
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

  

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

  

Правни основ за доношење овог закона је члан 97. став 1. тачка 13) Устава Републике 

Србије, који прописује да Република Србија уређује и обезбеђује режим и безбедност у свим 

врстама саобраћаја. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

1. Одређивање проблема које Закон треба да реши 

 

Одредба о обавези редовног техничког прегледа на сваких шест месеци за моторна возила 

старија од 15 година постојала је од дана ступања на снагу Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Службени гласник РСˮ број 41/09). Међутим, услед чињенице да у 

међувремену није донет правилник који детаљније регулише област техничких прегледа, 

ова одредба није примењивана. 

Доношењем Правилника о техничком прегледу возила („Службени гласник РСˮ број: 

31/18), девет година након усвајања Закона, дошло се до закључка да и је даље велики број 

власника моторних возила старијих од 15 година у Републици Србији, те да ће доследна 

примена прописа изискивати значајан финансијски издатак за велики број грађана. 

Такође, овим законом треба да се одложи обавеза првог редовног техничког прегледа за 

новопроизведена возила, први пут регистрована у Републици Србији, најкасније до истека 

рока од две године од дана прве регистрације тог возила. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

Укидањем обавезе техничког прегледа на сваких шест месеци за моторна возила старија од 

15 година излази се у сусрет великом броју власника оваквих возила у Републици Србији. 

Досадашња пракса није показала неопходност вршења шестомесечног техничког прегледа 

возила која имају уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова или 

се употребљавају као возило из чл. 106. и 108. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 



(„Службени гласник РСˮ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ‒ УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 – 

УС, 24/18, 41/18 и 41/18 ‒ др. закон) (у даљем тексту: Закон) (возила под пратњом и возила 

са правом првенства пролаза). Укидање ове обавезе представља уштеду за Буџет Републике 

Србије. 

Такође, власницима новопроизведених возила се омогућава прва регистрација возила без 

подношења доказа о техничкој исправности возила, те се одлаже први редован технички 

преглед најкасније до истека рока од две године од прве регистрације, с тим да је 

увозницима, односно домаћим произвођачима, одређена обавеза да тим власницима издају 

сертификат о саобразности возила и доказе које садрже тачне податке о возилу. 

 

3. Разматране могућности да се проблем реши и без доношења акта 

 

 Разматрано је одлагање примене Правилника о техничком прегледу возила. 

 

4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема  

 

 Само изменом Закона може се укинути обавеза техничког прегледа на сваких шест 

месеци за моторна возила старија од 15 година. Одлагање примене Правилника о техничком 

прегледу возила не би било трајно решење, а тај правилник је од изузетног значаја за систем 

безбедности саобраћаја на путевима и његова примена треба да допринесе поверењу у тај 

систем. 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 У члану 1. Нацрта закона предложена је измена члана 264. став 3. Закона у смислу 

одлагања обавезног годишњег прегледа за новопроизведена возила, која се први пут 

региструју, најкасније до истека рока од две године од дана прве регистрације. Такође, 

предвиђа се измена става 5. овог члана, тако што се укида обавезан шестомесечни технички 

преглед моторних возила која имају уграђене уређаје за давање посебних светлосних и 

звучних знакова или се употребљавају као возило из чл. 106. и 108. овог закона (возила под 

пратњом и возила са правом првенства пролаза) и моторних возила старости преко 15 

година. 

 У члану 2. Нацрта закона извршено је прецизирање у члану 268. став 10. Закона, тако 

што је наведено позивање на одговарајући став тог члана. 



 У члану 3, којим се допуњује члан 270. и усклађује са изменом члана 264. став 3. 

Закона, тако што се за упис у јединствени регистар возила и издавање саобраћајне дозволе 

и регистрационе налепнице за новопроизведено моторно, односно прикључно возило, које 

се први пут региструје, уз захтев, уместо доказа о техничкој исправности, прилаже 

сертификат о саобразности возила и доказ издат од стране увозника или домаћег 

произвођача возила, који садржи тачне техничке податке о возилу који се уносе у 

саобраћајну дозволу и јединствени регистар возила. 

 У чл. 4.‒6. се допуњују казнене одредбе чл. 327. став 1, 328. став 2. и 331. став 1. 

Закона санкцијама за увозника, односно домаћег произвођача возила који поступи супротно 

измени продложеној у члану 270. 

 У члану 7. прописано је када Закон ступа на снагу. 

  

  

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства.  

 

V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ 

ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕˮ 

 

 Правилник о техничком прегледу возила почиње да се примењује 5. јула 2018. 

године. Како би одлагање његове примене било само прелазно решење, потребно је да ова 

измена Закона почне да се примењује одмах по његовом усвајању, како би се без одлагања 

осигурало укидање обавезе техничког прегледа на сваких шест месеци за моторна возила 

старија од 15 година. 

 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ  

 

Члан 264. 

Редовни технички прегледи су годишњи и шестомесечни. 

Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава пре уписа у јединствени 

регистар возила, односно издавања регистрационе налепнице. Овај технички преглед се 



може извршити до 30 дана пре подношења захтева за упис у јединствени регистар возила, 

односно захтева за издавање регистрационе налепнице. 

Изузетно од одредаба става 2. овог члана, возило произведено у години пре, односно у 

години када се региструје, подвргава се следећем редовном годишњем техничком прегледу 

најкасније након две године од дана прве регистрације у Републици Србији, а прикључна 

возила за трактор намењена за обављање радова не подлежу редовном годишњем 

техничком прегледу. ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

НОВОПРОИЗВЕДЕНО ВОЗИЛО, КОЈЕ ЈЕ ПРВИ ПУТ РЕГИСТРОВАНО У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ, ПРВОМ РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ПОДВРГАВА 

СЕ НАЈКАСНИЈЕ НАКОН ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПРВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ. 

ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА ЗА ТРАКТОР, НАМЕЊЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДОВА, НЕ 

ПОДЛЕЖУ РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ. 

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити пре истека рока од шест месеци 

од дана почетка важења саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице. Редовни 

шестомесечни технички преглед се може обавити најраније 15 дана пре истека напред 

наведеног рока. 

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати: 

1) моторна и прикључна возила којима се обавља јавни превоз, 

2) аутобуси, 

3) моторна и прикључна возила за превоз опасних материја, 

4) моторна и прикључна возила која се користе за обуку кандидата за возаче, 

5) моторна возила која имају уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних 

знакова или се употребљавају као возило из чл. 106. и 108. овог закона (возила под пратњом 

и возила са правом првенства пролаза),  

6) моторна и прикључна возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg (ОСИМ 

ВОЗИЛА БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ), 

7) моторно, односно прикључно возило за изнајмљивање без возача (rent-a-car), 

8) моторно возило старости преко 15 година (старост возила се утврђује у односу на годину 

производње). 

У саобраћају на путу не сме учествовати возило из става 5. овог члана док се на редовном 

шестомесечном прегледу, у року из става 4. овог члана, не утврди да је технички исправно. 

Влада одређује најнижу и највишу цену редовног годишњег техничког прегледа возила, на 

предлог министарства надлежног за унутрашње послове, а по прибављеном мишљењу 

министарства надлежног за трговину. 



Укупна цена редовног годишњег техничког прегледа обухвата и трошкове правног лица за 

плаћање услуга Агенцији у погледу одржавања и унапређења централног информационог 

система из члана 257. став 4. овог закона. 

Правно лице не може одредити нижу или вишу цену за вршење редовног годишњег 

техничког прегледа возила од цене одређене у смислу става 7. овог члана. 

Изузетно од одредаба става 2. овог члана редовном годишњем техничком прегледу 

трактори, прикључна возила за трактор, радне машине и мотокултиватори се подвргавају у 

року који не може бити дужи од једне године од дана вршења претходног техничког 

прегледа. 

Изузетно од става 5. овог члана редовном шестомесечном техничком прегледу не подлежу 

трактори, прикључна возила за трактор, радне машине и мотокултиватори. 

У саобраћају на путу не сме учествовати возило из става 10. овог члана ако је од дана 

извршеног редовног техничког прегледа, на којем је утврђено да је возило технички 

исправно, прошло више од једне године. 

 

Члан 268. 

За регистровано возило издаје се саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона 

налепница. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за 

које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница. 

Моторно и прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на путу након истека рока 

важења регистрационе налепнице. 

Изузетно од става 1. овог члана не морају се регистровати: 

1) моторна и прикључна возила која су преправљена или поправљена, којима се обавља 

пробна вожња ради испитивања или приказивања својства, 

2) новопроизведена возила која се крећу од произвођача до складишта, 

3) возила која се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити 

регистрована, 

4) ради спровођења прописаног царинског поступка,   

5) прикључна возила за трактор намењена за обављање радова.   

За возила из става 2. тач. 1)-4)   овог члана издају се таблице за привремено означавање и 

потврда о њиховом коришћењу са роком важења најдуже 15 дана. 

За новопроизведена возила којима се обавља пробна вожња ради испитивања или 

приказивања својстава издају се металне таблице са роком важења од једне године.  



Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица 

и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица 

Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно седишта 

власника возила. 

На возилу у саобраћају на путу, прописане регистарске таблице и регистрациона налепница 

морају бити постављане на прописан начин. 

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овлашћено за вршење 

техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова 

за вршење тих послова. Уколико је правном лицу, до датума подношења захтева за добијање 

овлашћења за издавање регистрационих налепница, одузимано овлашћење за издавање 

регистрационих налепница више од два пута за последњих 10 година, овлашћење се неће 

издати. Правном лицу овлашћеном да издаје регистрационе налепнице овлашћење престаје 

ако из било ког разлога престане да обавља послове вршења техничког прегледа возила, 

односно престане да испуњава прописане услове на основу којих му је овлашћење дато, о 

чему се доноси решење.   

Регистрацију моторних, односно прикључних војних возила обавља министарство 

надлежно за послове одбране и за регистрована возила издаје регистарске таблице. 

Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године. 

Изузетно од одредби става 8. 9. овог члана, на захтев власника или корисника, 

регистрациона налепница се издаје на краћи временски период који не може бити краћи од 

једног месеца за: 

1) возило од историјског значаја (олдтајмере),   

2) моторна или прикључна возила која нису првенствено намењена за учествовање у 

саобраћају (пчеларска возила и сл.) и   

3) мопед, лаки трицикл, мотоцикл, тешки трицикл, лаки четвороцикл и отворени тешки 

четвороцикл.   

Изузетно од одредби става 9. овог члана, регистрациона налепница се издаје у трајном 

важењу за тракторе,  радне машине, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе који 

подлежу поновној регистрацији само приликом промене власника, носиоца права 

коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја 

или других података који се уносе у саобраћајну дозволу.  

Власници трактора, радних машина, прикључних возила за трактор и мотокултиватора, 

дужни су да након издавања регистрационе налепнице, сваке године обаве редовни 

технички преглед, о чему се издаје  потврда о техничкој исправности  .  

Министар надлежан за унутрашње послове, у складу са прописом о евиденцијама и обради 

података у области унутрашњих послова, ближе одређује садржину и начин вођења 

јединственог регистра возила, услове за упис возила у регистар, начин и услове за издавање 



саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице и садржај, изглед и 

техничке карактеристике саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе 

налепнице, начин постављања регистарских таблица, регистрационе налепнице, а за возила 

Војске Србије министар надлежан за послове одбране.   

Кад управља возилом возач мора имати код себе саобраћајну дозволу, односно потврду о 

техничкој исправности трактора, прикључних возила за трактор, радних машина и 

мотокултиватора   и дужан је да је покаже на захтев овлашћеног лица. 

У саобраћају на путу не смеју учествовати возила која су искључена из саобраћаја у складу 

са одредбама овог закона. 

Ближе услове које мора да испуњава правно лице које издаје регистрационе налепнице 

прописује министар унутрашњих послова. 

Правно лице које издаје регистрационе налепнице дужно је да то ради савесно и на 

прописан начин. 

 

Члан 270. 

Моторно, односно прикључно возило уписује се у јединствени регистар возила и издаје се 

саобраћајна дозвола и регистарске таблице, на захтев власника ако су испуњени следећи 

услови: 

1) да постоје докази о пореклу и власништву возила у писаној форми, као и измиреним 

прописаним трошковима за регистрацију возила, као и пореске и царинске обавезе за то 

возило, 

2) да је на техничком прегледу утврђено да је возило технички исправно, односно да је 

издато уверење о испитивању појединачно произведеног или преправљеног возила којим се 

утврђује да возило испуњава прописане услове. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ 

РЕГИСТАР ВОЗИЛА И ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ И РЕГИСТРАЦИОНЕ 

НАЛЕПНИЦЕ ЗА НОВОПРОИЗВЕДЕНО МОТОРНО, ОДНОСНО ПРИКЉУЧНО 

ВОЗИЛО, КОЈЕ СЕ ПРВИ ПУТ РЕГИСТРУЈЕ, УЗ ЗАХТЕВ СЕ, УМЕСТО ДОКАЗА О 

ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ, ПРИЛАЖЕ СЕРТИФИКАТ О САОБРАЗНОСТИ ВОЗИЛА 

И ДОКАЗ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ УВОЗНИКА ИЛИ ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА, 

КОЈИ САДРЖИ ТАЧНЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДАТКЕ О ВОЗИЛУ КОЈИ СЕ УНОСЕ У 

САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ И ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ВОЗИЛА. 

За моторно и прикључно возило уписано у јединствен регистар возила издаје се, на захтев 

власника, односно корисника возила, регистрациона налепница ако су испуњени следећи 

услови: 



1) да је на техничком прегледу утврђено да је возило технички исправно, односно да је 

издато уверење о испитивању појединачно произведеног или преправљеног возила којим се 

утврђује да возило испуњава прописане услове, 

2) да су приложени докази о обавезном осигурању возила, 

3) да су измирени прописани трошкови за издавање регистрационе налепнице. 

 

Члан 327. 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона: 

1) члана 22. став 5, 

2) члана 26. став 3, 

3) члана 30. став 2, 

4) брисана је, 

5) члана 69. ст. 1, 3, 4. и 5, 

6) члана 70. ст. 1. и 2, 

7) члана 71. став 1, 

8) члана 72, 

9) члана 85, 

10) члана 87. став 2, 

11) члана 111. ст. 1. и 5, 

12) члана 112. став 1. тачка 1) и ст. 4. и 5. овог члана, када терет на возилу премашује 

носивост возила, односно осовинско оптерећење појединих осовина одређених од стране 

произвођача возила, у распону од 5,0 до 20,0 %, 

13) члана 112. став 3. тач. 2), 3), 5) и 6), 

14) члана 113. ст. 1, 2. и 3, 

15) члана 114, 

16) члана 117. став 1, 

17) члана 122. став 5, 

18) члана 125. став 1, 

19) члана 128. ст. 1. и 2, 



20) члана 129. ст. 1. и 2, 

21) члана 134. ст. 3. и 4, 

22) члана 151. ст. 2. и 3, 

23) члана 154. став 2, 

24) члана 155. став 1, 

25) брисана је (види члан 145. Закона - 24/2018-70) 

26) члана 160. став 2, 

27) члана 161. став 3, 

28) члана 162. став 2, 

29) брисана је (види члан 145. Закона - 24/2018-70) 

30) члана 166. став 6, 

31) члана 169. ст. 2. и 3, 

32) члана 173. став 2, 

33) члана 173. став 3, 

34) члана 177. став 1, 

35) члана 178. став 1, када је истекао рок важења возачкој дозволи више од 30 дана, 

36) члана 187.став 1, 

37) брисана је (види члан 145. Закона - 24/2018-70) 

38) члана 188. став 3, 

39) члана 189. став 3, 

40) члана 193. став 1, 

41) члана 205. став 1, ако трамвајем управља возач трамваја без возачке дозволе и посебне 

дозволе за управљање трамвајем, у случају када је возачкој дозволи, односно посебној 

дозволи истекао рок важења, 

42) члана 208. став 1, 

43) члана 210. ст. 7. и 9, 

44) члана 211. став 1, ако се евиденције не воде уредно, 

44а) члана 214. став 2, 

45) члана 217. став 2, 



45а) члана 224. став 6, у случају да је рок важења возачке дозволе истекао, 

46) члана 226. став 3, 

47) члана 227. став 3, 

48) члана 228. ст. 1, 3, 4. и 5, 

49) члана 230. став 1, 

50) члана 232. став 5, уколико потврду не изда у прописаном року, 

50а) члана 232. став 6, уколико уверење не изда у прописаном року, 

51) брисана је (види члан 145. Закона - 24/2018-70) 

52) члана 238. став 3, на теоријском испиту, 

53) члана 242. став 3, 

54) члана 243. ст. 1, 2, 4. и 5, 

55) члана 244. ст. 1, 2. и 4., 

56) члана 246. став 1, осим у погледу уређаја за заустављање, за управљање, пнеуматика, 

уређаја за спајање вучног и прикључног возила, тахографа и граничника брзине, 

57) члана 246. ст. 4. и 5, уколико има уграђене уређаје, а не користи их, 

58) члана 252. став 5, 

59) члана 256. ст. 3. и 5, 

60) члана 258. ст. 3. и 5, 

61) члана 259., 

62) члана 260, ако у простору за вршење техничког прегледа обавља друге послове осим 

прописаних, 

63) члана 261. ст. 1, 2. и 5, 

64) члана 262. став 3, 

65) члана 264. став 6, уколико дозволи да возило учествује у саобраћају након истека више 

од 15 дана од истека рока из члана 264. став 4, 

66) члана 268. став 1, уколико је истекао рок важења регистрационе налепнице, 

67) члана 268. став 6, уколико нема прописане регистарске таблице, уколико таблице, 

односно регистрациона налепница нису постављене на прописан начин или су нечитљиве, 

67А) ЧЛАНА 270. СТАВ 2, УКОЛИКО, КАО УВОЗНИК, ОДНОСНО ДОМАЋИ 

ПРОИЗВОЂАЧ, ЗА ПОТРЕБЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА НЕ ОБЕЗБЕДИ СЕРТИФИКАТ 



О САОБРАЗНОСТИ И ДОКАЗ КОЈИ САДРЖИ ТАЧНЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДАТКЕ ВОЗИЛА, 

КОЈИ СЕ УНОСЕ У САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ И ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ВОЗИЛА. 

68) члана 274. ст. 1. и 2, 

69) члана 276. став 1, 

70) члана 281. ст. 3. и 4, 

71) члана 287. став 5, 

72) члана 294. став 4. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара 

одговорно лице у државном органу, односно органу јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 328. 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник 

који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона: 

1) брисана је (види члан 146. Закона - 24/2018-70) 

2) члана 29. став 2, 

3) члана 112. став 1. тачка 2), када је премашено осовинско оптерећење прописано 

техничким нормативима за возила и највећу дозвољену укупну масу, за више од 5% и тачка 

3), 

4) члана 123. став 1, 

5) брисана је (види члан 146. Закона - 24/2018-70) 

6) члана 249. став 2, уколико пушта у саобраћај, 

7) члана 250. став 3, 

8) члана 255. став 1, 

9) члана 296. став 13. 

Новчаном казном у износу од 30.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник 

који поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона: 

1) члана 4. ст. 1. и 2, 

2) брисана је (види члан 146. Закона - 24/2018-70) 

3) члана 106. став 5, 



4) члана 108. став 5, 

5) члана 111. став 2. тачка 1), 

6) 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%, 

7) члана 112. став 3. тач. 1) и 4), 

8) члана 115. став 4, 

9) члана 116. став 1, 

10) члана 121. ст. 1. и 2, 

11) члана 122. ст. 1, 

12) члана 132. ст. 1. и 2, 

13) члана 133. ст. 2, 3, 4. и 5, 

14) члана 134. став 1. и 2, 

15) члана 153. ст. 1, 3, и 4, 

16) члана 154. ст. 1, 4. и 5, 

17) члана 156. ст. 1, 2 и 11, 

18) члана 159. ст. 1. и 2, 

19) члана 163. став 4, 

20) члана 165. став 3, 

21) члана 177. став 3, 

22) члана 178. став 1, осим у случају када је истекао рок важења возачкој дозволи, 

23) члана 187. ст. 2. и 4, уколико дозволи да возач који је под утицајем алкохола и/или под 

дејством психоактивних супстанци, почне да управља возилом, 

24) члана 190. ст. 1. и 2. ако дозволи да возач управља возилом у саобраћају на путу, при 

чему се није подвргао здравственом прегледу из члана 189. став 1, или је на том прегледу 

утврђено да није способан за возача одређене категорије, или управља возилом у саобраћају 

на путу након више од 30 дана од истека рока из члана 189. став 1, 

25) члана 203. став 10, 

26) члана 205. став 1, ако трамвајем управља возач трамваја без возачке дозволе и посебне 

дозволе за управљање трамвајем, осим у случају када је возачкој дозволи, односно посебној 

дозволи истекао рок важења, 



27) члана 243. ст. 1, 2, и 5, 

28) члана 244. ст. 1. и 4. 

29) члана 245, 

30) члана 246. став 1, за возило које је технички неисправно у погледу уређаја за 

заустављање, за управљање, пнеуматика и уређаја за спајање вучног и прикључног возила, 

31) члана 246. ст. 3. и 7, 

32) члана 246. ст. 4. и 5, уколико има уграђене уређаје и користи их, 

33) члана 247. ст. 1. и 2, 

34) члана 249. став 2, уколико возило учествује у саобраћају, 

34а) члана 264. став 6, уколико дозволи да возило учествује у саобраћају након истека више 

од 15 дана од истека рока из члана 264. став 4, 

35) члана 268. став 1, уколико возило није уписано у јединствени регистар возила и став 12, 

35А) ЧЛАНА 270. СТАВ 2, УКОЛИКО, КАО УВОЗНИК, ОДНОСНО ДОМАЋИ 

ПРОИЗВОЂАЧ, ЗА ПОТРЕБЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА НЕ ОБЕЗБЕДИ СЕРТИФИКАТ 

О САОБРАЗНОСТИ И ДОКАЗ КОЈИ САДРЖИ ТАЧНЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДАТКЕ ВОЗИЛА, 

КОЈИ СЕ УНОСЕ У САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ И ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ВОЗИЛА. 

36) члана 274. став 3, 

37) члана 276. став 1, 

38) члана 277. став 5, 

39) члана 280. став 6, 

40) члана 294. став 3, 

41) члана 297. став 1, 

42) члана 311. став 3. 

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се за прекршај предузетник који 

поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона: 

1) члана 22. став 5, 

2) члана 26. став 3, 

3) члана 30. став 2, 

4) брисана је  

5) члана 69. ст. 1, 3. и 5. 



6) члана 70. ст. 1. и 2, 

7) члана 71. став 1, 

8) члана 72, 

9) члана 85, 

10) члана 87. став 2, 

11) члана 111. ст. 1. и 5, 

12) 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, у 

распону од 5,0% до 20,0%, 

13) члана 112. став 3. тач. 2), 3), 5) и 6), 

14) члана 113. ст. 1, 2. и 3, 

15) члана 114, 

16) члана 117. став 1, 

17) члана 122. став 5, 

18) члана 134. ст. 3. и 4, 

19) члана 151. ст. 2. и 3, 

20) члана 154. став 2, 

21) члана 155. став 1, 

22) члана 160. став 2, 

23) члана 161. став 3, 

24) члана 162. став 2, 

25) брисана је  

26) члана 166. став 6, 

27) члана 177. став 1, 

28) члана 178. став 1, када је истекао рок важења возачкој дозволи више од 30 дана, 

29) члана 187. став 1, 

30) брисана је  

31) члана 193. став 1, 



32) члана 205. став 1, ако трамвајем управља возач трамваја без возачке дозволе и посебне 

дозволе за управљање трамвајем, у случају када је возачкој дозволи, односно посебној 

дозволи истекао рок важења, 

33) члана 243. став 4, 

34) члана 246. став 1, осим у погледу уређаја за заустављање, за управљање, пнеуматика, 

уређаја за спајање вучног и прикључног возила, тахографа и граничника брзине, 

35) члана 252. став 5, 

36) члана 268. став 1, уколико је истекао рок важења регистрационе налепнице, 

37) члана 268. став 6, уколико нема прописане регистарске таблице, уколико таблице, 

односно регистрациона налепница нису постављене на прописан начин или су нечитљиве, 

38) члана 274. ст. 1. и 2, 

39) члана 294. став 4. 

 

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, 

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, 

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 је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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 је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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, 

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 је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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 је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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, 

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 је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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, 

81А) ЧЛАНА 270. СТАВ 2, УКОЛИКО, КАО УВОЗНИК, ОДНОСНО ДОМАЋИ 

ПРОИЗВОЂАЧ, ЗА ПОТРЕБЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА НЕ ОБЕЗБЕДИ СЕРТИФИКАТ 



О САОБРАЗНОСТИ И ДОКАЗ КОЈИ САДРЖИ ТАЧНЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДАТКЕ ВОЗИЛА, 

КОЈИ СЕ УНОСЕ У САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ И ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ВОЗИЛА. 

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, 

90б) члана 182. став 5. тачка 5), 

90в) члана 32. став 1. 

91) брисана је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

92) брисана је (види члан 149. Закона - 24/2018-70) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


