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ИЗМЈЕНЕ ЗООБС-а



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Службени гласник Босне и Херцеговине, 

број:08/17 од 07.02.2017. године 

Закон о измјенама о допунама Закона о 

основама безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини, 



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 9, став 32) мијења се и гласи:

„32) насеље је изграђен, настањен, просторно и функционално

обједињен дио насељеног мјеста у ком су јавни путеви изграђени

са уређеним тротоаром и ивичњаком поред којег се налази

најмање са једне стране ред кућа или група зграда и чије су

границе обиљежене саобраћајним знаком за обиљежавање

насеља;“

Иза тачке 32) додаје се нова тачка 32а) која гласи:

„32а) насељено мјесто представља просторну јединицу у Босни и

Херцеговини која обухвата једно или више насеља са подручјем које

припада том насељеном мјесту, чији се назив и територија уређују

посебним законима и чија је територија означена саобраћајним знаком

за обиљежавање насељених мјеста;“.



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 9, став 78) улица је јавни пут у насељу који саобраћајно 

повезује дијелове насеља;“.

улица је дио путу у насељеном мјесту, с

тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање с

једне стране налазе редови кућа или групе

зграда;



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 21.

1) Надлежни органи који управљају путевима дужни су

предузимати практичне мјере ради отклањања

одређених недостатака на путу, гдје је пут узрок

саобраћајних незгода.

(2) Органи надлежни за унутрашње послове дужни су,

најмање два пута годишње, доставити податке

институцијама из става (1) овог члана о врстама, мјестима и

времену догађања саобраћајних несрећа. Члан 21.

(1) Надлежни органи који управљају путевима дужни су да у складу са важећим

прописима анализирају и предузимају мјере ради отклањања одређених недостатака

на путу на локацијама на којима се учестало дешавају саобраћајне незгоде.

(2) Органи надлежни за унутрашње послове дужни су да омогуће приступ

информацијама о саобраћајним незгодама институцијама из става (1) овог члана,

за потребе анализе узрока дешавања саобраћајних незгода.“



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 33, став 1)

За вријеме кретања возила у саобраћају на јавном путу возач

не смије да користи мобилни телефон, односно друге

уређаје за комуницирање, уколико нема, односно не користи

опрему која омогућава комуницирање без ангажовања руку за

вријеме вожње;

Члан 45, став 1)

Брзина кретања моторних возила на путу под

нормалним условима саобраћаја не смије се

ограничити саобраћајним знаком испод 40 km/h.



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 50, став 4)

Приликом регулисања саобраћаја у раскрсници с

кружним током, потребно је саобраћај регулисати тако да

возила у кружном току имају првенство пролаза;



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

„Члан 102.

(1) Возач мопеда, лаког мотоцикла, мотоцикла, трицикла, лаког

четвороцикла или четвороцикла, као и лица која се превозе тим

возилима морају носити на глави закопчану заштитну кацигу

за вријеме вожње.

(2) Возач бицикла у периоду од првог сумрака до потпуног сванућа,

као и дању у случају смањене видљивости, мора користити

свјетлоодбојни прслук или одговарајућу ретрорефлектујућу

опрему која обезбјеђује адекватну уочљивост возача бицикла или

бицикла.



НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЈЕНЕ

Члан 108, став 2)

За вријеме кретања коловозом пјешак не смије да

користи мобилни телефон нити да има слушалице у

оба уха;



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 400,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај:

- возач који на сједишту сувозача превози дијете млађе од 12 година;

- возач или инструктор вожње који одбија да се обави испитивање помоћу

одговарајућих средстава и апарата (алкотестирање) или стручни преглед ради

провјере да ли има алкохола у организму, односно да ли се налази под дејством

опојних дрога или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме

вожње;

- возач који се возилом на путу креће брзином која је више од 30 km/h већа од

дозвољене брзине;

- возач који у саобраћају на путу управља моторним возилом прије стицања права

на управљање моторним возилом;



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 300,00 КМ казниће се за прекршај:

- возач који приликом управљања возилом користи мобилни телефон или други уређај;

- возач који у саобраћају на путу користи уређај односно средство, којим се може ометати

рад уређаја за мјерење брзине кретања возила, односно других уређаја намјењених за

документацију прекршаја;

- возач или друго лице које се за вријеме вожње у моторном возилу не веже сигурносним

појасем;

- возач који се возилом на путу креће брзином која је за више од 20 km/h до 30 km/h већа од

дозвољене брзине;

- возач који управља или почне управљати возилом у саобраћају на путу или инструктор 

вожње док оспособљава кандидата за возача у практичном управљању возилом, код којег 

се утврди количина алкохола у крви преко 0.8 g/kg до 1.5 g/kg ; 



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 250,00 КМ казниће се за

прекршај:

- возач код кога се у возилу у саобраћају на путу нађе уређај односно

средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мјерење

брзине кретања возила, односно других уређаја намјењених за откривање

и документовање прекршаја;

- возач који приликом кретања возила из мјеста нагло повећа брзину

кретања на начин да долази до стварања прекомјерне буке и шкрипе;

- возач који управља или почне управљати возилом у саобраћају на путу или

инструктор вожње док оспособљава кандидата за возача у практичном

управљању возилом, код којег се утврди да количина алкохола у крви

прелази количину од 0,3 g/kg до 1 g/kg;



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 50,00 КМ казниће се за прекршај:

- возач који се возилом на путу креће брзином која је за више од 10 km/h до 20 km/h већа од дозвољене

брзине;

- возач мопеда, лаког мотоцикла, мотоцикла, трицикла, лаког четвороцикла или четвороцикла, као и

лица која се превозе тим возилима, који за вријеме вожње не носи на глави закопчану заштитну

кацигу;

- возач бицикла који у период од првог сумрака до потпуног сванућа, као и дању у случају смањене

видљивости не користи свјетлоодбојни прслук или одговарајућу ретро рефлектујућу опрему која

осигурава адекватну уочљивост возача бицикла или бицикла;

- возач бицикла, мопеда, лаког мотоцикла, мотоцикла, трицикла, леког четвероцикла или четвероцикла

који превози лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци или из других

разлога није способно да управља својим поступцима;

- возач бицикла старији од 18 година који на јавном путу бициклом превози дијете до осам година

старости, ако на бициклу није уграђено посебно сједиште, прилагођено узрасту дјетета и чврсто

спојено с бициклом, те ако дијете на глави не носи закопчану заштитну кацигу;



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 40,00 КМ казниће се за прекршај:

- возач који у путничком аутомобилу на предњем сједишту превози лице

које је очигледно под утицајем алкохола или опојних средстава;

- пјешак који за вријеме кретања коловозом користи мобилни телефон или

има слушалице у ушима;

- возач моторног и прикључног возила регистрованог у страној земљи ако

нема међународну ознаку земље регистрације;



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у износу од 30,00 КМ казниће се за прекршај:

- возач који управља моторним возилом без упаљеног кратког свјетла, као

и возач који управља трактором без упаљеног жутог ротационог свјетла;

- возач који код себе нема полису обавезног осигурања или је не покаже

на захтјев овлаштеног лица;



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ


