
З А К О Н 

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: „дана” додају се речи: „и новчаном 
казном у износу од 120.000 до 140.000 динара”, а после речи: „сати“ додају се 
речи: „и новчаном казном у износу од 120.000 до 140.000 динара“. 

У ставу 2. истог члана, после речи: „дана” додају се речи: „и новчаном 
казном у износу од 130.000 до 150.000 динара”, а 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”. 


