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Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 62. сједници Представничког
дома, одржаној 14. октобра 2009. године и на 37. сједници Дома народа, одржаној
19.октобра 2009. године, усвојила је

ЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОН
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Члан 1.

У Закону о основама безбједности саобраћаја на путе- вима у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ",бр. 6/06, 75/06 и 44/07) у члану 34. став (2) иза ријечи:

"опојних средстава" ставља се тачка, а остатак текста брише се.

Иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи: "(3) У путничком аутомобилу на
предњем сједишту до возача не смије се превозити дијете млађе од 12 година.".

Члан 2.
Иза члана 34. додаје се нови члан 34а., који гласи: "Члан 34а.
(1) Изузетно од члана 34. став (3) овог закона, у путничком аутомобилу возач може

превозити дијете млађе од двије године на предњем сједишту ако возило нема ва-
здушни јастук за сувозача или је ваздушни јастук за сувозача искључен и ако се дијете
превози у сигурносној сједалици постављеној супротно смјеру кретања возила, а која
је причвршћена за сједиште помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или
посебним копчама у возилу. Дијете у сигурносној сједалици мора бити везано.

(2) У путничком аутомобилу на задњем сједишту возач смије превозити дијете
млађе од пет година само када је дијете исправно везано у сигурносној сједалици која
је за сједиште причвршћена помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или
посебним копчама у возилу.

(3) Возач у путничком аутомобилу смије превозити дијете старије од пет, а млађе од
12 година на задњем сједишту само када дијете сједи на посебном подметачу при-
лагођеном његовој висини који омогућава употребу сигурносног појаса и када је
исправно везано сигурносним појасом или је исправно везано у сигурносној сједалици
која је за сједиште причвршћена помоћу сигурносног појаса у три тачке везивања или
посебним копчама у возилу.

(4) Начине и услове превоза дјеце млађе од 12 година посебним правилником
детаљније прописује министар надлежан за послове саобраћаја.".

Члан 3.
У члану 172. иза става (5) додаје се нови став (6), који гласи:
"(6) Возач је дужан да се, прије почетка управљања возилом, побрине за адекватну

безбједносну заштиту дјеце млађе од 12 година, у складу са чланом 34а.".
Члан 4.

У члану 238. став (1) иза тачке 1) додаје се нова тачка 1а), која гласи:
"1а) возач који у путничком аутомобилу превози дијете противно одредбама члана

34а.".
Члан 5.

У члану 239. став (1) тачка 3) брише се.
Досадашње т. од 4) до 34) постају т. од 3) до 33).

Члан 6.



(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ".

(2) Овај закон биће објављен и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
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