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 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 

1. Одређивање проблема које Закон о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима треба да реши 
 

Према подацима Светске здравствене организације, из Глобалног плана декаде акције 

за безбедност саобраћаја на путевима 2011-2020. године, у саобраћајним незгодама смртно 

страда око 1.300.000 људи годишње (3.000 смртних случајева дневно), а око 50.000.000 људи 

бива повређено, односно страдање у саобраћајним незгодама је глобални проблем који се 

непрестано повећава. Према извештају Светске здравствене организације у саобраћајним 

незгодама највише страдају млади и сиромашни. 

Повреде у саобраћају су један од три водећа узрока смрти у старосној групи од 5. до 

44. године. Уколико не буду предузете неке ефикасније мере, последице саобраћајних 

незгода постаће пети водећи узрок смрти у свету и резултираће бројем од око 2.400.000 

смртних случајева годишње. Економски трошкови саобраћајних незгода у којима учествују 

моторна возила износе 1-3% бруто националног производа на глобалном нивоу и достижу 

вредност од 500 милијарди долара. 

Најразвијеније државе су седамдесетих година двадесетог века реализовале идеју да 

се може управљати безбедношћу саобраћаја, односно изградиле су организован заштитни 

систем и успешно спроводе управљање безбедношћу саобраћаја. Захваљујући овој чињеници 

ове државе непрестано смањују број настрадалих у саобраћајним незгодама (посебно броја 

погинулих), уз перманентан развој друштва који за последицу има и стални пораст броја 

регистрованих возила, изградњу нових путева, односно стално повећање броја путовања и 

пређеног пута. 

Република Србија спада у групу држава које су начелно прихватиле идеју о 

управљању безбедношћу саобраћаја, али још увек нису изградиле снажан заштитни систем 

што за последицу има веома низак ниво управљања безбедношћу саобраћаја. Стварање 

одговарајућег правног основа, односно прилагођавање постојећих одредаба Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС и 55/14, у даљем тексту: Закон) једна је од неопходних мера за успостављање 

одговарајућег система који ће омогућити управљање безбедношћу саобраћаја. Током 

примене важећег Закона, у претходних пет година, учињен је значајан напредак у овој 

области, али су уочени и значајни недостаци који отежавају остваривање овог циља.  

У 2014. години на путевима у Републици Србији евидентирани су најповољнији 

безбедносни показатељи, од када се воде статистичке евиденције о безбедности саобраћаја. 

Наиме, током 2014. године у саобраћајним незгодама је погинуло 536 лица, или за 17.5% 

мање у односу на 2013. годину. Такође, број саобраћајних незгода је смањен за 5,8%, а број 

тешких телесних повреда за 3.1%. 

Најчешћи узроци саобраћајних незгода и даље су неприлагођена брзина стању пута и 

условима саобраћаја, непрописно извођење радњи у саобраћају и управљање возилом од 

стране возача под дејством алкохола. 

Број страдалих лица, исказаних по одређеним категоријама учесника у саобраћајним 

незгодама у 2013. и 2014. години, приказан је на наредним дијаграмима.  



2 

 

 

 
  

Према подацима који су дати у предлогу Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, најзначајније чињенице у 

погледу безбедности саобраћаја за период од 2010. до 2013. године су: 

 

 Просторна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима показује да највећи 

број лица погине на локалним путевима и улицама у насељу (40% од укупног броја 

погинулих);  

 Саобраћајне незгоде са погинулим лицима на проласцима државних путева кроз 

насеље су веома изражене, односно број погинулих у овим незгодама износи 34% од 

укупног броја погинулих; 

 Учешће младих возача (19-25 година) у саобраћајним незгодама са смртним исходом 

посебно је изражено, односно проценат погинулих младих возача у укупном броју 

погинулих возача износи око 15%; 

 Највећи број погинулих лица страда у путничким возилима, односно овај број износи 

око 43% од укупног броја погинулих; 

 Учешће пешака у укупном броју погинулих лица је око 25%, што их чини једном од 

најрањивијих категорија учесника у саобраћају; 

 У саобраћајним незгодама, у наведеном периоду, број погинуле деце је 72, а број 

повређене 6.316, при чему је око 50% погинуле деце припадало категорији путника у 

путничким возилима; 

 Лица старија од 65 година су једна од најрањивијих категорија учесника у саобраћају, 

односно сваки четврти погинули учесник у саобраћају (25%) је старији од 65 година 

(50% погинулих пешака припада старосној категорији „65+“); 

 Око 11% од укупног броја погинулих учесника у саобраћају су возачи мопеда и 

мотоцикала; 

 Око 9% од укупног броја погинулих учесника у саобраћају су возачи бицикала; 
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 У саобраћајним незгодама у којима су учествовала теретна возила преко 3,5t највеће 

дозвољене масе и аутобуси, погинуло је око 23% од укупног броја погинулих лица, 

при чему наведена возила чине само око 10% возног парка Републике Србије; 

 Око 6% од укупног броја погинулих учесника у саобраћају су возачи и путници на 

тракторима; 

 Непрописна и неприлагођена брзина је водећи утицајни фактор који доприноси 

настанку саобраћајних незгода са смртним исходом (око 50% саобраћајних незгода са 

погинулим лицима); 

 Око 7% од укупног броја погинулих учесника у саобраћају је страдало у саобраћајним 

незгодама чији је водећи утицајни фактор био управљање возилом под дејством 

алкохола; 

 Мерење индикатора перформанси безбедности саобраћаја, које је спровела Агенција 

за безбедност саобраћаја у току 2013. и 2014. године указује да сигурносне појасеве 

користи око 68% возача и путника на предњем седишту, око 2% путника на задњем 

седишту, да безбедносна седишта за децу се користe у око 38% возила којима се 

превозе деца испод три године старости, а заштитне кациге користи око 87% возача и 

путника на мотоциклима и мопедима. 

 

У наведеном документу се истиче да висина штете настале у саобраћајним незгодама 

се не може прецизно измерити, проценити и израчунати, па се у свету примењују различити 

модели за процену висине штете настале у саобраћајним незгодама. У Републици Србији још 

увек није званично прихваћен (усвојен) модел за процену висине штете у саобраћајној 

незгоди, али примењујући моделе који се користе у другим државама процењено је да 

трошкови једне саобраћајне незгоде са погинулим износе 317.317€, једне саобраћајне незгоде 

са тешко повређеним 34.094€, а једне саобраћајне незгоде са лако повређеним 3.181€.  

Применом овог модела израчунато је да висина штете од свих саобраћајних незгода у 

Републици Србији, у 2012. години, износи 321.300.000€, односно 467.000€ по једном 

погинулом лицу. 

Иако је начињен значајан помак у погледу повећања нивоа безбедности саобраћаја, 

ризик страдања у саобраћајним незгодама у Републици Србији је вишеструко већи у односу 

на државе са развијеним и стабилним системом безбедности саобраћаја и у том смислу 

неопходно је што пре успоставити постојан и делотворан систем безбедности саобраћаја на 

путевима. 

При сачињавању предлога измена и допуна Закона посебно се водило рачуна о 

рањивим категоријама учесника у саобраћају: деци и бициклистима, односно предложеним 

одредбама су на јасан и недвосмислен начин прописане мере који ће допринети већој 

безбедности ових категорија учесника у саобраћају. 

Наиме, у предложеним изменама и допунама прецизиране су обавезе органа и 

организација надлежних за послове образовања и васпитања у погледу одговорности за 

саобраћајно васпитање и образовање деце у предшколским установама, основним и средњим 

школама, односно прецизиране су одредбе у погледу коришћења безбедносних дечјих 

седишта и безбедносних подметача, ради повећања безбедности деце као путника у 

возилима. 

Имајући у виду чињеницу да се и у најразвијенијим државама предузимају значајне 

подстицајне мере у циљу афирмације коришћења бицикла као превозног средства, односно 

средства за рекреацију, предложеним изменама и допунама тежило се прецизирању права и 

обавеза бициклиста, као једне од најрањивијих категорија учесника у саобраћају, у циљу 

подизања нивоа њихове безбедности. 

Такође, и возачи мотоцикала, у односу на остале категорије возача моторних возила, 

истичу се по питању ризика страдања у саобраћајним незгодама. Изменама и допунама 

одредаба које се односе на ову категорију учесника у саобраћају тежило се постизању услова 

који ће обезбедити њихову већу безбедност у саобраћају на путевима. 
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У скоро трећини саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи мотоцикала, 

повреда главе је једина повреда због чега је предвиђена примена посебних мера према 

возачима мотоцикала (искључење из саобраћаја), односно повећање новчаних казни које се 

изричу овим возачима када не носе заштитну кацигу или је не носе на прописан начин, 

односно када превозе лице које на исти начин користи заштитну кацигу. 

Решавање проблема угроженост младих и неискусних возача један је од основних 

циљева предложених измена и допуна Закона. Неискуство ове категорије возача најчешћи је 

носилац ризика њиховог страдања, али и страдања осталих учесника у саобраћајним 

незгодама у којима они учествују. У том смислу, предложено је пооштравање услова за 

управљање моторним возилом од стране возача са пробном возачком дозволом. Наиме, 

предложено је продужење рока важења пробне возачке дозволе, продужење периода забране 

управљања моторним возилом од стране возача са пробном возачком дозволом (од 23,00 до 

06,00 часова). Поред тога, прецизирано је ограничење брзине кретања моторног возила којим 

управља возач са пробном возачком дозволом, проширена је листа пробних возачких дозвола 

и на категорије возила А1, А2, А и В1, односно овим возачима ограничено је право на 

управљање возилима чија снага мотора не прелази 80 кW. 

Управљање возилом од стране возача у стању алкохолисаности препознато је као 

један од кључних проблема безбедности саобраћаја. У том смислу, предложено је смањење 

дозвољене границе алкохолисаности са 0,30 mg/ml на 0,20 mg/ml, као и увођење нове 

категорије - високе алкохолисаности, односно обавезно изрицање заштитне мере одузимања 

предмета - возила којим је управљао возач у стању потпуне алкохолисаности (више од 2,00 

mg/ml).  

У области оспособљавања кандидата за возаче предложене измене и допуне Закона 

имају за циљ елиминисање уочених проблема у примени важећих одредаба, односно 

одредаба подзаконских аката који уређују ову област. Основу измена и допуна Закона, у овој 

области, представљају одређене одредбе подзаконских аката о оспособљавању кандидата за 

возаче. Основни разлог због чега су одредбе подзаконских аката прописане и одредбама 

Закона је истицање њиховог значаја и предупређење појава сукоба одредби подзаконског 

акта са прописима о заштити података о личности. 

Наиме, приликом вршења надзора над радом правних лица која врше оспособљавање 

кандидата за возаче, утврђене су бројне неправилности, од којих су најизраженије 

неодржавање теоријске обуке и непрописно спровођење теоријског испита. Такође, значајан 

број неправилности утврђен је и у погледу неодржавања практичне обуке у прописаном 

фонду часова и непрописног спровођења практичног испита. У циљу обезбеђења спровођења 

оспособљавања кандидата за возач на прописани начин предложено је увођење 

информационог система оспособљавања кандидата за возаче, који чине систем за доставу 

података о оспособљавању у централну базу података Министарства унутрашњих послова и 

аудио видео систем спровођења теоријског испита. 

Предложени информациони систем ће омогућити и решавање проблема недовољног 

броја полицијских службеника неопходних за вршење надзора над правним лицима која 

спроводе оспособљавање кандидата за возаче, односно исти ће обезбедити ефикасно и 

рационално вршење надзора.  

Одредбе Закона којима се уређује област техничких прегледа возила нису до сада 

примењиване с обзиром да није усвојен подзаконски акт којим се ближе уређује ова област. 

Због проблема који постоје у примени важећих прописа о техничким прегледима возила и 

примењујући аналогију са проблемима који постоје у области оспособљавања кандидата за 

возаче, предложено је увођење информационог система техничких прегледа возила. 

Наведени систем подразумева систем за доставу података и систем за видео надзор. Три 

удружења која окупљају привредна друштва за вршење техничких прегледа подржала су 

предложене мере, а меру увођења видео надзора оценила су као једини начин за обезбеђење 

потребног нивоа законитости рада у овој области. 
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Неусаглашеност појединих одредаба Закона са одредбама Закона о прекршајима, је 

постојећи проблем који ће бити решен изменама и допунама Закона, чиме ће се постићи 

усаглашеност одредаба наведених закона која ће резултирати већом ефикасношћу у вођењу 

прекршајног поступка. 

Кроз поступак измена и допуна одредаба Закона водило се рачуна да исте буду 

усклађене са одговарајућим прописима Европске уније у овој области, у циљу елиминисања 

потенцијалних проблема који би се могли појавити у процесу придруживања Републике 

Србије Европској унији. 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Основни циљ који се жели постићи доношењем Закона о изменама и допунама закона 

о безбедности саобраћаја на путевима је остваривање већег нивоа безбедности саобраћаја 

на путевима кроз: 

 

 изградњу и промену свести, ставова, знања и вештина учесника у саобраћају путем 

адекватног образовања, васпитања и информисања, 

 промену понашања учесника у саобраћају путем адекватне контроле и 

санкционисања, 

 уклањање из система (трајно или привремено) учесника у саобраћају који нису 

подобни за безбедно учествовање у саобраћају. 

 

Основни циљ који се жели постићи предложеним изменама и допунама Закона у 

области оспособљавања кандидата за возаче је обезбеђење таквог нивоа система који ће 

омогућити да кандидати за возача стекну неопходна знања и вештине за самостално и 

безбедно управљање возилом у саобраћају на путу. 

Поред основног циља, позитивни ефекти који се очекују предложеним изменама у овој 

области су и обезбеђење: 

 Рационалне и ефикасне контроле оспособљавања кандидата за возаче од стране 

надлежног министарства; 

 Суштинског умањења трошкова спровођења теоријског испита; 

 Одговарајућег избора ауто школе од стране кандидата и њихових родитеља на основу 

валидних показатеља о њиховом раду, односно афирмација ауто школа које имају 

најбољи квалитет оспособљавања; 

 Даљег унапређења система оспособљавања и прописа које уређују ову област кроз 

свеобухватну анализу података о оспособљавању кандидата за возаче; 

 Контроле финансијских токова у овој области (што је до сада било веома отежано); 

 Контроле прописа о раду; 

 Поузданости и убрзавања процеса издавања возачких дозвола; 

 Еколошких ефеката, кроз укидање највећег броја евиденција у писаном облику. 

 

Основни циљ који се жели постићи изменом и допуном Закона у области техничких 

прегледа возила је обезбеђење система који ће омогућити да се технички преглед врши на 

савестан и прописан начин, односно да се онемогући учешће у саобраћају на путу возила за 

која је при вршењу техничког прегледа утврђено да су технички неисправна. 

 

3. Друге могућности решавања проблема 

 

У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 

 

1) status quo – не мењање важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима; 
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2) доношење новог Закона чијим одредбама би се другачије регулисала ова 

област; 

3) доношење Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима којим би се извршиле корекције постојећих одредаба у жељеном 

правцу. 

 

Прва опција је немогућа, с обзиром да одредбама важећег Закона није створен правни 

оквир за ефикасно остваривање претходно наведених циљева. 

Друга опција је могућа, али није потребна, јер се институционални оквир важећег 

Закона путем предвиђених измена и допуна не мења у потпуности, већ се надограђује. Поред 

тога како се из анализе, као и након јавне расправе закључило, обим измена и допуна не 

прелази више од половине материје регулисане Законом, у ком случају би било оправдано 

иницирање доношења новог Закона који регулише друштвене односе у овој области. 

 

4. Зашто је доношење Закона о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима најбоље за решавање проблема  

 

У циљу отклањања недостатака уочених у току примене важећег Закона, показало се 

као неопходно да се кроз измене и допуне његових одредби, законски дефинише обавеза 

учешћа већег броја субјеката у систему безбедности саобраћаја на путевима, прецизирају 

обавезе како учесника у саобраћају, тако и управљача пута, а све у циљу подизања нивоа 

безбедности саобраћаја на путевима. Такође, постизање веће ефикасност у његовој примени 

захтева усаглашавање одредби овог Закона са осталом законском регулативом, пре свега са 

одредбама Закона о прекршајима. 

Поред тога, измене и допуне појединих одредби Закона предложене су у циљу 

усаглашавања са важећим правним прописима Европске уније у овој области, у складу са 

обавезама Републике Србије у процесу придруживања. 

С обзиром да остваривање веће заштите рањивих категорија учесника у саобраћају 

представља један од основних друштвених императива, предложеним изменама и допунама 

Закона, кроз прописивање додатних обавеза и строжијих санкција у случају не поштовања 

истих, како за наведене категорије, тако и за остале учеснике у саобраћају стварају се 

неопходни услови за постизање наведеног циља. 

  

5. На кога и како ће утицати предложена решења 
 

Очекује се да предложена решења остваре позитиван утицај на све учеснике у 

саобраћају с обзиром на постављени циљ, а посебно на безбедност рањивих категорија 

учесника у саобраћају. Поред тога, предложена решења утицаће и на све субјекте који 

партиципирају у остваривању безбедности саобраћаја на путевима, као и на прекршајне 

судове. 

 

Утицај на рањиве категорије учесника у саобраћају (деце, младих и неискусних 

возача, возача и путника на мотоциклима и мопедима и др.) 
У циљу остваривања веће заштите рањивих категорија учесника у саобраћају и 

подизања нивоа безбедности саобраћаја на путевима, предложеним изменама и допунама 

Закона, предвиђено је да возачи и путници на бициклима и мопедима за време вожње ноћу, 

односно у условима смањене видљивости, морају на прописан начин носити светлоодбојни 

прслук. Употреба светлоодбојног прслука омогућиће да ове категорије учесника буду 

уочљивије у саобраћају, а самим тим смањиће се ризик њиховог страдања. 

 Такође, предложено је и пооштравање ограничења у погледу услова за управљање 

моторним возилом до стране возача са пробном возачком дозволом: продужен је рок њеног 

важења, проширена је листа возачких категорија за које се она издаје, предлаже се 
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ограничење права управљања моторним возилом до одрећене снаге мотора (до 80 kW), 

продужава се временски период забране управљања моторним возилом (од 23,00 до 06,00), 

прецизирана су ограничења брзине кретања моторним возилом за ове возаче. Очекује се да 

предложене мере доведу до побољшања безбедности младих и неискусних возача.  

Најмлађи учесници у саобраћају ће кроз увођење саобраћајног образовања и 

васпитања у наставне планове основних и средњих школа, које представљају један од 

кључних субјеката у спровођењу саобраћајног образовања и васпитања, имати прилику да 

стекну неопходна знања из ове области што ће се повољно одразити на њихову безбедност 

као учесника у саобраћају.  

 

Утицај на кандидате за возаче, правна лица која спроводе оспособљавање 

кандидата за возаче и надлежни орган за вршење надзора над спровођењем 

оспособљавања кандидата за возаче 
Предложени информациони систем оспособљавања кандидата за возаче ће, путем 

јавне презентације података о раду правних лица која спроводе оспособљавање, омогућити 

кандидатима, односно њиховим родитељима, адекватан избор правног лица, што ће за 

последицу имати афирмацију правних лица која оспособљавање кандидата обављају на 

квалитетан начин. Наиме, путем јавног регистра који се налази на интернет презентацији 

Министарства унутрашњих послова биће презентовани подаци о пролазности на теоријском, 

односно практичном испиту, односно подаци просечном броју покушаја полагања возачког 

испита, затим подаци о броју кандидата који су као возачи учествовали у саобраћајним 

незгодама, односно који су извршили прекршаје, односно који су повређени или смртно 

страдали у саобраћајним незгодама, итд.  

Саставни део информационог система је и апликација која ће бити подршка теоријској 

обуци кандидата, с обзиром да ће бити омогућено вежбање испитних питања по областима, 

као и симулација теоријског испита. За свако испитно питање, у процесу вежбања и 

симулације, кандидат ће добити и објашњење за тачни одговор на то питање. 

Информациони систем ће онемогућити бројне неправилност које за последицу имају 

стварање нелојалне конкуренције у овој области, а што је било посебно изражено у периоду 

пре почетка примене нових подзаконских аката о оспособљавању кандидата за возаче. 

Наиме, знатан број кандидата захтева да не присуствује теоријској обуци, што им правна 

лица омогућавају, чиме кандидатима обезбеђују нижу цену оспособљавања а себи већи број 

кандидата чије оспособљавање спроводе. И у практичној обуци врши се умањење цене 

оспособљавања кроз спровођење мањег фонда часова, што, нажалост, ова правна лица чини 

знатно привлачнијим за кандидате за возаче него правна лица која оспособљавање спроводе 

на прописани начин. Кандидати који не присуствују теоријској обуци, односно имају мањи 

фонд часова практичне обуке од прописаног, већи број пута полажу теоријски, односно 

практични испит и најчешће трошкови таквог оспособљавања буду знатно виши од 

оспособљавања које је спроведено на прописани начин.  

Наведени информациони систем ће, са постојећим бројем полицијских службеника, 

обезбедити ефикасан и рационалан надзор, с обзиром да ће преглед података из прописаних 

евиденција бити аутоматизован. Управо је преглед писаних евиденција захтевао највише 

времена при вршењу надзора и при чему је вршен преглед само ограниченог (малог) узорака 

из писаних евиденција. На овај начин надзор ће у највећој мери бити усмерен на процес 

спровођења теоријске и практичне обуке, односно практичног испита. 

 

Утицај на власнике возила и привредна друштва за обављање техничког 

прегледа возила 
Путем јавног регистра који се налази на интернет презентацији Министарства 

унутрашњих послова биће презентовани подаци о привредним друштвима која имају 

овлашћење за вршење техничког прегледа возила, што ће омогућити власницима возила 

одговарајући избор привредног друштва. С обзиром да ће информациони систем техничких 
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прегледа возила и видео надзор онемогућити бројне неправилности које су биле изражене у 

овој области (од којих је најизраженија и најопаснија овера техничке исправности без 

вршења техничког прегледа, односно присуства возила) власници возила мораће да улажу 

више средстава у одржавање возила да би исто испунило прописане услове у погледу 

техничке исправности. Имајући у виду старост возног парка у Републици Србији ( у просеку 

преко 15 година) постоји извесна опасност да знатан број возила неће моћи да задовољи 

услове у погледу техничке исправности. 

Информациони систем и видео надзор ће елиминисати нелојалну конкуренцију која је 

у постојећем стању веома изражена у овој области, с обзиром да привредна друштва 

најчешће привлаче кориснике понудом о бесплатном техничком прегледу. Истовремено 

други приступ вршењу техничког прегледа возила ће заинтересовати привредна друштва која 

желе да ову делатност обављају професионално и стручно (недавно се Министарству 

унутрашњих послова обратило представништво за Републику Србију немачке компаније 

„Декра“, која се у Немачкој бави делатношћу техничких прегледа и која намерава да се овим 

послом бави и у Републици Србији). 

Наведени информациони систем ће, са постојећим бројем полицијских службеника, 

обезбедити ефикасан и рационалан надзор, с обзиром да ће преглед података из прописаних 

евиденција бити аутоматизован. Управо је преглед писаних евиденција захтевао највише 

времена при вршењу надзора и при чему је вршен преглед само ограниченог (малог) узорака 

из писаних евиденција. На овај начин надзор ће у највећој мери бити усмерен на процес 

вршења техничког прегледа, односно контроле да ли је технички преглед одређеног возила 

извршен на прописани начин. 

 

Управљача пута 

 У циљу безбедног одвијања саобраћаја на путевима и остваривања веће проточности 

саобраћаја, кроз предложене измене и допуне одредаба Закона прописују се одређене обавезе 

које се односе на управљача јавног пута. Између осталог, управљач јавног пута обавезује се 

на предузимање мера у циљу отклањања опасности на путу. Поред тога, предвиђено је и да 

управљач јавног пута врши процену утицаја новог пута на безбедност саобраћаја на мрежи 

путева, ревизију пројеката пута са аспекта безбедносних карактеристика пута, проверу 

безбедности саобраћаја на путу, дубинску анализу саобраћајних незгода са најтежим 

последицама, мапирање ризика, по деоницама путне мреже; периодично идентификује, 

рангира и активно ради на санирању места, деоница и зона са највећим ризицима страдања у 

саобраћајним незгодама; свакодневно обавештава јавност о стању путева и условима 

саобраћаја, а у случају битних измена обавештава јавност без одлагања; поступа у складу са 

налозима инспекције путева. Предвиђене обавезе које се намећу управљачу јавног пута 

одразиће се на повећано ангажовање ових субјеката, али ће и директно утицати на повећање 

нива безбедности свих учесника у саобраћају. 

 

Прекршајне судове 

Кроз предложене измене и допуне Закона извршено је усклађивање Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима са Законом о прекршајима, као и прописивање новчане 

казне у фиксном износу за одређене прекршаје за које је према важећем Закону прописана 

новчана казна у распону, а што ће се повољно одразити на ефикасност вођења прекршајног 

поступка и резултираће растерећењем у раду прекршајних судова. 

Такође, кроз измене и допуне одредаба Закона отворена је могућност примене 

института споразума о признању прекршаја, што ће значајно утицати на скраћење вођења 

покренутих прекршајних поступака и ефикасност реализације изречених санкција. 

 

6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито 

малим и средњим предузећима?  
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 Може се очекивати да примена Закона о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима изазове материјалне трошкове одређеним категоријама учесника у 

саобраћају. 

 Наиме, прописивање обавезе ношења светлоодбојног прслука у одређеним условима 

одвијања саобраћаја за одређене категорије возача (бициклисте и возаче мопеда), као и 

путнике (пешаке) који се нађу ван возила на коловозу, довешће до материјалних издатака 

наведених субјеката за њихову набавку. Међутим, будући да се очекује да употреба 

светлоодбојних прслука доведе до смањења броја погинулих и повређених учесника у 

саобраћају на путевима, може се закључити да ефекти до којих доводи њихова употреба у 

знатној мери превазилазе учињене издатке за њихову набавку (просечна цена светлоодбојног 

прслука у малопродаји износи око 200,00 динара). Овим се ствара могућност за остваривање 

профита малих и средњих предузећа, како оних која се баве израдом светлоодбојних 

прслука, тако и предузећа која у својoj понуди имају наведени производ. 

У погледу сагледавања финансијских ефеката које ће предложене измене и допуне 

имати на привредна друштва које се баве оспособљавање кандидата за возаче и техничким 

прегледима возила, пре свега се мора имати на уму да се ради о делатностима од општег 

интереса због чега су исте на режиму дозвола, односно овлашћења. Такође, мора се имати на 

уму да мере које су предузимане у оквирима важећих одредаба нису обезбедиле да се 

спровођење ових делатности потпуно уведе у прописане оквире.  

У циљу обезбеђења информационог система оспособљавања кандидата за возаче 

Министарство унутрашњих послова је успоставило сарадњу са Министарством трговине, 

туризма и телекомуникација, након чега је (након што су спроведена два поступка јавне 

набавке) дана 25.06.2014. године потписан Уговор о набавци Имплементације електронских 

сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на 

Порталу еУправа) број 404-02-28/2014-02/4 између Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација и „С&Т Serbia” д.о.о. из Београда. Уговором је утврђена вредност 

набавке од  21.000.000 динара. Рок за реализацију овог уговора је 15.04.2015. године. 
Приликом сачињавања предлога Одлуке о одређивању најниже цене теоријске и 

практичне обуке и најниже цене за полагање возачког испита („Службени гласник РС“ број 

53/12) процењено је да ће трошкови правних лица у погледу обезбеђења информатичке 

инфраструктуре износити 462.000 динара са периодом амортизације од 5 година, односно 

трошкови набавке информатичке инфраструктуре су већ 2,5 година део најниже цене 

оспособљавања при чему правна лица те трошкове до сада нису имала. 

Процењени трошкови правних лица који се очекују у погледу набавке информатичке 

инфраструктуре, с обзиром да је извршено умањење потребног броја рачунара, износе око 

400.000 динара. 

Због увођења аудио-видео надзора теоријског испита, посебно се истиче финансијски 

ефекат ове мере, и у вези са тим указује се да је у Предлогу стратегије безбедности 

саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године (који је 

усвојена од стране Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима) 

наведено да су директни и индиректни трошкови саобраћајних незгода са погинулим лицима 

у Републици Србији достижу суму од око 320.000 € што, приближно одговара трошку које ће 

имати сва правна лица у погледу увођења аудио-видео надзора. Дакле, ако ова мера 

допринесе да се број погинулих у једној години смањи за само два лица, то ће знатно 

превазићи уложена средства у аудио-видео надзор. 

Потпуним увођењем делатности оспособљавања кандидата за возаче у прописане 

оквире, са аспекта рационалног пословања, привредна друштва више неће моћи да нуде цене 

оспособљавања испод минимално прописаних цена (минимално прописана цена 

оспособљавања ће морати да се коригује само за износ инфлације за период од 25.10.2012. 

године). 

Као што је напред наведено одредбе Закона којима се уређује област техничких 

прегледа возила нису примењиване с обзиром да није усвојен подзаконски акт којим се 
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ближе уређује ова област. Такође, напред је наведено да ће увођење ове делатности у 

прописане оквире, захтевати улагање средстава у одржавање возила. Због старости возног 

парка Републике Србије реално је очекивати да ће, у знатном броју случајева, довођење 

возила у стање техничке исправности, захтевати улагање средстава која прелазе тржишну 

вредност возила. 

Процењени трошкови привредних друштава који се очекују у погледу набавке 

информатичке инфраструктуре за информациони систем техничких прегледа возила износи 

око 200.000 динара. 

 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Када се узме у обзир висина трошкова једне саобраћајне незгоде са погинулим лицем 

(који сходно појединим моделима за процену висине штете износе око 320.000€) потпуно је 

јасно у којој мери ће предложене измене и допуне допринети бољем стању у финансијском и 

хуманом погледу. 

Конкретан финансијски прорачун није могуће израдити, с обзиром да у области 

безбедности саобраћаја на путевима у правном систему Републике Србије није прописан 

егзактан метод за утврђивања нематеријалних трошкова (смрти лица, задобијених повреда 

лица, инвалидитета, трошкова лечења, итд.) који могу настати приликом саобраћајне 

незгоде. На основу наведеног, може се очекивати да ће путем смањења стопе смртно 

страдалих, као и повређених учесника у саобраћајним незгодама доћи до смањења трошкова 

буџета Републике Србије. 

Остваривање позитивних финансијских ефеката, у смислу повећања прихода буџета, 

није циљ предлагања доношења Закона о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, већ се очекује да ће се овим путем утицати остваривање већег 

степена безбедности саобраћаја на путевима. У погледу финансијских ефеката предложених 

измена и допуна стварају се услови да небезбедност (тј. небезбедно понашање учесника у 

саобраћају) финансира безбедност (тј. унапређење безбедности саобраћаја).  

 Прописивање строжијих санкција, као и новчаних казни са већим минимумом и 

максимумом запрећене казне, за одређене прекршаје извршене од стране физичких лица, 

треба да резултира подизањем дисциплине учесника у саобраћају, те се с тога не очекује да 

усвајање предложених измена и допуна доведе до повећања прихода буџета у знатној мери. 

 Међутим, анализом статистичких података о броју извршених и откривених 

прекршаја у саобраћају на путевима у 2014. години, уочено је да ће уколико број извршених 

и откривених прекршаја остане исти, под претпоставком да су све изречене новчане казне за 

откривене прекршаје и наплаћене, услед промена у казненој политици које носе предложене 

измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима доћи до повећања прихода 

буџета Републике Србије за око 289.225.000 динара.  

 Напомињемо, да није могуће предвидети приход који ће се остварити од ново 

прописаних казнених одредаба. 

Такође, очекује се да ће прописивање новчане казне у фиксном износу за одређене 

прекршаје за које је одредбама важећег Закона прописана новчана казна у распону довести 

до повећања броја наплаћених казни, а самим тим и прихода буџета Републике Србије.  

Прописивање заштитне мере одузимања предмета – возила којим је управљано 

приликом извршења прекршаја управљања возилом од стране лица у стању потпуне 

алкохолисаности (више од 2,00 mg/ml), такође се може позитивно рефлектовати на приходе 

буџета Републике Србије (у случају продаје одузетих возила). 

Поред тога, позитивни финансијски ефекти, у смислу повећања прихода буџета кроз 

већи број наплаћених казни, могу се очекивати и услед смањења износа минимума запрећене 

новчане казне за прекршаје извршене од стране правног лица, односно предузетника, као и 

услед прописивања новчане казне у фиксном износу за одређене прекршаје извршене од 

стране предузетника за које је према важећем Закону прописана новчана казна у распону. 



11 

 

Као што је напред наведено поменути трошкови у области оспособљавања кандидата 

за возаче и техничких прегледа возила су неопходни како би се ове делатности од општег 

интереса довеле у прописане оквире. 

 

8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 

 

Не очекује се да ће усвајање Закона о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја значајније утицати на појаву нових привредних субјеката у овој области. 

Међутим, може се очекивати да ће усвајање овог акта довести до елиминисања нелојалне 

конкуренције, нарочито у области оспособљавања кандидата за возаче и техничких прегледа 

возила. 

Наиме, након почетка потпуне примене подзаконских аката о оспособљавању 

кандидата за возаче 25.10.2013. године, број правних лица која су добила дозволу се смањио 

за око 50% (са 900 на 448), при чему је и овај број знатно већи од постојеће потражње за 

оспособљавањем (броја кандидата за возаче). Вероватно ће, на почетку примене нових 

одредаба, нова улагања средстава смањити постојећи број правних лица, међутим сигурно је 

да ће довођење ове области у прописане оквире створити услове и за улагања у ову област (о 

овоме најбоље говори напред наведени случај немачке компаније „Декра“ која се бави 

техничким прегледима возила). Смањивање броја правних лица која имају дозволу за 

оспособљавање не мора да значи и губитак радних места која су постојала у тим правним 

лицима, с обзиром да се правна лица могу интегрисати у циљу умањења трошкова, односно 

рационалног пословања.  

У области техничких прегледа возила очекује се да ће последице бити идентичне 

описаним последицама у области оспособљавања кандидата за возаче. 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове  

 

У циљу пружања прилике заинтересованим странама да изнесу своје примедбе, 

предлоге и сугестије одустало се од доношења Закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности саобраћаја по хитној процедури. 

Наиме, у поступку припреме измена и допуна закона којим се уређује област 

безбедности саобраћаја на путевима, Министарство унутрашњих послова, у периоду од 22. 

јануара до 20. фебруара 2015. године, спровело је јавну расправу о тексту Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима. У оквиру јавне расправе 

били су организовани округли столови у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду. 

Поред тога, заинтересоване стране могле су да доставе своје примедбе, предлоге и 

сугестије путем електронске поште на електронску адресу: vladan.nikolic@mup.gov.rs, или на 

адресу Министарства унутраших послова, Београд, Булевар Михајла Пупина број 2. 

Током одржане јавне расправе посебно су истакнути предлози, примедбе и сугестије 

које се односе на: 

 

 предложена ограничења права управљања моторним возилом од стране лица са 

пробном возачком дозволом (дужина трајања пробне возачке дозволе, 

прописивање обавезе њеног издавања и за категорије моторних возила за које 

важећим Законом то није предвиђено, ограничења права управљања возилима до 

одређене највеће снаге мотора лицима са пробном возачком дозволом за 

категорију „B“); 

 предложено прописивање обавезе ношења светлоодбојног прслука за време вожње 

ноћу, односно у условима смањене видљивости, од стране возача бицикла, 

односно мопеда; 

 предложени модел финансирања безбедности саобраћаја; 

mailto:vladan.nikolic@mup.gov.rs
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 предложено прописивање заштитне мере одузимања предмета – возила којим је 

управљано приликом извршења одређеног прекршаја; 

 предложене измене по питању утврђивања субјеката и процедура у вези 

сагледавања доприноса путева укупној безбедности саобраћаја, и предузимању 

одговарајућих мера и активности у вези са тим; 

 предлог увођења јединственог информационог система у област оспособљавања 

кандидата за возаче; 

 прописани обим теоријске и практичене обуке кандидата за возаче; 

 предложено прописивање додатних услова које морају да испуне како центри за 

оспособљавање кандидата за возаче, тако и предавачи и испитивачи теоријске и 

практичне обуке. 

 

Поред наведеног, поједини учесници у јавној расправи, пре свега представници 

превозника у друмском саобраћају, изнели су примедбе које се односе на трајање времена 

управљања одређеним возилима, које овом приликом нису биле предмет разматрања, с 

обзиром да је у процедури доношење закона који ће уредити ову област. 

 

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно што закон 

предвиђа? 

 

Министарство унутрашњих послова, као и други субјекти који партиципирају у 

остваривању безбедности саобраћаја на путевима, у складу са законом повереним 

надлежностима и капацитетима које поседују, предузеће све потребне мере и активности 

ради реализације законом предвиђених решења, а у циљу постизања вишег степена 

безебедности саобраћаја на путевима. 

Након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима, ближе прописе о начину обављања организованог превоза деце донеће министар 

надлежан за послове саобраћаја.  

Ближе услове које морају испуњавати ревизори, односно проверавачи, програм 

стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, 

програм обавезних облика стручног усавршавања за ревизора, односно проверавача, начин 

похађања програма стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, 

односно проверавача, начин полагања стручног испита и испита провере знања за ревизора, 

односно проверавача, рокове за одржавање програма стручног усавршавања, изглед и 

садржај обрасца лиценце за ревизора, односно проверавача и начин издавања, обнављања и 

одузимања лиценце за ревизора, односно проверавача прописаће министар надлежан за 

послове саобраћаја, на предлог агенције у року од 10 месеци од дана ступања на снагу овог 

закона. 

Ближе услове о начину стицања почетног CPC и периодичног CPC, утврђивања 

испуњености услова за издавање почетног CPC у прописаним случајевима, програм обуке и 

обавезних семинара унапређења знања, изглед и садржај обрасца CPC и квалификационе 

картице, прописаће министар надлежан за послове саобраћаја на предлог агенције. 

Ближе услове које мора да испуњава правно лице које врши обуку за стицање почетног 

CPC и периодичну обуку на обавезним семинарима унапређења знања за стицање 

периодичног СРС, услове које морају да испуне извођачи садржаја обуке и обавезних 

семинара унапређења знања, начин полагања стручног испита, услове које мора да испуни 

испитна комисија за полагање стручног испита, изглед и садржај Потврде о завршеној обуци 

за стицање CPC којим се потврђује почетна квалификација или Потврде о завршеној 

периодичној обуци на обавезним семинарима унапређења знања за стицање СРС којим се 

потврђује периодична обука, начин вођења обуке и евиденцију о вођеним обукама, 

прописаће министар надлежан за послове саобраћаја на предлог Агенције. 
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Министар надлежан за локалну самоуправу уз сагласност министра унутрашњих 

послова ће прописати услове и начин обављања послова надзора и контроле паркирања, 

услове за обављање послова уклањања односно премештања возила као и постављања 

уређаја којима се спречава одвожење возила, када те послове предузима комунална полиција. 

 У области техничког прегледа моторних возила у процедури доношења је Правилник 

о техничком прегледу возила, којим ће се ближе уредити ова област, и који ће бити 

усаглашен са усвојеним решењима. 

У области оспособљавања кандидата за возаче, као што је већ наведено, најважније 

одредбе које су предложене за измену и допуну Закона већ постоје кроз одредбе 

подзаконских аката о оспособљавању кандидата за возаче (тестирање информационог 

система и обука за рад на систему почиње 25.04.2015. године), а нова решења ће бити 

интегрисана у та подзаконска акта, односно у: 

 Правилник о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из 

области оспособљавања кандидата за возаче; 

 Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, 

вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које 

мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит; 

 Правилник о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче; 

 Правилник о начину вођења регистра привредних друштава, односно средњих 

стручних школа, за којe је издата дозвола за оспособљавањe кандидата за 

возаче; 

 Правилнику о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно 

огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше 

оспособљавање кандидата за возаче. 

 

Ради обезбеђења потпуне примене одредаба Закона Министарство унутрашњих 

послова, ће у складу са надлежностима, вршити контролу и регулисање саобраћаја, односно 

предузимати друге прописане мере. У области оспособљавања кандидата за возаче и 

техничких прегледа возила, ово Министарство ће вршити надзор из своје надлежности ради 

доследне примене Закона и подзаконских аката.  


