члана 50. – 2 казнена поена,
17) члана 53. став 1. – 6 казнених поена,
18) члана 53. ст. 2. и 3. – 5 казнених поена,
19) члана 54. став 2. – 4 казнена поена,
20) члана 55. ст. 1. и 3. тач. 4), 5), 6), 7), 8), 14) и 15) – 6 казнених поена,
21) члана 55. ст. 2. и 3. тач. 1) и 2) и став 4. – 2 казнена поена,
22) члана 57. став 1. – 2 казнена поена,
23) члана 58. став 1. – 3 казнена поена,
24) члана 61. став 1. тачка 3) – 2 казнена поена,
25) члана 66. став 1. тач. 4) и 5) – 2 казнена поена,
26) члана 67. став 1. тачка 3. – 2 казнена поена,
27) члана 71. став 1. – 2 казнена поена,
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28) члана 72. став 4. – 4 казнена поена,
29) члана 74. – 6 казнених поена,
30) члана 77. став 2. – 6 казнених поена возачу који не користи ни дуга ни
кратка светла, а користи само позициона светла,
31) члана 78. став 2. – 6 казнених поена,
32) члана 79. став 1. – 4 казнена поена возачу који за време магле не укључи
светла за осветљење пута,
33) члана 80. став 1. – 2 казнена поена,
34) члана 85. – 2 казнена поена,
35) члана 89. став 2. – 6 казнених поена, осим возачу бицикла,
36) члана 91. став 2. – 2 казнена поена за возача моторног возила,
37) члана 99. став 1. – 6 казнених поена,
38) члана 99. став 2. – 3 казнена поена,
39) члана 99. став 3. – 3 казнена поена,
40) члана 99. став 5. – 4 казнена поена,
41) члана 99. став 6. – 4 казнена поена,
42) члана 100. став 1. – 4 казнена поена,
43) члана 100. став 1. – 6 казнених поена уколико се у возилу налазе деца
млађа од 12 година или управља аутобусом којим се превозе путници, односно
другим возилом којим се врши јавни превоз путника,
44) члана 101. – 6 казнених поена за возача,
45) члана 102. – 3 казнена поена уколико се возило креће аутопутем, а 2
казнена поена уколико се возило креће мотопутем,
46) члана 103. став 1. – 6 казнених поена,
После тачке 46) додаје се тачка 46а) која гласи:
„46а) члана 104. став 2. – 6 казнених поена,”
47) члана 103. став 2. тач. 2) – 3 казнена поена,
48) члана 105. став 2. – 6 казнених поена уколико се возач полукружно окреће
возилом,
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49) члана 105. став 2. – 3 казнена поена уколико се возач креће уназад
саобраћајном траком,
50) брише се,
51) члана 109. став 1. и 2. – 6 казнених поена,
52) члана 110. – 8 казнених поена,
53) члана 112. став 1. тачка 3) – 4 казнена поена,
54) члана 112. став 3. тачке 1) и 4) – 2 казнена поена,
55) члана 116. став 1. – 3 казнена поена,
56) члана 117. став 1. – 2 казнена поена,
57) члана 118. став 2. – 6 казнених поена,
58) члана 120. став 2. – 4 казнена поена у случају када су путници деца млађа
од 12 година,
59) члана 120. став 2. – 2 казнена поена,
60) брише се,
61) брише се,
62) члана 142. став 2. – 6 казнених поена,
63) члана 143. став 2. – 2 казнена поена,
64) члана 144. став 3. – 2 казнена поена,
65) члана 145. став 5. – 7 казнених поена,
66) члана 147. став 5. – 6 казнених поена,
67) члана 160. став 1. – 2 казнена поена,
68) члана 161. став 2. – 4 казнена поена возачу који се креће брзином која је за
више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
69) члана 161. став 2. – 2 казнена поена возачу који се креће брзином која је за
више од 10 km/h до 30 km/h већа од дозвољене,
70) члана 162. став 1. – 4 казнена поена возачу који се креће брзином која је за
више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
71) члана 162. став 1. – 6 казнених поена возачу који се креће брзином која је за
више од 50 km/h до 60 km/h већа од дозвољене,

18
72) члана 163. став 2. – 4 казнена поена возачу који се креће брзином која је за
више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
73) члана 163. став 2. – 6 казнених поена возачу који се креће брзином која је за
више од 50 km/h до 60 km/h већа од дозвољене,
74) члана 166. став 1. – 6 казнених поена,
75) члана 171. став 2. – 2 казнена поена,
76) члана 172. став 1. и 2. – 2 казнена поена,
77) члана 174. став 1. – 10 казнених поена,
78) брише се,
79) брише се,
80) члана 182. став 5. тачка. 3) и став 6. – 6 казнених поена,
81) брише се,
82) члана 183. став 3. – 3 казнена поена,
83) члана 187. став 1. – 2 казнена поена,
84) члана 187. став 2. – 8 казнених поена возачу који је под дејством
психоактивних супстанци,
85) члана 187. ст. 2. и 4. – 6 казнених поена лицу у стању средње
алкохолисаности,
86) брише се,
87) брише се,
88) члана 190. став 4. – 2 казнена поена,
89) брише се,
90) брише се,
91) члана 243. ст. 1, 2. и 5. – 2 казнена поена,
92) члана 245. став 3. – 2 казнена поена,
93) члана 264. став 6. – 2 казнена поена,
94) члана 268. став 1. – 6 казнених поена, уколико возило није уписано у
јединствени регистар возила,
95) брише се,
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96) брише се,
97) брише се,
98) брише се,
99) члана 287. став 3. – 6 казнених поена,
100) члана 288. став 3. – 6 казнених поена,
101) члана 290. став 2. – 6 казнених поена,
102) брише се,
103) члана 293. став 2. – 6 казнених поена,
104) члана 306. став 4. – 5 казнених поена,
105) члана 32. став 1. – 6 казнених поена,
106) члана 105. ст. 3. и 4. – 2 казнена поена,
107) члана 187. ст. 2. и 4. – 8 казнених поена лицу у стању високе
алкохолисаности.
Члан 338.
Заштитна мера забране управљања моторним возилом изриче се кумулативно
возачу за повреде одредби из следећих чланова овог закона:
1) члана 29. став 1. – у трајању од најмање три месеца ако се уређај користи,
2) брисана са 24/18,
3) члана 35. став 1. – у трајању од најмање три месеца,
4) члана 36. ст. 1, 2. и 3. – у трајању од најмање три месеца,
5) члана 43. став 1. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – у трајању од најмање 30
дана уколико се у насељу креће брзином која је за више од 20 30 km/h до 50
km/h већа од дозвољене,
6) члана 43. став 1. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – у трајању од најмање
четири месеца, уколико се у насељу креће брзином која је за више од 50 km/h
до 70 km/h већа од дозвољене,
7) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – у трајању од најмање 30 дана,
возачу који се ван насеља креће брзином која је за више од 40 km/h до 60 km/h
већа од дозвољене,
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8) члана 44. и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3) – у трајању од најмање три
месеца, уколико се ван насеља креће брзином која је за више од 60 km/h до 80
km/h већа од дозвољене,
9) члана 45. став 1. тачка 4). – у трајању од најмање четири месеца уколико се
у, односно ван насеља креће брзином која је за више од 50 km/h до 70 km/h
већа од дозвољене,
10) члана 45. став 1. тачка 4) – у трајању од најмање 30 дана возачу који се у,
односно ван насеља креће брзином која је за више од 20 km/h до 50 km/h већа
од дозвољене,
11) члана 53. ст. 1, 2. и 3, – у трајању од најмање три месеца,
12) члана 54. став 2, – у трајању од најмање 30 дана,
13) члана 55. ст. 1. и 3. тач. 4), 5), 7), 8), 14) и 15), – у трајању од најмање три
месеца,
14) члана 55. ст. 2. и 3. тач. 1) и 2), – у трајању од најмање 30 дана,
15) члана 57. став 1, – у трајању од најмање 30 дана,
16) члана 58. став 1.- у трајању од најмање 30 дана,
17) члана 74. – у трајању од најмање три месеца,
18) члана 77. став 2. – у трајању од најмање три месеца возачу који не користи
ни дуга ни кратка светла, а користи само позициона светла,
19) члана 78. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
20) члана 79. став 1. – у трајању од најмање 30 дана,
21) члана 89. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
22) члана 99. став 1. – у трајању од најмање три месеца,
23) члана 99. ст. 5. и 6. – у трајању од најмање два месеца,
24) члана 100. став 1. – у трајању од најмање три месеца уколико се у возилу
налазе деца млађа од 12 година или управља аутобусом којим се превозе
путници, односно другим возилом којим се врши јавни превоз путника,
25) члана 101. – у трајању од најмање три месеца,
26) члана 102. – у трајању од најмање 30 дана уколико се возило креће
аутопутем,
27) члана 103. став 1. и члана 104. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
28) члана 105. став 2. – у трајању од најмање три месеца уколико се возач
полукружно окреће возилом,
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29) члана 105. став 2. – у трајању од најмање 30 дана уколико се креће уназад
саобраћајном траком,
30) брисана са 24/18,
31) члана 109. ст. 1. и 2. – у трајању од најмање три месеца,
32) члана 110. – у трајању од најмање шест месеци,
33) члана 112. став 1. тачка 3) – у трајању од најмање три месеца,
34) члана 118. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
35) члана 120. став 2. – у трајању од најмање 30 дана, уколико су путници деца
млађа од 12 година,
36) брисана са 24/18,
37) члана 142. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
38) члана 143. став 2. – у трајању од најмање 30 дана,
39) члана 144. став 3. – у трајању од најмање 30 дана,
40) члана 145. став 5. – у трајању од најмање четири месеца,
41) члана 147. став 5. – у трајању од најмање три месеца,
42) члана 161. став 2. – у трајању од најмање три месеца, возачу који се креће
брзином која је за више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
43) члана 162. став 1. – у трајању од најмање два месеца, возачу који се креће
брзином која је за више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
44) члана 162. став 1. – у трајању од најмање пет месеци возачу који се креће
брзином која је за више од 50 km/h до 60 km/h већа од дозвољене,
45) члана 163. став 2. – у трајању од најмање два месеца возачу који се креће
брзином која је за више од 30 km/h до 50 km/h већа од дозвољене,
46) члана 163. став 2. – у трајању од најмање пет месеци возачу који се креће
брзином која је за више од 50 km/h до 60 km/h већа од дозвољене,
47) члана 166. став 1. – у трајању од најмање три месеца,
48) члана 171. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
49) члана 174. став 1. – у трајању од најмање шест месеци,
50) брисана са 24/18,
51) члана 182. став 5. тачка. 3) и став 6. – у трајању од најмање три месеца,
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52) брисана са 24/18,
53) члана 183. став 3. – у трајању од најмање 30 дана,
54) члана 187. став 2. – у трајању од најмање шест месеци за возача под
дејством психоактивних супстанци,
55) члана 187. ст. 2. и 4. – у трајању од најмање три месеца казниће се лице у
стању средње алкохолисаности,
55а) члана 187. ст. 2. и 4. – у трајању од најмање четири месеца казниће се
лице у стању високе алкохолисаности,
56) брисана са 24/18,
57) брисана са 24/18,
58) брисана са 24/18,
59) члана 268. став 1. – у трајању од најмање три месеца, уколико возило није
уписано у јединствени регистар возила,
60) члана 287. став 3. – у трајању од најмање три месеца,
61) члана 288. став 3. – у трајању од најмање три месеца,
62) члана 290. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
63) члана 293. став 2. – у трајању од најмање три месеца,
64) члана 32. став 1. – у трајању од најмање 3 месеца.
Заштитна мера забране управљања моторним возилом може се изрећи и за
друге прекршаје за које се поступак води пред органом за прекршаје.
Уколико је извршењем прекршаја изазвана саобраћајна незгода, а одредбама
овог закона је за основни облик тог прекршаја предвиђено изрицање заштитне
мере забране управљања моторним возилом, трајање те заштитне мере ће се
продужити за два месеца, а највише до 12 месеци.
Уколико се у време извршења прекршаја за који је предвиђено обавезно
изрицање заштитне мере забране управљања моторним возилом, у возилу,
односно на возилу којим управља учинилац прекршаја, налази дете старости до
12 година, осим у аутобусу када се врши организован превоз деце, као и у
случају чињења прекршаја из поглавља „Обавезе возача према пешацима”
учиниоцу прекршаја ће се предвиђена заштитна мера увећати за два месеца.
Уколико возач приликом извршења прекршаја управљања под дејством
алкохола у стању високе, средње, тешке, веома тешке, односно потпуне
алкохолисаности, управља аутобусом када се њим превозе путници, возилом
којим се врши јавни превоз путника, превоз опасних материја, ванредни превоз,
возилом са правом првенства пролаза или под пратњом, возачу ће се
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прописано трајање заштитне мере забране управљања моторним возилом за
тај прекршај увећати за два месеца.
Ако су испуњени услови за закључење споразума о признању прекршаја,
приликом закључења споразума могуће је у зависности од законом прописане
дужине трајања заштитне мере, споразумети се да заштитна мера (забрана
управљања моторним возилом) не буде изречена, односно буде изречена
учиниоцу прекршаја у трајању краћем од прописаног у ставу 1. овог члана.
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ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство унутрашњих послова
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима
Draft Law on amendments on the Law on road traffic safety
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
/
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
- Не постоји веза са НПАА.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене
усклађености са њима,
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
- Не постоје релевантни прописи са којима би било нужно усклађивати овај
пропис.

5.
Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
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усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
- Не постоје релевантни прописи са којима би било нужно усклађивати овај
пропис.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Не.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
Пропис је израђен од стране предлагача, без учешћа консултаната у његовој
изради.

