
13.  ПОСЛЕДИЦЕ  НЕПОШТОВАЊА  ПРОПИСА 
ИЗ  ОБЛАСТИ  БЕЗБЕДНОСТИ  САОБРАЋАЈА

13.1 МОГУЋЕ ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА

Свако непоштовање прописа као резултат може имати штетне по-
следице. Ако непоштовање прописа проузрокује саобраћајну незгоду 
оно доноси директне штетне последице за већину учесника у саобра-
ћајној незгоди.

Штетне последице могу бити директне или индиректне.
Директне штетне последице код саобаћајних незгода су повређива-

ње неког од учесника у незгоди и материјална штета на возилима или 
објектима у зони саобраћајне незгоде.

Индиректне штетне последице код саобраћајних незгода су губици 
појединаца и друштва у целини услед надокнада трошкова директних 
штета и немогућности обављања радних задатака након саобраћајних 
незгода.

Непоштовање прописа не мора да изазове саобраћајне незгоде, али 
штетне последице могу да се појаве у области екологије (загађивање 
околине), психологије (стресови и други психички поремећаји) и у дру-
гим областима живота.

Да би се избегле или бар умањиле штетне последице изазване не-
поштовањем прописа из области безбедности саобраћаја, прописане 
су одређене мере којима се кажњавају лица која крше ове прописе. У 
зависности од тежине пропуста прописане су и одговарајуће мере каж-
њавања.

13.1 КАЗНЕНЕ МЕРЕ ЗА УЧИНИОЦЕ ПОВРЕДА ОДРЕ ДАБА 
ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

За повреде прописа из области безбедности саобраћаја предвиђене 
су казне за све субјекте који учествују у повреди одређеног прописа 
(привредни субјекти, предузетници, учесници у саобраћају, возачи, ин-
структори вожње...).

Ако дете учини прекршај прописа о безбедности саобраћаја на пу-
тевима, казниће се новчаном казном прописаном за учињени прекршај 



Полицијски службеник ће учиниоцу прекршаја издати налог за пла-
ћање те казне и обавештење да ће се у случају да казна не буде плаћена 
у остављеном року, против њега покренути прекршајни поступак пред 
органом државне управе надлежним за спровођење овог закона. 

Да би могла да се изрекне одређена казна, прекршај мора да се дока-
же. Веродостојна исправа којом се доказује извршење прекршаја јесте 
видео или фото-запис на коме се јасно могу видети: возило којим је извр-
шен прекршај, регистарски број тог возила и битна обележја прекршаја:

 – тахографски уложак или други запис са тахографског уређаја;
 – записник о извршеној контроли учесника у саобраћају сачињен у 
складу са Законом о општем управном поступку;

 – записник о извршеном увиђају саобраћајне незгоде, односно уви-
ђајна документација;

 – записник о надзору извршеном на основу овог закона;
 – записник о извршеном контролном техничком прегледу;
 – записник о извршеном мерењу масе и осовинског оптерећења;
 – извештај о анализи крви и/или других телесних материја на са-
држај алкохола и/или других психоактивних супстанци у њима.

13.2.1 Казнени поени
Возачу којем је возачка дозвола, односно пробна возачка дозвола из-

дата у Републици Србији, изричу се казнени поени за прекршаје одре-
ђене овим законом.

За поједине прекршаје предвиђене овим законом утврђују се казне-
ни поени од 1 до 18 у зависности од тежине прекршаја.

У случају стицаја прекршаја, казнени поени се одређују за сваки 
прекршај појединачно и изриче јединствена казна која представља збир 
појединачно изречених казнених поена.

Уколико је приликом прекршаја изазвана и саобраћајна незгода или 
су се у возилу налазила деца, или је возач (професионални), био под 
већим дејством алкохола, предвиђено је додавање казнених поена.

13.2.2 Казна затвора
Казна затвора је предвиђена за прекршаје физичких лица. За неке 

прекршаје је предвиђено обавезно изрицање казне затвором.
  Од најмање15 дана ако возач:

 – управља возилом без возачке дозволе оне категорије којом упра-
вља, осим у случају када је возачкој дозволи истекао рок важења;

родитељ, усвојилац, односно старатељ детета, као да је сам учинио пре-
кршај, уколико је прекршај учињен због пропуштања дужног надзора.

За прекршај предвиђен Законом о безбедности саобраћаја, који учи-
ни малолетник (лице које је навршило 14 година, а није пунолетно), 
казниће се и његов родитељ, усвојилац, односно старатељ уколико је 
учињени прекршај последица пропуштања дужног надзора над мало-
летником када су били у могућности да такав надзор врше. 

Инструктор вожње под чијим се надзором кандидат за возача обуча-
ва у управљању моторним возилом у саобраћају на путу, односно лице 
које надзире возача који возилом управља на основу пробне возачке 
дозволе, казниће се за прекршај који учини кандидат за возача, осим ако 
није био у стању да спречи прекршај.

Уколико је уређајима за утврђивање прекршаја у саобраћају или не-
посредним опажањем полицијског службеника, односно другог лица 
које врши непосредно регулисање саобраћаја у складу са овим законом 
документован, односно уочен, неки од прекршаја предвиђених овим 
законом, када возач тог возила није идентификован, власник, односно 
корисник возила је одговоран што је омогућио да се његовим возилом 
учини прекршај. 

За повреде ових прописа предвиђене су:

 – новчане казне;
 – казнени поени;
 – казна затвора;
 – забрана обављања делатности;
 – мере безбедности и заштитне мере и др.

За повреде Закона о безбедности саобраћаја за чије спровођење је 
надлежно Министарство унутрашњих послова, за које је одредбама о 
прекршајима предвиђена само новчана казна, а које учине правна лица 
и предузетници, прекршајни поступак у првом степену се води пред 
органом државне управе надлежним за спровођење овог закона. 

За прекршаје којима је овим законом предвиђена новчана казна у 
фиксном износу, наплатa те казне ће се извршити тако што ће учинилац 
уплатити предвиђени износ на рачун прописан за уплату јавних прихо-
да у року од осам дана од дана издавања налога за плаћање.
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 – се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге уко-
лико је уређај за затварање саобраћаја спуштен или је почео 
да се спушта, или ако се дају светлосни или звучни знаци који 
упозоравају да ће тај уређај почети да се спушта, односно да се 
прелазу пута преко железничке пруге приближава воз, у случа-
јевима када се у возилу превози дете млађе од 12 година, или 
управља аутобусом којим се превозе путници, односно другим 
возилом којим се врши јавни превоз путника;

 – као учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице задоби-
ло телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика 
материјална штета, није зауставио возило, односно није обаве-
стио полицију и остао на месту незгоде до доласка полиције и 
завршетка увиђаја;

 – са 15 дана затвора биће кажњен и инструктор вожње који оба-
вља практичну обуку кандидата за возаче за време трајања за-
штитне мере, односно мере безбедности забране управљања 
моторним возилом, односно који је изгубио право управљања 
моторним возилом одређене категорије, односно коме је возач-
ка дозвола одузета.

  Од најмање 45 дана ако је у претходним случајевима возач иза-
звао саобраћајну незгоду.

  Од 30 до 60 дана казниће се возач који у саобраћају поступа у 
грубој супротности са правилима саобраћаја, при чему не пока-
зује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају (на-
силничка вожња). 

  Од 45 до 60 дана казниће се возач који приликом насилничке во-
жње изазове саобраћајну незгоду.

13.2.3 Новчана казна
Новчане казне су предвиђене за већину прекршаја. Оне могу бити 

изречене на лицу места, обавезом да се уплате у одређеном року или на 
основу пресуде надлежног судског органа.

Могу бити изречене као привредни преступ правним лицима, одго-
ворним лицима у правном лицу, предузетницима, власницима возила 
или возачима и осталим учесницима у прекршају.

Неке новчане казне могу бити замењене казном затвора.

 – управља туристичким возом без возачке дозволе и посебне до-
зволе за управљање туристичким возом, осим у случају када је 
возачкој дозволи, односно посебној дозволи истекао рок важења; 

 – управља трамвајем без возачке дозволе и посебне дозволе за 
управљање трамвајем, осим у случају када је возачкој дозволи, 
односно посебној дозволи истекао рок важења;

 – управља возилом под дејством алкохола више од 2,00 mg/ml, 
као и инструктор вожње, лице које надзире возача са пробном 
возачком дозволом и испитивач на практичном делу возачког 
испита када учествује у саобраћају;

 – одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму ал-
кохола и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих 
средстава (алкометар, дрога тест и др.), односно стручном пре-
гледу, као и инструктор вожње, лице које надзире возача са 
пробном возачком дозволом и испитивач на практичном делу 
возачког испита када учествује у саобраћају;

 – је искључен из саобраћаја, а затечен је у управљању возилом за 
време трајања тог искључења;

 – управља возилом у време трајања искључења тог возила из 
саобраћаја;

 – управља моторним возилом, односно трамвајем за време тра-
јања заштитне мере, односно мере безбедности забране упра-
вљања моторним возилом; 

 – се на путу у насељу креће брзином која је преко 70 km/h већа 
од дозвољене;

 – се на путу ван насеља креће брзином која је преко 80 km/h већа 
од дозвољене, као и возач који се на путу ван насеља креће бр-
зином која је преко 70 km/h већа од дозвољене; 

 – се у зони „успореног саобраћаја“ креће брзином која је преко 
50 km/h већа од дозвољене;

 – се у зони „30“ и зони „школе“ креће брзином која је преко 60 
km/h већа од дозвољене;

 – ноћу управља возилом на неосветљеном делу пута, а нема 
укључено ниједно светло за осветљавање пута нити предње 
позиционо светло; 

 – не заустави возило испред пешачког прелаза на коме се налази 
најмање један пешак, када му је светлосним саобраћајним зна-
ком или знаком овлашћеног службеног лица пролаз забрањен;
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Члан 329.
Казном затвора од 30 до 60 дана и 15 казнених поена, казниће 

се возач који у саобраћају поступа у грубој супротности са правилима 
саобраћаја, при чему не показује обзир према безбедности осталих уче-
сника у саобраћају (насилничка вожња). 

Уколико је возач приликом насилничке вожње проузроковао саобра-
ћајну незгоду, казниће се казном затвора од 45 до 60 дана и 17 казне-
них поена.

Возачу из става 1. овог члана ће се изрећи и заштитна мера забране 
управљања моторним возилом у трајању од најмање девет месеци, а у 
случају из става 2. овог члана изрећи ће се заштитна мера забране упра-
вљања моторним возилом у трајању од најмање 10 месеци.

Члан 330.
(Питања: Последице непоштовања прописа 4. до 11,

од 13. до 19.)

Казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 
100.000 динара до 120.000 динара (од 28. 7. 2010.) и 14 казнених поена, 
казниће се за прекршај возач који:

 – управља возилом без возачке дозволе оне категорије којом упра-
вља, осим у случају када је возачкој дозволи истекао рок важења; 

 – управља туристичким возом без возачке дозволе и посебне до-
зволе за управљање туристичким возом, осим у случају када је 
возачкој дозволи, односно посебној дозволи истекао рок важења; 

 – управља трамвајем без возачке дозволе и посебне дозволе за 
управљање трамвајем, осим у случају када је возачкој дозволи, 
односно посебној дозволи истекао рок важења;

 – управља возилом под дејством алкохола више од 2,00 mg/ml, као 
и инструктор вожње, лице које надзире возача са пробном возач-
ком дозволом и испитивач на практичном делу возачког испита 
када учествује у саобраћају; 

 – одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохо-
ла и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих сред-
става (алкометар, дрога тест и др.), односно стручном прегледу 
из члана  280. став 4. овог закона, као и инструктор вожње, лице 
које надзире возача са пробном возачком дозволом и испитивач 
на практичном делу возачког испита када учествује у саобраћају; 

13.2.4 Мере безбедности и заштитне мере
(Питања: Последице непоштовања прописа 2.

Да би се елиминисала могућност угрожавања безбедности саобра-
ћаја након уоченог прекршаја и изречене мере за прекршај, некад је 
потребно да овлашћено лице изрекне и мере безбедности као што су:

 – искључење возила или возача из саобраћаја;
 – уклањање возила са пута;
 – упућивање возача у посебне просторије за елиминисање узрока 
чињења прекршаја (трежњење и сл).

Да би се казнио возач због прекршаја који у већем степену угрожава 
безбедност саобраћаја изриче се заштина мера забране управљања мо-
торним возилом. 

Ова забрана може бити од 30 дана до 8 месеци.
Дужина забране се увећава за два месеца ако се приликом прекршаја:

 – изазове саобраћајна незгода;
 – у возилу налазе деца до 12 година;
 – возач јавног превоза или возила са правом првенства пролаза или 
возила под пратњом налази под већим дејством алкохола.

За прекршаје из области безбедности саобраћаја може се изрећи за-
штитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од једног 
месеца до годину дана. 

13.2.5 Казнене одредбе - примери
(Питања: Последице непоштовања прописа 1, 4. до 11,

од 13. до 16, и 18, 19.)

У овом делу ћемо се осврнути и на неке казнене одредбе за физичка 
лица, јер су оне директно везане за учеснике у саобраћају. Ове одредбе 
ће бити представљене цитирањем из Закона о безбедности саобраћаја 
или описане на начин да се лакше препознају у питањима која су обја-
вљена. Оне одредбе које нису наведене могу се прочитати и проучити 
из ЗОБС.
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мере, односно мере безбедности забране управљања моторним во-
зилом, односно који је изгубио право управљања моторним вози-
лом одређене категорије, односно коме је возачка дозвола одузета. 

Уколико је возач приликом извршења прекршаја из става 1. овог 
члана проузроковао саобраћајну незгоду, казниће се казном затвора 
од најмање 45 дана или новчаном казном од 120.000 динара до 150.000 
динара (од 28. 7. 2010.) и 16 казнених поена.

Возачу из става 1. овог члана ће се изрећи и заштитна мера забране 
управљања моторним возилом од најмање осам месеци, а у случају из 
става 2. овог члана у трајању од најмање 10 месеци.

Члан 331.
(Питања: Последице непоштовања прописа од 2.)

Новчаном казном у износу од 15.000 до 30.000 динара или казном 
затвора у трајању до 30 дана, казниће се за прекршај лице које посту-
пи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:
1. члан а 29. став 1, ако се уређај користи (анти радар уређај);
2. чла на 29. став 2, за лице које није предузетник (стављање у про-

мет и рекламирање анти радар уређаја);
3. чл ана 31, казниће се возач или лице које седи на седишту у пред-

њем реду и држи у крилу дете млађе од 12 година;
4. ч лана 35. став 1. (ако се возач не креће десном страном коловоза);
5.  члана 36. став 1, 2. и 3. (ако се возач креће саобраћајном траком 

намењеном за кретање возила из супротног смера);
6. члана 43. став 1.  и члана 45. став 1. тач. 1), 2) и 3), који се у насељу 

креће брзином која је од 51 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 насе-

ља креће брзином која је од 61 km/h до 80 km/h већа од дозвоље не;
8. члана 45. став 1. тачка 4), возач који се у насељу, односно ван 

насеља креће брзином која је од 51 km/h до 70 km/h већа од 
дозвољ ене;

9. члана 53. став 1, 2. и 3. (ако претиче возило погрешном стра ном);
10. члана 55. став 1. и 3. тач. 4), 5), 7), 8), 10), 14) и 15), (ако код пре-

тицања омета кретање возила из супротног смера) 
  4. ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобра-
ћај из супротног смера,

 – је искључен из саобраћаја, а затечен је у управљању возилом за 
време трајања тог искључења; 

 – управља возилом у време трајања искључења тог возила из 
саобраћаја; 

 – управља моторним возилом, односно трамвајем за време трајања 
заштитне мере, односно мере безбедности забране управљања 
моторним возилом; 

 – се на путу у насељу креће брзином која је преко 70 km/h већа од 
дозвољене; 

 – се на путу ван насеља креће брзином која је преко 80 km/h већа од 
дозвољене, као и возач из члана  45. став 1. тачка 4) овог закона, 
који се на путу ван насеља креће брзином која је преко 70 km/h 
већа од дозвољене; 

 – се у зони „успореног саобраћаја“ креће брзином која је преко 50 
km/h већа од дозвољене; 

 – се у зони „30“ и зони "школе“ креће брзином која је преко 60 km/h 
већа од дозвољене; 

 – ноћу управља возилом на неосветљеном делу пута, а нема укљу-
чено ниједно светло за осветљавање пута нити предње позицио-
но светло; 

 – не заустави возило испред пешачког прелаза на коме се налази 
најмање један пешак, када му је светлосним саобраћајним знаком 
или знаком овлашћеног службеног лица пролаз забрањен; 

 – се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге уко-
лико је уређај за затварање саобраћаја спуштен или је почео да се 
спушта, или ако се дају светлосни или звучни знаци који упозо-
равају да ће тај уређај почети да се спушта, односно да се прелазу 
пута преко железничке пруге приближава воз, у случајевима када 
се у возилу превози дете млађе од 12 година, или управља ауто-
бусом којим се превозе путници, односно другим возилом којим 
се врши јавни превоз путника; 

 – као учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице задобило 
телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика мате-
ријална штета, није зауставио возило, односно није обавестио по-
лицију и остао на месту незгоде до доласка полиције и завршетка 
увиђаја; 

 – ова казнена мера изрећи ће се и инструктору вожње који обавља 
практичну обуку кандидата за возаче за време трајања заштитне 

424 425

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита Последице непоштовања прописа из области безбедности саобраћаја



ако не заустави возило ради пропуштања деце, немоћних лица 
и др.; ако пресеца организовану колону пешака);

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 (ако не 
пропусти  шинско возило);

21. члана 101. казниће се возач (ако се не заустави испред пружног 
прелаза када је брани к спуштен);

22. члана 101. казниће се пешак који са собом води дете млађе од 12 
година (ако се не заустави испред пружног прелаза када је бра-
н ик спуштен)

23. члана 102, уколико се возило креће аутопутем (а т о му је забрањено);
24. члана 103. став 1. (ако се возач на аутопут не укључи прила-

зним путем  него неким другим);
25. члана 105. став 1, уколико је возило заустављено у саобраћајној 

траци ( аутопута и мотопута);
26. члана 105. став 2, уколико возач врши полукружно окретање (на  

аутопуту и мотопуту);
27. члана 106. став 5, казниће се власник односно возач (који има 

уграђене звучне уређаје предвиђене  за возила под пратњом);
28. члана 107. став 1. (ако не поступи по одредбама које регулишу 

сусрет  са возилом под пратњом);
29. члана 108. став 5, казниће се власник односно возач (који има 

уграђене звучне уређаје предвиђене за возила са п равом пр-
венства пролаза);

30. члана 109. став 1. и 2. (ако не поступи по одредбама које регули-
шу сусрет са возилом са  правом првенства пролаза);

31. члана 110. (ако не поступи по одредбама које регулишу сусрет 
са возилом са  правом првенства пролаза);

32. члана 112. став 1. тачка 1) и став 5. и 6. овог члана, када терет на 
возилу премашује носивост возила, односно осовинско оптереће-
ње појединих осовина одређених од стране произвођ ача возила за 
више од 20%;

33. члана 112. став 1. тачка 2) када је премашено осовинско оптереће-
ње прописано техничким нормативима за возила и највећу дозво-
љену укупну м асу за више од 5% и тачка 3);

34. члана 118. став 2. (које превози дете млађе од 12 година на 
мопеду, мотоци клу, трициклу и четвороциклу);

  5. на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној криви-
ни, осим на коловозу са најмање две саобраћајне траке за крета-
ње возила у истом смеру,

  7. у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за 
кретање возила у истом смеру,

  8. ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се 
врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања 
или угрожавања осталих учесника у саобраћају),

  10. возила које се зауставило и зауставља ради пропуштања пе-
шака на пешачком прелазу,

  14. на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне 
линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање 
возила из супротног смера,

  15. на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализац ијом; 
11. члана 72. став 4. (лице које управља вученим возилом мора да 

има возачку дозволу најмање за ту категорију в озила);
12.  члана 74. (ако вучено возило ноћу нема упаљена задња позициона све-

тла или га не вуче возило са упаљеним жутим ротационим с ветлом);
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 неосветље-
ном делу пута управља возилом на коме су укључена само пози-
циона светла, не користи ни дуга ни кратка светла, а користи само 
позициона светла (од 28.  7. 2010);

14. члана 78. став 2. (када ноћу или дању у смањеној видљивости 
нису упаљена задња позицион а светла);

15. члана 89. став 2. (ако не управља десном бициклистичком тра-
ком у смер у кретања);

16. члана 95. став 1. и 2, казниће се водич уколико колону чине прете-
жно деца млађа од 12 година (а он не води колону уз десну ивицу 
коловоза или је колона дуж а од 100 m);

17. члана 97. став 1. и 2, уколико са собом води дете млађе од 12 годи-
на (а прелази пешачки прелаз не поштујући наредбе семафора 
и полицијског  службеника);

18. члана 98. уколико са собом води дете млађе од 12 година (ако се 
креће аутопутем и ли мотопутем);

19. члана 99. став 1, 5. и 6. (ако не пропусти пешака који је започео 
прелаз на пешачком прелазу, али га је затекло црвено светло; 

426 427

ПКАШС - ПРИРУЧНИК за полагање возачког испита Последице непоштовања прописа из области безбедности саобраћаја



55. члана 187. став 2. и 4, казниће с е лица у стању тешке и веома те-
шке алкохолисаности;

56. члана 203. став 1. (ако управљ а возилом без лиценце, а то му је 
основно занимање);

57. члана 205. став 1, када је возачкој дозволи, односно посе бној до-
зволи истекао рок важења више од шест месеци; 

58. члана 207. став 1. (ако оспособљавање кан дидата за возача 
врши лице које није за то овлаштено);

59. члана 211. став 1, казниће се инструк тор вожње који евиденције не 
води тачно и веродостојно;

60. члана 212. став 1, казн иће се инструктор вожње (ако је започео 
обуку пре рока);

61. члана 212. став 2, казнић е се кандидат за возача (ако се обучава у 
време забране);

62. члана 215. став 3 , казниће се инструктор вожње (ако обуку врши 
непрописно);

63. члана 216. став 1. и 2. (ако се обука врши пре пoложеног 
т еоријског испита; ако се обука врши без лекарског уверења);

64. члана 217. став 1. ( ако управља возилом за време обуке без над-
зора инструктора);

65. члана 221. став 1. (ако пред авач врши теоријску обуку иако не 
испуњава прописане услове);

66. члана 224. став 1. (ако практ ичну обуку врши инструктор који 
не испуњава прописане услове);

67. члана  224. став 6, осим када је возачкој дозволи истекао рок важења; 
68. члана 226. став 1. (инструкт ор вожње када обучава кандидате 

који нису из његове ауто-школе);
69. члана 227. став 1, 2. и 4. (инструктор вожње ако нема слободан 

дан , одмор између радог дана и ако ради више од 8 сати у току 
дана);

70. члана 238. став 3. и 7, казниће се испитивач (ако ради без испуња-
вања п рописаних услова или када је возачкој дозволи истекао 
рок важења);

71. члана 242. став 1. (ако  обуку из прве помоћи врши лице које не 
испуњава прописане услове);

72. члана 245. став 3. (које код себе нема кључ тахографа и искор и-
шћене тахографске листиће у претходних 6 дана или возачку 
картицу) ;

35. члана 120. став 2, у случају када су п утници деца млађа од 12 година;
36. члана 121. став 2, казниће се возач чијој је возачкој дозволи, одно-

сно посебној дозволи истекао  рок важења више од шест месеци;
37. члана 123. став 1. (ако се организују спортс ке приредбе на путу 

без дозволе);
38. члана 134. став 1. и 2. (ако се на постављеној саобраћајној сигна-

лизацији поставља нешто друго или се скида или ош тећује 
саобраћајна сигнализација);

39. члана 142. став 2. (пролазак  кроз семафор када је то забрањено);
40. члана 145. став 5. (када се креће саобраћајном тра ком којом је 

семафором то забрањено);
41. члана 146. став 6, казниће се пешак, односно бициклиста, уколико са 

со бом води дете млађе од 12 го дина (када прелази на црвено светло);
42. члана 147. став 5. (када возач прође преко раскрсни це када му 

је то семафором забрањено);
43. члана 156. став 11. (када се поред пу та подигне „крајпуташ“ и 

сличне радње);
44. члана 161. став 2, казниће се возач који се креће брзином која је  од 

31 km/h до 50 km/h већа од дозвољене;
45. члана 162. став 1, казниће се возач који се креће брзином која је  од 

51 km/h до 60 km/h већа од дозвољене;
46. члана 163. став 2, возач који се креће брзином која је  од 51 km/h до 

60 km/h већа од дозвољене; 
47. члана 166. став 1. (ако не поступи п о знацима које дају полициј-

ски службеници);
48. члана 171. став 2. (ако не остане на лицу места саобраћајне не-

згоде кад а један од учесника захтева вршење увиђаја);
49. члана 174. став 1. (ако  узима алкохолна пића пре завршетка 

увиђаја);
50. члана 178. став 1, казниће се возач чијој је возачкој д озволи исте-

као рок важења више од шест месеци;
51. члана 182. став 3. (ако лице са пробном дозволом управ ља без 

лица које га надзире, а нема 18 година);
52. члана 183. став 2. и 3. (ако користи две возачке до зволе и дозво-

лу коју је пријавио као изгубљену);
53. члана 187. став 1. (који управља возилом ако је неспособан за то);
54. члана 187. став 2. и 4, каз ниће се лице под дејством психоактивних 

супстанци;
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 – када заустави возило на зауставној траци на аутопуту;
 – када се креће возилом уназад на аутопуту;
 – када управља возилом са теретом који премашује носивост у ра-
спону од 5 до 20%;

 – када не обавља ванредни превоз у складу са наведеним условима;
 – када превози више лица него што је уписано у саобраћајној до-
зволи;

 – када као возач аутобуса започне кретање док путници нису завр-
шили са уласком или изласком или врата нису затворена;

 – ако на условној зеленој стрелици не пропусти пешака или возило 
на путу на који наилази;

 – ако се возилом креће пешачком зоном;
 – ако се у зони „школе“ у насељу или ван насеља креће брзином 
већом од дозвољене у распону од 31 до 50 km на час;

 – ако се као возач затекне на месту саобраћајне незгоде, а не позове 
полицију или хитну помоћ;

 – ако управља возилом након истека пробне, а пре издавања редов-
не возачке дозволе;

 – ако управља возилом када му је истекла возачка дозвола до 6 месеци;
 – када са пробном возачком дозволом управља у периоду од 23 до 

5 сати;
 – када не пријави промену пребивалишта у законском року;
 – ако управља возилом као возач или кандидат за возача са дозом 
алкохола у крви у распону од 0,5 до 1,2 mg/ml (средња алкохоли-
саност);

 – ако управља возилом са неисправним тахографом или га не кори-
сти на прописан начин;

 – ако управља возилом или jе власник возила са неисправним уре-
ђајем за заустављање;

 – ако управља преправљеним возилом без атеста;
 – ако управља возилом којe нема шестомесечни технички преглед, 
а морао би да има или возилом коме је истекла регистрациона 
нале пница;

 – власник возила који није поднео захтев за издавање нове реги-
старске налепнице, који ниjе на време вратио регистарске та-
блице, није пријавио на време промену података у саобраћајној 
дозволи и којим је управљало неидентификовано лице које је 
учинило прекршај.

73. члана 246. став 4. и 5, уколико има уграђене уређаје и користи их;
74. члана 246. став 7. (ако у саобраћају учествује превозно средство 

које није дефинисано као возило).

Остале казнене одредбе из овог члана се могу видети у Закону о 
безбедности саобраћаја.

Уколико је лице извршењем прекршаја из става 1. овог члана изазва-
ло непосредну опасност за другог учесника у саобраћају, или проузро-
ковало саобраћајну незгоду, односно прибавило себи или другом про-
тивправну имовинску или другу корист, казниће се новчаном казном 
у износу од 30.000 до 50.000 динара или казном затвора до 60 дана.

Члан  332.
Новчаном казном у износу од 6.000 до 20.000 динара казниће се за 

прекршај и лице:
 – ако не заустави возило док лица улазе или излазе из трамваја; 
 – ако за претицање користи зауставну траку на мотопуту; 
 – ако не заустави возило иза возила за организовани превоз деце;
 – ако се укључује у саобраћај, а да се претходно није уверило у 
безбедност те операције и ако није обавестило друге учеснике у 
саобраћају о својој намери;

 – ако се у насељу креће возилом брзином која је већа од дозвољене 
у границама од 21 до 50 km на час;

 – ако управља возилом коме су придодата више од два прикључна возила;
 – ако се ван насеља креће возилом брзином која је већа од дозвоље-
не у распону од 41 до 60 km на час;

 – када врши полукружно окретање у тунелу;
 – када претиче колону возила;
 – када се заустави на мосту;
 – када претиче возило непосредно испред раскрснице, а не налази 
се на путу са првенством пролаза;

 – када за време магле не укључи светла за осветљавање пута;
 – када као возач радне машине вуче прикључно возило;
 – када као возач мопеда не држи рукама управљач;
 – ако не пропусти пешака када скреће удесно на пут на раскрсници 
са семафором;

 – када управља мопедом, трактором или радном машином на мо-
топуту;
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 – возач који на аутопуту не користи крајњу десну саобраћајну тра-
ку за кретање;

 – возач трактора који ноћу нема упаљено жуто ротационо или 
трепћуће светло;

 – возач возила који превози непокривени расути терет, необележе-
ни терет који прелази најудаљенију тачку на задњој страни; 

 – возач трактора који у прикључном возилу превози више од 5 лица;
 – возач који управља возилом у стању благе и умерене алкохоли-
саности;

 – кандидат за возача без лекарског уверења;
 – возач који управља возилом са неисправним показивачем правца.

Уколико је лице извршењем прекршаја из става 1. овог члана иза-
звало непосредну опасност за другог учесника у саобраћају или проу-
зроковало саобраћајну незгоду, казниће се новчаном казном у износу од 
6.000 до 18.000 динара.

Члан 334.
Новчаном казном у износу од 3.000 динара (од 28. 7. 2010.), казниће 

се и за прекршај:
 – возач који управља возилом у којем се не налази светлоодбојни 
прслук;

 – возач који се креће уназад супротном страном коловоза од оне 
којом се до тада кретао;

 – возач који прекорачи брзину у распону до 10 km на час у насељу 
и до 20 km на час ван насеља;

 – возач који не помери своје возило уз десну ивицу коловоза када 
се претиче, када не укључи све показиваче правца при кретању 
уназад, који заузме два паркинг места, када не упали дању кратка 
светла; 

 – возач мопеда, односно мотоцикла када на оба ува има слушалице 
за аудио-уређаје;

 – возач који у застоју саобраћаја није оставио слободан пролаз за 
пролаз возила под пратњом и возила са првенством пролаза;

 – возач који не поседује зимску опрему, који не искључи мотор када 
стоји дуже од три минута, када управља са пробном дозволом 
возилом које није означено, који код себе нема возачку дозволу. 

Уколико је лице извршењем прекршаја из става 1 овог члана изазва-
ло непосредну опасност за другог учесника у саобраћају или проузро-
ковало саобраћајну незгоду, односно прибавило себи или другом про-
тивправну имовинску или другу корист, казниће се новчаном казном у 
износу од 10.000 до 40.000 динара или казном затвора до 45 дана.

Члан 333.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара (од 28. 7. 2010.), биће 

кажњено лице за прекршај:
 – када се креће возилом ван насеља брзином већом од дозвољене у 
распону од 21 до 40 km на час; 

 – ако се креће возилом зауставном траком на аутопуту;
 – возач аутобуса којим се организовано превозе децa ако управља 
необележеним возилом;

 – возач који не омогући возилу ЈГП да се укључи са стајалишта, који 
за време вожње користи мобилни телефон, који не користи сигур-
носни појас, који на предњем седишту превози дете млађе од 12 
година, који превози дете до 3 године ван безбедносног седишта; 

 – возач који се креће саобраћајном траком која није намењена за то во-
зило, који се креће у насељу већом брзином од дозвољене у распону 
од 11 до 20 km на час, или ван насеља у распону од 21 до 40 km на час;

 – возач који уђе у „закрчену“ раскрсницу и када му је упаљено зе-
лено светло;

 – возач који претиче на пружном прелазу; 
 – који паркира уз леву ивицу двосмерног коловоза, на пешачком 
прелазу, у раскрсници, на месту без остављене ширине слобод-
ног пролаза од мин. 3 метра, на стајалишту ЈГП, на месту где 
омета излаз другог возила, на тротоару када је то забрањено; 

 – возач који не означи сигурносним троуглом заустављено возило 
које је на таквом месту да га други не могу благовремено уочити;

 – возач трактора који вуче прикључно возило које није за трактор;
 – возач теретног возила који  вуче прикључно возило за трактор;
 – возач који вуче друго возило, а није укључио све показиваче 
правца или није поставио сигурносне троуглове на оба возила; 

 – возач који користи дуга светла у осветљеној улици, у магли; 
 – возач који за време вожње не носи закопчану кацигу;
 – возач који не пропусти пешака који је ступио на коловоз када 
скреће на бочни пут;
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Члан 338.
Заштитна мера забране управљања моторним возилом изриче се ку-

мулативно и возачу:
 – ако у насељу прекорачи брзину кретања више 20 km на час, а ван 
насеља преко 41 km на час;

 – који управља под дејством алкохола више од 0,5 mg/ml (средња 
алкохолисаност); 

 – који претиче преко пуне линије и који при том користи траку за 
супротан смер кретања; 

 – који прође светлосни знак који му то забрањује;
 – коме је истекла возачка дозвола више од 6 месеци, возачу који уп-
ра вља возилом које није уписано у јединствени регистар возила;

 – који ноћу управља возилом без употребе светала за осветљавање 
пута и позиционих светала;

 – који држи дете млађе од 12 година у крилу.

Детаљан преглед свих казнених одредби је дат у Закону о безбедно-
сти саобраћаја.
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