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За ре а ли за ци ју oве од лу ке за ду жу ју се Ге не рал ни се -
кре та ри јат Вла де Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи -
нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
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На осно ву чла на 120. став 2. За ко на о без бјед но сти са -
о бра ћа ја на пу те ви ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 63/11) и чла на 82. став 2. За -
ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар уну -
трa шњих по сло ва  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ОБА ВЉА ЊА ПО СЛО ВА КОН ТРО ЛЕ 

И НЕ ПО СРЕД НОГ РЕ ГУ ЛИ СА ЊА СА О БРА ЋА ЈА 

НА ПУ ТЕ ВИ МА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин по сту па ња по -
ли циј ских слу жбе ни ка при ли ком кон тро ле са о бра ћа ја на
пу те ви ма и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви -
ма, као и дру ги по сло ви из обла сти без бјед но сти са о бра ћа -
ја из над ле жно сти Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ми ни стар ство). 

Члан 2.

(1) По ли циј ски слу жбе ник пру жа уче сни ци ма у са о -
бра ћа ју по моћ ко јом се по сти же ве ћа без бјед ност са о бра -
ћа ја или ње го во нео ме та но од ви ја ње, као и дру гу по моћ у
гра ни ца ма сво јих овла шће ња и мо гућ но сти.

(2) У вр ше њу по сло ва кон тро ле са о бра ћа ја на пу те ви -
ма по ли циј ски слу жбе ник обра ћа се уче сни ци ма у са о бра -
ћа ју при стој но и озбиљ ним то ном и на ја сан и ра зу мљив
на чин са оп шта ва раз ло ге због ко јих им се обра ћа.

Члан 3.

(1) По ли циј ски слу жбе ник кон тро лу и не по сред но ре -
гу ли са ње са о бра ћа ја на пу те ви ма и кон тро лу над уче сни -
ци ма у са о бра ћа ју и во зи ли ма вр ши у уни фор ми, а у усло -
ви ма сма ње не ви дљи во сти и но ћу уз оба ве зну упо тре бу
флу о ре сцент ног пр слу ка. 

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, кон тро лу над во за -
чи ма и во зи ли ма по ли циј ски слу жбе ник мо же вр ши ти у
гра ђан ском оди је лу, под усло вом да за у ста вља ње во зи ла
вр ши по ли циј ски слу жбе ник у уни фор ми.

Члан 4.

Кон тро лу и не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја на пу -
те ви ма по ли циј ски слу жбе ни ци вр ше ра ди:

а) обез бје ђе ња не сме та ног и без бјед ног од ви ја ња са о -
бра ћа ја на пу те ви ма, 

б) утвр ђи ва ња да ли се уче сни ци у са о бра ћа ју при др -
жа ва ју про пи са о без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма,

в) спре ча ва ња вр ше ња пре кр ша ја у са о бра ћа ју и

г) спре ча ва ња, от кри ва ња и ра свје тља ва ња оста лих
пре кр ша ја.

II - КОН ТР О ЛА СА О БРА ЋА ЈА

Члан 5.

Кон тро лу са о бра ћа ја на пу те ви ма по ли циј ски слу жбе -
ник вр ши ко ри шће њем слу жбе ног во зи ла, пје ши це, ко ри -

шће њем би ци кла, мо то ци кла, хе ли коп те ра или дру гим
сред стви ма, у по кре ту или за др жа ва њем на по је ди ним мје -
сти ма на пу ту, као и сни ма њем са о бра ћа ја на пу ту у свр ху
пра ће ња без бјед но сти и про точ но сти са о бра ћа ја, по на ша -
ња уче сни ка у са о бра ћа ју и до ку мен то ва ња са о бра ћај них и
дру гих пре кр ша ја. 

Члан 6.

По ли циј ски слу жбе ник при ли ком оба вља ња по сло ва
кон тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви -
ма пред у зи ма и дру ге рад ње и мје ре у скла ду са по ли циј -
ским овла шће њи ма, осим ако би због то га на ста ла не по -
сред на опа сност за уче сни ке у са о бра ћа ју. 

Члан 7.

У вр ше њу по сло ва кон тро ле са о бра ћа ја по ли циј ски
слу жбе ник кон тро лу вр ши на без бје дан на чин по се бе, кон -
тро ли са на ли ца и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју.

Члан 8.

(1) Кон тро ла са о бра ћа ја на пу те ви ма вр ши се:

а) стал но и

б) по вре ме но.

(2) Под стал ном кон тро лом са о бра ћа ја под ра зу ми је ва
се по кри ве ност пу та, ди је ла пу та, од но сно мје ста на пу ту,
на се ља или дру гих по вр ши на на ко ји ма се од ви ја са о бра -
ћај, од стра не по ли циј ских слу жбе ни ка и/или сни ма њем
са о бра ћа ја не пре кид но у то ку 24 ча са.

(3) По вре ме на кон тро ла са о бра ћа ја вр ши се од стра не
по ли циј ских слу жбе ни ка и/или сни ма њем са о бра ћа ја у
одре ђе ном пе ри о ду. 

Члан 9.

На кон из вр ше не кон тро ле, по ли циј ски слу жбе ник омо -
гу ћа ва во зи лу и во за чу чи ја је кон тро ла вр ше на без бјед но
укљу че ње у са о бра ћај.

Члан 10.

(1) Ди о ни це и мје ста на пу ту на ко ји ма ће се вр ши ти
кон тро ла од ре ђу је над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми -
ни стар ства (у да љем тек сту: над ле жна ор га ни за ци о на је ди -
ни ца), при че му се во ди ра чу на да то не бу де уви јек на
истим мје сти ма, од но сно да се обез би је ди об у хват ност
кон тро ле пут не мре же. 

(2) Притом се оба ве зно во ди ра чу на о мје сту и вре ме ну
до га ђа ња са о бра ћај них не зго да, фре квен ци ји са о бра ћа ја и
дру гим еле мен ти ма бит ним за без бјед ност са о бра ћа ја.

1. За у ста вља ње во зи ла

Члан 11.

(1) Ка да је у вр ше њу по сло ва кон тро ле са о бра ћа ја по -
треб но да се од ре ђе но во зи ло за у ста ви, по ли циј ски слу -
жбе ник при је да ва ња про пи са ног зна ка иза бе ре нај по год -
ни је и нај бе збјед ни је мје сто за за у ста вља ње во зи ла, а ко је
се на ла зи из ван ко ло во за.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, во зи ло се мо же за -
у ста ви ти и на ко ло во зу, ако су гу сти на са о бра ћај ног то ка,
ши ри на ко ло во за и усло ви са о бра ћа ја та кви да не до ла зи
до угро жа ва ња без бјед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју и ако
не по сто ји мо гућ ност за у ста вља ња ван ко ло во за.

(3) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ни ци слу жбу оба вља ју
слу жбе ним во зи лом, на мје сту на ко јем се вр ши за у ста вља -
ње во зи ла слу жбе но во зи ло се без бјед но пар ки ра, из ван ко -
ло во за.

(4) При ли ком за у ста вља ња во зи ла по ли циј ски слу жбе -
ник сто ји уз де сну иви цу ко ло во за гле да но у прав цу кре та -
ња во зи ла ко је за у ста вља, а на пу ту са јед но смјер ним са о -
бра ћа јем мо же ста ја ти и уз ли је ву иви цу ко ло во за, ако је то,
с об зи ром на усло ве, по год ни је са ста но ви шта без бјед но -
сти и нео ме та ног од ви ја ња са о бра ћа ја.

Члан 12.

(1) По ли циј ски слу жбе ни ци ко ји кон тро лу са о бра ћа ја
вр ше слу жбе ним во зи лом мо гу за у ста вља ти во зи ла и ка да
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је слу жбе но во зи ло у по кре ту, уко ли ко је во зи ло опре мље -
но уре ђа ји ма за да ва ње по себ них свје тло сних зна ко ва и
звуч них сиг на ла. 

(2) За у ста вља ње во зи ла на на чин опи сан у ста ву 1. овог
чла на вр ши се да ва њем по себ них свје тло сних зна ко ва и
звуч них сиг на ла, а по по тре би и из да ва њем на ре ђе ња пу -
тем ме га фо на и да ва њем зна ко ва из во зи ла про пи са них
чла ном 62. став 3. овог пра вил ни ка.

(3) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ни ци слу жбу оба вља ју
са слу жбе ним во зи лом са ви део-над зо ром - пре сре та чем,
за у ста вља ње во зи ла вр ши се у скла ду са чла ном 54. овог
пра вил ни ка.

Члан 13.

(1) По ли циј ски слу жбе ник при ли ком вр ше ња по сло ва
кон тро ле са о бра ћа ја вр ши за у ста вља ње во зи ла на кон што
је уочио пре кр шај.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, за у ста вља ње се мо -
же из вр ши ти и у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако су ак тив но сти по ли циј ских слу жбе ни ка усмје ре -
не на спре ча ва ње и от кри ва ње пре кр ша ја или кри вич них
дје ла ко је ни је мо гу ће уочи ти без за у ста вља ња во зи ла (пла -
ном ра да, на ло гом за слу жбу, усме ним на ре ђе њем стар је -
ши не и слич но) и

б) при ли ком спро во ђе ња по ја ча них мје ра и ак тив но сти
из обла сти кри ми на ли те та и јав ног ре да и ми ра. 

Члан 14.

(1) Уко ли ко на ауто-пу ту, пу ту ре зер ви са ном за са о бра -
ћај мо тор них во зи ла и бр зом пу ту по сто је по год на про ши -
ре ња (пар ки ра ли шта или дру ге по вр ши не), по ли циј ски
слу жбе ник на тим мје сти ма мо же вр ши ти за у ста вља ње и
кон тро лу са о бра ћа ја на кон што се са о бра ћај ни ток прет -
ход но пре у смје ри на про ши ре ње.

(2) Про ши ре ња из ста ва 1. овог чла на тре ба да бу ду та -
квих ди мен зи ја и об ли ка да на њи ма по сто ји про стор за не -
сме тан и без бје дан про ток пре у смје ре ног са о бра ћај ног то -
ка све до ње го вог по нов ног укљу че ња у са о бра ћај и про -
стор за без бјед но за у ста вља ње и кон тро лу во зи ла, од но сно
во за ча.

(3) Пре у смје ра ва ње са о бра ћа ја на про ши ре ње из ста ва
1. овог чла на по ли циј ски слу жбе ник вр ши по ста вља њем
при вре ме не са о бра ћај не сиг на ли за ци је, а по по тре би и не -
по сред ним ре гу ли са њем са о бра ћа ја. 

(4) При вре ме на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја из ста ва 3.
овог чла на тре ба да бу де по ста вље на та ко да је во за чи мо -
гу бла го вре ме но уочи ти и да омо гу ћа ва по сте пе но и бе -
збјед но успо ра ва ње са о бра ћај ног то ка и без бјед но скре та -
ње во зи ла на про ши ре ње.

(5) За у ста вља ње во зи ла и кон тро ла са о бра ћа ја на на чин
опи сан у овом чла ну спро во ди се по по себ ном пла ну на -
дле жне ор га ни за ци о не је ди ни це и уз са гла сност над ле -
жног цен тра јав не без бјед но сти.

(6) План из ста ва 5. овог чла на са др жи ски цу мје ста на
ко ме се вр ши кон тро ла са о бра ћа ја, си ту а ци о ни план при -
вре ме не са о бра ћај не сиг на ли за ци је, ски цу на чи на оби ље -
жа ва ња про сто ра за кре та ње пре у смје ре ног са о бра ћај ног
то ка и про сто ра за за у ста вља ње и кон тро лу са о бра ћа ја на
про ши ре њу.

Члан 15.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ће при је не го што поч не
кон тро лу за у ста вље ног во зи ла и во за ча, пу тем сред ства ве -
зе, оба ви је сти ти де жур ну слу жбу над ле жне ор га ни за ци о не
је ди ни це о мје сту кон тро ле и ре ги стар ским озна ка ма во зи -
ла, те на кон за вр ше не кон тро ле из вије сти ти де жур ну слу -
жбу о ре зул та ти ма кон тро ле. 

(2) Уко ли ко не по сто ји мо гућ ност из вје шта ва ња пу тем
сред ства ве зе пред ви ђе ног ста вом 1. овог чла на, по ли циј -
ски слу жбе ник ће при је не го што поч не кон тро лу за у ста -
вље ног во зи ла и во за ча у на ло гу за слу жбу еви ден ти ра ти
ре ги стар ске озна ке за у ста вље ног во зи ла. 

Члан 16.

(1) По ли циј ски слу жбе ник за у ста вље ном во зи лу при -
ла зи на на чин ко ји је нај бе збјед ни ји по ње га, во за ча и пут -
ни ке у во зи лу и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, од но сно при -
ла зи во зи лу са зад ње стра не и ста је не по сред но иза вра та
во за ча, ка ко би за ври је ме кон тро ле мо гао да пра ти по на -
ша ње во за ча и пут ни ка у во зи лу. 

(2) По ли циј ски слу жбе ник тре ба да во ди ра чу на да за -
у зме та кав по ло жај да во зач на глим отва ра њем вра та не би
мо гао да га на пад не, од но сно по ври је ди. 

(3) Уко ли ко кон тро лу са о бра ћа ја оба вља ју два по ли циј -
ска слу жбе ни ка, дру ги по ли циј ски слу жбе ник за у зи ма по -
ло жај са су прот не стра не во зи ла од по ли циј ског слу жбе ни -
ка ко ји при ла зи во за чу на мје сту са ко јег мо же да пра ти по -
на ша ње су во за ча и пут ни ка у во зи лу.

(4) При ли ком оба вља ња по сло ва из чла на 4. овог пра -
вил ни ка по ли циј ски слу жбе ник уче сни ка у са о бра ћа ју по -
здра вља по ли циј ским по здра вом ру ком, као и ри је чи ма, на -
кон че га му са оп шта ва раз лог за у ста вља ња и/или пре до ча -
ва по чи ње ни пре кр шај, во за чу и пут ни ци ма са оп шта ва да
не сми ју на пу шта ти во зи ло, осим ако их он не по зо ве, те да
се во зач мо же укљу чи ти у са о бра ћај тек кад му по ли циј ски
слу жбе ник то одо бри. 

(5) По ли циј ски слу жбе ник од во за ча тра жи да по ка же и
да на увид ис пра ве ко ји ма до ка зу је да ис пу ња ва усло ве за
упра вља ње во зи лом и да во зи ло ко јим упра вља ис пу ња ва
усло ве за уче шће у са о бра ћа ју.

(6) По ли циј ски слу жбе ник од во за ча или пут ни ка зах -
ти је ва да иза ђе из во зи ла са мо ка да је то нео п ход но ра ди
пред у зи ма ња дру гих слу жбе них рад њи ко је ни је мо гу ће
из вр ши ти док се ли це на ла зи у во зи лу. 

Члан 17.

(1) При ли ком оба вља ња по сло ва кон тро ле и не по сред ног
ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви ма, по ли циј ски слу жбе ник
све мје ре и рад ње пред у зи ма са ду жном па жњом и по што ва -
њем, ста ра ју ћи се о до сто јан ству сва ког ли ца, те о то ме да ли -
це не бу де у не при мје ре ном по ло жа ју и из ло же но не по вољ -
ним ат мос фер ским при ли ка ма (ки ши, сни је гу, ја ком вје тру,
из ра зи то ни ској или ви со кој тем пе ра ту ри и дру го). 

(2) По ли циј ски слу жбе ник мо же зах ти је ва ти да кон тро -
ли са но ли це сјед не у слу жбе но во зи ло ако је то нео п ход но
ра ди пред у зи ма ња слу жбе не рад ње ко ја се на дру ги на чин
не мо же из вр ши ти или чи је би из вр ше ње на дру ги на чин
би ло оте жа но, при то ме во де ћи ра чу на о соп стве ној без -
бјед но сти.

2. Кон тро ла во за ча

Члан 18.

Кон тро лом во за ча у са о бра ћа ју утвр ђу је се да ли во зач
ис пу ња ва за ко ном про пи са не усло ве за упра вља ње во зи -
лом у са о бра ћа ју, и то:

а) да по сје ду је ва же ћу во зач ку до зво лу или дру гу
испра ву ко ја му да је пра во на упра вља ње во зи лом те ка те -
го ри је,

б) да ни је из ре че на мје ра без бјед но сти или за штит на
мје ра за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом и да не по сто -
је дру га огра ни че ња за упра вља ње во зи лом те ка те го ри је,

в) да ни је умо ран, бо ле стан или под деј ством ал ко хо ла,
опој них дро га, ли је ко ва на ко ји ма је озна че но да се не
смију упо тре бља ва ти при је и за ври је ме во жње, та ко да ни -
је спо со бан без бјед но да упра вља во зи лом и

г) да по шту је про пи се о пра ви ли ма са о бра ћа ја.

Члан 19.

При ли ком оба вља ња по сло ва из чла на 18. овог пра вил -
ни ка, по ли циј ски слу жбе ник мо же зах ти је ва ти од ли ца ко -
је у са о бра ћа ју на пу ту упра вља во зи лом да по ка же и да на
увид лич ну кар ту или дру гу ис пра ву ко ја мо же по слу жи ти
за утвр ђи ва ње иден ти те та, да омо гу ћи увид у по дат ке из
та хо гра фа, да мо же из вр ши ти провjеру по да та ка ли ца ко је
упра вља во зи лом кроз слу жбе не еви ден ци је и пред у зи ма ти
и дру ге про пи са не рад ње и мје ре.
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2.1.  Утвр ђи ва ње при су ства ал ко хо ла,  опој  них
дро га и пси хо ак тив них суп стан ци у ор га  ни зму и
упу ћи ва ње во за ча на ван ред ни здрав стве ни пре -
глед

Члан 20.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ра ди про вје ра ва ња да ли во -
зач или ин струк тор во жње има ал ко хо ла у ор га ни зму или
да ли по ка зу је зна ко ве по ре ме ћа ја иза зва не деј ством ал ко -
хо ла, од но сно да ли је под деј ством опој них дро га или пси -
хо ак тив них ли је ко ва на ко ји ма је озна че но да се не сми ју
упо тре бља ва ти при је и за ври је ме во жње, под вр га ва га
испи ти ва њу по мо ћу од го ва ра ју ћих сред ста ва или апа ра та
(ал ко ме тар, дро га тест и дру го), да је му упут ства о на чи ну
ко ри шће ња и по ступ ку ис пи ти ва ња по мо ћу од го ва ра ју ћих
сред ста ва, те га упо зо ра ва на по сље ди це од би ја ња под вр -
га ва ња ис пи ти ва њу. 

(2) По ли циј ски слу жбе ник мо же ис пи ти ва њу по мо ћу
од го ва ра ју ћих сред ста ва или апа ра та под врг ну ти и пје ша -
ка ко јег за тек не да се кре ће по ко ло во зу, ра ди про вје ра ва -
ња да ли има ал ко хо ла у ор га ни зму.

(3) По ли циј ски слу жбе ник при је по чет ка ра да сред -
стви ма и апа ра ти ма вр ши по треб на по де ша ва ња тих уре ђа -
ја про пи са на упут ством за упо тре бу, а у то ку ру ко ва ња по -
сту па у скла ду са упут ством за упо тре бу.

(4) При је под вр га ва ња ис пи ти ва њу по ли циј ски слу -
жбе ник ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на пи та да ли су у прет -
ход них 15 ми ну та кон зу ми ра ли ал ко хол на пи ћа и у слу ча ју
по тврд ног од го во ра ис пи ти ва ње се спро во ди по ис те ку тог
вре ме на.

(5) По ли циј ски слу жбе ник не до ди ру је ди је ло ве сред -
ста ва или апа ра та ко ји су на ми је ње ни за јед но крат ну упо -
тре бу и до ла зе у до дир са усти ма ис пи ти ва ног ли ца (усни -
ци за ал ко ме тар, шта пи ћи за узи ма ње узо ра ка пљу вач ке,
зно ја и слич но) на кон њи хо вог рас па ки ва ња.

(6) Ди је ло ви сред ста ва и апа ра та из ста ва 5. овог чла на
упо тре бља ва ју се са мо за јед но ис пи ти ва ње.

Члан 21.

(1) На кон оба вље ног или од би је ног ис пи ти ва ња по ли -
циј ски слу жбе ник по пу ња ва за пи сник, чи ји се обра зац на -
ла зи у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка, а ко ји пот пи су ју
кон тро ли са но ли це и по ли циј ски слу жбе ник ко ји је оба вио
ис пи ти ва ње.

(2) Ако је кон тро ли са но ли це у та квом ста њу да не мо -
же да пот пи ше за пи сник или од би ја да га пот пи ше, по ли -
циј ски слу жбе ник ће то кон ста то ва ти у за пи сни ку.

(3) За пи сник из ста ва 1. овог чла на не по пу ња ва се уко -
ли ко је ре зул тат ис пи ти ва ња не га ти ван, али при ли ком упи -
си ва ња кон тро ли са ног уче сни ка у са о бра ћа ју у на ло гу за
слу жбу оба ве зно се еви ден ти ра ре зул тат из вр ше ног ис пи -
ти ва ња.

(4) Уко ли ко је сред ство или апа рат ко ји се ко ри сти за
ис пи ти ва ње опре мље но уре ђа јем за штам па ње гра фич ког
ис пи са ре зул та та ис пи ти ва ња, по ли циј ски слу жбе ник
штам па два при мјер ка ис пи са, од ко јих се је дан при мје рак
уру чу је кон тро ли са ном ли цу.

(5) У слу ча ју да је ре зул тат ис пи ти ва ња не га ти ван, ни -
је по треб но вр ши ти штам па ње гра фич ког ис пи са ре зул та -
та мје ре ња, осим ако то зах ти је ва кон тро ли са но ли це.

(6) По ли циј ски слу жбе ник не по на вља ис пи ти ва ње
истог ли ца, осим у слу ча ју ка да прет ход но ис пи ти ва ње ни -
је би ло успје шно (не до во љан узо рак, гре шка сред ства или
апа ра та и слич но).

Члан 22.

(1) Уко ли ко уче сни ка у са о бра ћа ју из чла на 20. став 1.
овог пра вил ни ка из очи глед но оправ да них раз ло га ни је мо -
гу ће по др врг ну ти ис пи ти ва њу од го ва ра ју ћим сред стви ма,
по ли циј ски слу жбе ник ће га упу ти ти у здрав стве ну уста но -
ву ра ди под вр га ва ња струч ном ље кар ском пре гле ду.

(2) Уко ли ко уче сник у са о бра ћа ју из чла на 20. став 1.
овог пра вил ни ка по ри че да је под деј ством ал ко хо ла, чи је

је при су ство утвр ђе но од го ва ра ју ћим сред стви ма или апа -
ра ти ма, као и да је под деј ством опој них дро га или ли је ко -
ва на ко ји ма је озна че но да се не сми ју упо тре бља ва ти при -
је во жње и за ври је ме во жње, по ли циј ски слу жбе ник ће му
омо гу ћи ти да на ли цу мје ста под не се пи са ни за хтјев у за -
пи сник из чла на 21. став 1. овог пра вил ни ка, у ко ме су
утвр ђе ни ре зул та ти ис пи ти ва ња, да о соп стве ном тро шку
бу де под врг нут ана ли зи кр ви и/или ури на и/или дру гих тје -
ле сних ма те ри ја. 

(3) Уко ли ко уче сник у са о бра ћај ној не зго ди у ко јој је
јед но или ви ше ли ца по ври је ђе но или по ги ну ло од би је пре -
глед у здрав стве ној уста но ви ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња
ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва у ор га ни зму, при -
сил но ће се од ве сти у здрав стве ну уста но ву, у скла ду са
про пи си ма ко ји ре гу ли шу кри вич ни по сту пак. 

(4) До во ђе ње уче сни ка у са о бра ћа ју - кон тро ли са ног
ли ца у здрав стве ну уста но ву ра ди под вр га ва ња струч ном
пре гле ду и/или ана ли зи кр ви и/или ури на и/или дру гих тје -
ле сних ма те ри ја по ли циј ски слу жбе ник вр ши са за хтје вом
за од го ва ра ју ће ис пи ти ва ње, чи ји се обра зац на ла зи у При -
ло гу број 2. овог пра вил ни ка, уз при ла га ње про пи са ног
ком пле та за узи ма ње кр ви и ури на, у ко ме се на ла зи за пи -
сник о узи ма њу кр ви и ури на, од но сно за пи сник о струч -
ном пре гле ду уче сни ка у са о бра ћа ју.

(5) Ако је спро ве де ним ис пи ти ва њем утвр ђе но да је ли -
це из ста ва 2. овог чла на под деј ством ал ко хо ла и/или пси -
хо ак тив них суп стан ци, тро шко ве ис пи ти ва ња сно си кон -
тро ли са но ли це, као и тро шко ве ал ко-те сти ра ња ко је је из -
вр ше но при је пре гле да, а исто је оспо ре но. 

(6) У тро шко ве ис пи ти ва ња из ста ва 5. овог чла на ра чу -
на ју се и тро шко ви струч ног пре гле да и/или ана ли зе кр ви
и/или ури на и/или дру гих тје ле сних ма те ри ја. 

(7) По ли циј ски слу жбе ник при су ству је спро во ђе њу
струч ног ље кар ског пре гле да и/или узи ма њу кр ви и/или
ури на кон тро ли са ном ли цу. 

Члан 23.

(1) У слу ча ју да по ли циј ски слу жбе ник у кон тро ли са -
о бра ћа ја на пу ту за тек не, на и ђе или на дру ги на чин са зна и
по сум ња да во зач мо тор ног во зи ла због здрав стве них ра -
зло га ни је спо со бан да без бјед но упра вља мо тор ним во зи -
ли ма оних ка те го ри ја за ко је му је из да та во зач ка до зво ла,
о то ме са чи ња ва слу жбе ну за би ље шку и до ста вља је не по -
сред ном ру ко во ди о цу.

(2) На осно ву са чи ње не слу жбе не за би ље шке, над ле -
жна ор га ни за ци о на је ди ни ца до ста вља за хтјев за упу ћи ва -
ње на ван ред ни здрав стве ни пре глед ор га ну код ко га се во -
зач во ди у еви ден ци ји, те у за хтје ву тра жи да се о утвр ђе -
ном ста њу оба ви је сти над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца
ко ја је до ста ви ла за хтјев. 

(3) Уко ли ко се утвр ди да во зач упра вља во зи лом та квог
здрав стве ног ста ња у ко јем је упра вља ње во зи лом за ко ном
за бра ње но, над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца пред у зи ма
од го ва ра ју ће за кон ске мје ре и рад ње.

2.2.  Ис кљу че ње во за ча из  са  о  бра ћа ја  и ли ше -
ње сло бо де во за ча код ко га  по  сто ји на мје  ра за
да ље чи ње ње пре кр ша ја  

Члан 24.

По ли циј ски слу жбе ник ће спри је чи ти во за ча да про ду -
жи упра вља ње во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту ис кљу че њем
во за ча из са о бра ћа ја и при вре ме ним од у зи ма њем во зач ке
до зво ле, ка да утвр ди да:

а) је очи глед но да је во зач у та квом пси хо фи зич ком ста -
њу (умор, бо лест, деј ство опој них дро га или ли је ко ва на
ко ји ма је озна че но да се не сми ју упо тре бља ва ти при је и за
ври је ме во жње) ни је спо со бан да без бјед но упра вља во зи -
лом, 

б) је под деј ством ал ко хо ла, ко је је не до зво ље но за ко -
ном,

в) је во зач или ин струк тор во жње од био да се под врг не
ис пи ти ва њу, од но сно струч ном пре гле ду на ко ји је упу ћен,
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г) во зач зах ти је ва ана ли зу кр ви и/или ури на у сми слу
за ко на,

д) пре ко ра чи ври је ме до зво ље ног тра ја ња упра вља ња
во зи лом,

ђ) не ма во зач ку до зво лу за ка те го ри ју во зи ла ко јим
упра вља, 

е) упра вља во зи лом за ври је ме тра ја ња за штит не мје ре
или мје ре без бјед но сти, 

ж) ин струк тор во жње ко ји под деј ством ал ко хо ла оспо -
со бља ва кан ди да та за во за ча или ко ји по ка зу је зна ко ве по -
ре ме ћа ја иза зва ног деј ством ал ко хо ла или оспо со бља ва
кан ди да та за во за ча, а не ма во зач ку до зво лу од ре ђе не ка те -
го ри је или у ври је ме ка да је на сна зи мје ра над ле жног ор -
га на ко јом је ин струк то ру во жње за бра ње но упра вља ње
мо тор ним во зи лом.

Члан 25.

(1) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца, чи ји је по ли циј -
ски слу жбе ник при вре ме но од у зео во зач ку до зво лу и
искљу чио во за ча, од но сно ин струк то ра во жње, вра ћа во -
зач ку до зво лу ли цу од ко јег је од у зе та чим пре ста ну раз ло -
зи због ко јих је од у зе та, а нај ка сни је у ро ку од 24 ча са од
тре нут ка од у зи ма ња, ако су пре ста ли раз ло зи због ко јих је
во зач ка до зво ла од у зе та. 

(2) Во зач ка до зво ла од у зе та из раз ло га на ве де них у
чла ну 24. т. а), б), в), г) и ж) овог пра вил ни ка не вра ћа се
при је ис те ка 12 ча со ва од тре нут ка од у зи ма ња. 

(3) По ли циј ски слу жбе ник из да је во за чу, од но сно ин -
струк то ру во жње по твр ду о при вре ме ном од у зи ма њу во -
зач ке до зво ле и на ре ђу је во за чу да во зи ло укло ни са ко ло -
во за, с тим да са тог мје ста не сми је про ду жи ти во жњу док
тра ју раз ло зи због ко јих је ис кљу чен, од но сно до ис те ка
вре ме на ко је је од ре ђе но. 

(4) На кон ис кљу че ња во за ча из са о бра ћа ја, по ли циј ски
слу жбе ник ће до зво ли ти да во зи лом на ста ви упра вља ње
дру го ли це ко је ис пу ња ва усло ве за упра вља ње тим во зи -
лом, уз са гла сност ис кљу че ног во за ча.

(5) У слу ча је ви ма ка да по ли циј ски слу жбе ник не мо же
по сту пи ти на на чин опи сан у ста ву 4. овог чла на, по ли циј -
ски слу жбе ник ће ис кљу чи ти во за ча на мје сту на ко јем во -
зи ло не би пред ста вља ло опа сност за дру ге уче сни ке у са -
о бра ћа ју или не би оме та ло нор мал но од ви ја ње са о бра ћа -
ја.

(6) Уко ли ко се во зи ло не мо же пре мје сти ти на на чин из
ста ва 5. овог чла на, по ли циј ски слу жбе ник ће, у при су ству
во за ча, упра вља ти ње го вим во зи лом до без бјед ног мје ста.

(7) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ник ни је у мо гућ но сти
да по сту пи на на чин про пи сан ст. 5. и 6. овог чла на, мо же
из да ти на лог за пре мје шта ње во зи ла.

Члан 26.

(1) По твр да о при вре ме ном од у зи ма њу во зач ке до зво -
ле, чи ји се обра зац на ла зи у При ло гу број 3. овог пра вил -
ни ка, са др жи:

а) име и пре зи ме во за ча,

б) ЈМБ во за ча, 

в) број во зач ке до зво ле,

г) ор ган, мје сто и да тум из да ва ња во зач ке до зво ле,

д) да тум и ври је ме од у зи ма ња,

ђ) мје сто од у зи ма ња,

е) за кон ски основ при вре ме ног од у зи ма ња и 

ж) мје сто и на чин вра ћа ња во зач ке до зво ле. 

(2) По ли циј ски слу жбе ник од мах по уру че њу по твр де о
при вре ме ном од у зи ма њу во зач ке до зво ле и ис кљу че њу во -
за ча из са о бра ћа ја по дат ке пре но си над ле жној ор га ни за ци -
о ној је ди ни ци, ра ди упи си ва ња у од го ва ра ју ћу еви ден ци ју
о ис кљу че њу из са о бра ћа ја.

(3) При ли ком вра ћа ња во зач ке до зво ле, од во за ча се
узи ма по твр да из ста ва 1. овог чла на, а уко ли ко во зач не
по сје ду је ту по твр ду, о вра ћа њу во зач ке до зво ле са чи ња ва

се слу жбе на за би ље шка на ко јој оба ве зно сво јим пот пи сом
во зач по твр ђу је да је пре у зео во зач ку до зво лу.

Члан 27.

(1) По ли циј ски слу жбе ник мо же ли ши ти сло бо де во за -
ча, од но сно дру гог уче сни ка у са о бра ћа ју ко ји је за те чен у
чи ње њу пре кр ша ја и ко ји из ра жа ва на мје ру за да ље чи ње -
ње пре кр ша ја или ко ји је на ста вио са чи ње њем тог пре кр -
ша ја.

(2) По ли циј ски слу жбе ник ли це из ста ва 1. овог чла на
из во ди пред над ле жни суд од мах, а нај ка сни је у ро ку од 12
ча со ва, да би се обез би је ди ло ње го во при су ство у пре кр -
шај ном по ступ ку. 

(3) О ли ше њу сло бо де оба вје шта ва се де жур ни су ди ја
над ле жног су да ра ди од ре ђи ва ња тер ми на усме ног пре тре -
са, а све да ље рад ње се пред у зи ма ју под над зо ром и упут -
стви ма де жур ног су ди је.

(4) За ти ца њем у чи ње њу пре кр ша ја у сми слу овог пра -
вил ни ка сма тра се за ти ца ње учи ни о ца пре кр ша ја на мје сту
из вр ше ња пре кр ша ја или у не по сред ној бли зи ни тог мје -
ста, у ври је ме из вр ше ња или не по сред но по сли је из вр ше -
ња пре кр ша ја.

(5) Из ра жа ва њем на мје ре за да ље чи ње ње пре кр ша ја
сма тра се ка да во зач или дру ги уче сник у са о бра ћа ју, по -
сли је из да тог на ре ђе ња од по ли циј ског слу жбе ни ка ко јим
се ис кљу чу је из са о бра ћа ја, сво јим по на ша њем или рад ња -
ма по ка зу је очи глед ну на мје ру за да ље чи ње ње пре кр ша ја.

2 .3 .  По  сту па ње пре ма стра ним уче  сни ци ма у
са о бра ћа ју  и мје  ре за  обез бје  ђе ње при су ства во -
за ча ко ји мо же из бје  ћи од го вор ност за  пре кр шај

Члан 28.

(1) У вр ше њу кон тро ле са о бра ћа ја на пу те ви ма по ли -
циј ски слу жбе ник пре ма уче сни ци ма у са о бра ћа ју ко ји су
стра ни др жа вља ни пред у зи ма од го ва ра ју ће мје ре и при мје -
њу је овла шће ња ко ја, у скла ду са од ред ба ма овог пра вил -
ни ка, пред у зи ма, од но сно при мје њу је у од но су на др жа -
вља не Ре пу бли ке Срп ске, БиХ и на во зи ла ре ги стро ва на у
Ре пу бли ци Срп ској, БиХ.

(2) У кон тро ли са о бра ћа ја на пу те ви ма по ли циј ски слу -
жбе ник вр ши кон тро лу ис пу ње но сти усло ва за уче шће у
са о бра ћа ју во за ча ко ји је стра ни др жа вља нин и во зи ла ре -
ги стро ва ног у ино стран ству.

(3) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на по ли циј ски слу жбе -
ник ће од во за ча тра жи ти да по ка же и да на увид на ци о нал -
ну или ме ђу на род ну во зач ку до зво лу, са о бра ћај ну до зво -
лу/по твр ду о ре ги стра ци ји и ме ђу на род ну ис пра ву о оси гу -
ра њу од ауто мо бил ске од го вор но сти ко ја ва жи на под руч ју
Ре пу бли ке Срп ске, БиХ - зе ле ну кар ту.

(4) Осим кон тро ле до ку ме на та из ста ва 3. овог чла на,
по ли циј ски слу жбе ник мо же из вр ши ти кон тро лу пут не
испра ве и/или дру ге ис пра ве за пре ла зак др жав не гра ни це,
од но сно ис пра ве по доб не за утвр ђи ва ње иден ти те та и чи -
ње ни ца у ве зи са кре та њем и бо рав ком стран ца у БиХ.

Члан 29. 

(1) Уко ли ко окол но сти слу ча ја ука зу ју на мо гућ ност да
би стра нац од ла ском у ино стран ство из бје гао од го вор ност
за по чи ње ни пре кр шај, по ли циј ски слу жбе ник од стран ца
мо же зах ти је ва ти да пре да сво ју пут ну или дру гу ис пра ву
за пре ла зак др жав не гра ни це.

(2) О при вре ме ној пре да ји пут не или дру ге ис пра ве за
пре ла зак др жав не гра ни це по ли циј ски слу жбе ник из да је
по твр ду, чи ји се обра зац на ла зи у При ло гу број 4. овог пра -
вил ни ка.

(3) При вре ме но од у зе ту пут ну или дру гу ис пра ву са
при мјер ком из да те по твр де по ли циј ски слу жбе ник до ста -
вља над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци ко ја во ди ра чу на
о то ме да за др жа ва ње ис пра ве тра је до пре стан ка раз ло га
због ко јих је од у зе та, а нај ду же 24 ча са.

(4) У ро ку од 24 ча са од у зе та пут на или дру га ис пра ва
ће се уз пре кр шај ни на лог или за хтјев за по кре та ње пре кр -
шај ног по ступ ка пре да ти над ле жном су ду.
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Члан 30.

У слу ча ју да по сто ји сум ња да ће стра нац ко ји је по чи -
нио пре кр шај из бје ћи од го вор ност за по чи ње ни пре кр шај
уко ли ко би се по сту пак спро во дио у скла ду са чла ном 28.
овог пра вил ни ка, по ли циј ски слу жбе ник ће по чи о ни ца
пре кр ша ја ли ши ти сло бо де од мах, а нај ка сни је у ро ку од
12 ча со ва, уз пре кр шај ни на лог или за хтјев за по кре та ње
пре кр шај ног по ступ ка, из ве сти га пред над ле жни суд.

Члан 31.

По ли циј ски слу жбе ник и пре ма др жа вља ни ну Ре пу -
бли ке Срп ске, БиХ ко ји при вре ме но бо ра ви у ино стран -
ству по сту па у скла ду са чл. 29. и 30. овог пра вил ни ка уко -
ли ко окол но сти слу ча ја ука зу ју на мо гућ ност да би та кво
ли це од ла ском у ино стран ство из бје гло од го вор ност за по -
чи ње ни пре кр шај. 

2 .4 .  По  сту па ње пре ма ли ци ма ко ја  ужи ва ју
ди пло мат  ски иму ни тет

Члан 32. 

(1) Беч ком кон вен ци јом о ди пло мат ским од но си ма про -
пи са но је да ли це ко је шти ти ди пло мат ски иму ни тет не мо -
же би ти ухап ше но или про це су и ра но у др жа ви до ма ћи ну,
од но сно ужи ва иму ни тет од кри вич не, гра ђан ске и управ -
не од го вор но сти, с тим да је ду жно да по шту је за кон и про -
пи се др жа ве до ма ћи на. 

(2) Ис пра ве на осно ву ко јих се утвр ђу је по сто ја ње ди -
пло мат ског иму ни те та су па сош, ди пло мат ска ле ги ти ма ци -
ја и ди пло мат ска ли ста, а ди пло мат ски иму ни тет, осим но -
си о ца ди пло мат ске функ ци је ужи ва ју и чла но ви по ро ди це
уко ли ко ни су др жа вља ни БиХ.

(3) У кон так ту са ли ци ма ко ја ужи ва ју ди пло мат ски
иму ни тет по ли циј ски слу жбе ник по сту па са ду жном па -
жњом и по што ва њем и по сту па та ко да не по ври је ди ди -
пло мат ски иму ни тет кон тро ли са них ли ца.

Члан 33.

(1) У кон тро ли са о бра ћа ја на пу те ви ма по ли циј ски слу -
жбе ник мо же да за у ста ви и из вр ши кон тро лу мо тор них и
при кључ них во зи ла ди пло мат ско-кон зу лар них пред став -
ни шта ва, во зи ла ми си ја стра них др жа ва и пред став ни шта -
ва ме ђу на род них ор га ни за ци ја у Ре пу бли ци Срп ској и
БиХ. 

(2) За у ста вља ње и кон тро лу во зи ла из ста ва 1. овог чла -
на по ли циј ски слу жбе ник вр ши у из у зет ним слу ча је ви ма,
од но сно у слу ча ју пре кр ша ја или са о бра ћај не не зго де са
оби љеж јем кри вич ног дје ла, уко ли ко по сто је по себ ни ра -
зло зи за утвр ђи ва ње иден ти те та и ди пло мат ског ста ту са
ли ца у во зи лу.

Члан 34.

Ако се то ком кон тро ле ли ца из чла на 32. овог пра вил -
ни ка ли це ко је је из вр ши ло пре кр шај по зо ве на ди пло мат -
ски иму ни тет, по ли циј ски слу жбе ник ће ра ди по твр ђи ва ња
те чи ње ни це од кон тро ли са ног ли ца од мах за тра жи ти на
увид ис пра ву ко јом до ка зу је ди пло мат ски иму ни тет, у што
кра ћем вре ме ну узе ти основ не по дат ке о ли цу, бро ју и ро -
ку ва же ња ис пра ве, као и о на зи ву ор га на ко ји је ис пра ву
из дао.

Члан 35.

(1) Уко ли ко се утвр ди да уче сник са о бра ћај не не зго де
са оби љеж јем кри вич ног дје ла ужи ва ди пло мат ски иму ни -
тет, пре ма ње му се мо гу при ми је ни ти по себ не мје ре бе -
збјед но сти ис кљу чи во уз ње го ву из ри чи ту са гла сност
(под вр га ва ње кон тр о ли по мо ћу од го ва ра ју ћих сред ста ва и
апа ра та на при су ство ал ко хо ла или опој них дро га у ор га ни -
зму, упу ћи ва ње на струч ни ље кар ски пре глед, ана ли за кр -
ви и/или ури на и др.), а ни у ком слу ча ју се не мо гу пред у -
зи ма ти рад ње на ка жња ва њу тог ли ца.

(2) О из вр ше ној кон тро ли и пред у зе тим мје ра ма из ста -
ва 1. овог чла на пре ма ли цу за ко је је утвр ђе но да ужи ва
ди пло мат ски иму ни тет, као и у слу ча ју утвр ђе ног пре кр -
ша ја или по сто ја ња осно ва сум ње да је по чи ње но кри вич -
но дје ло, по ли циј ски слу жбе ник са чи ња ва слу жбе ну за би -

ље шку, а по ли циј ска ста ни ца без од ла га ња, пу тем над ле -
жног цен тра јав не без бјед но сти, оба вје шта ва над ле жну ор -
га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства у сје ди шту.

(3) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства у
сје ди шту, уко ли ко се утвр ди по сто ја ње пре кр ша ја или
осно ва сум ње да је по чи ње но кри вич но дје ло или по на -
вља ње пре кр ша ја или слично, о утвр ђе ном са чи ња ва из вје -
штај, ко ји до ста вља Ми ни стар ству ино стра них по сло ва
Бо сне и Хер це го ви не за ин фор ма ци ју и евен ту ал но да ље
по сту па ње.

Члан 36.

(1) Ре ги стар ске та бли це за во зи ла ди пло мат ских и кон -
зу лар них пред став ни шта ва, ми си ја стра них др жа ва и пред -
став ни шта ва ме ђу на род них ор га ни за ци ја у Бо сни и Хер це -
го ви ни и њи хо вог осо бља, од но сно стра на ца стал них слу -
жбе ни ка у овим пред став ни штви ма са др же број ча ну озна -
ку зе мље по ко јој је пред став ни штво ре ги стро ва но у Бо сни
и Хер це го ви ни, слов ну озна ку дје лат но сти пред став ни -
штва, од но сно ста ту са ли ца у тим пред став ни штви ма и ре -
ги стар ски број ко ји се са сто ји од три бро ја.

(2) Во зи лу ко је ко ри сти шеф ди пло мат ског пред став ни -
штва или ми си је стра не др жа ве у БиХ до дје љу је се та бли -
ца са ре ги стар ским бро јем 001.

(3) Слов на озна ка А на ре ги стар ској та бли ци озна ча ва
во зи ла ди пло мат ских и кон зу лар них пред став ни шта ва, ми -
си ја стра них др жа ва и пред став ни шта ва ме ђу на род них ор -
га ни за ци ја у Бо сни и Хер це го ви ни и њи хо вог осо бља ко је
има ди пло мат ски ста тус.

(4) Ре ги стар ске та бли це из ста ва 1. овог чла на су пла ве
бо је, оиви че не жу том ли ни јом и са др же озна ку зе мље у
бро је ви ма и ре ги стар ску озна ку во зи ла на пи са ну жу тим
сло ви ма и бро је ви ма.

(5) Уз ре ги стар ске та бли це из ста ва 1. овог чла на из да -
ју се елип са сте на љеп ни це пла ве бо је оиви че не жу том ли -
ни јом, ко је са др же ла ти нич на сло ва жу те бо је, и то сље де -
ћег зна че ња:

а) CMD - за во зи ла ко ја ко ри сти шеф ди пло мат ског
пред став ни штва или ми си је,

б) CD - за во зи ла ко ја ко ри сте ли ца са ди пло мат ским
ста ту сом и

в) CC - за во зи ла ко ја ко ри сти кон зу лар ни функ ци о нер.

3. Кон тро ла во зи ла

Члан 37.

Кон тро ла во зи ла у са о бра ћа ју на пу ту вр ши се ра ди
утвр ђи ва ња да ли во зи ло ис пу ња ва про пи са не усло ве за
уче шће у са о бра ћа ју, и то да ли:

а) је во зи ло ре ги стро ва но, од но сно озна че но проб ним
та бли ца ма и да ли има про пи са не ва же ће ис пра ве о во зи лу, 

б) има про пи са не уре ђа је и опре му и да ли су ис прав ни и

в) ис пу ња ва про пи са не усло ве у по гле ду ди мен зи ја,
укуп не ма се и осо вин ског оп те ре ће ња, као и дру ге по себ -
не усло ве, ако се они тра же за да то во зи ло.

Члан 38.

Ра ди утвр ђи ва ња да ли је кон тро ли са но во зи ло ре ги -
стро ва но, од но сно озна че но проб ним та бли ца ма и да ли
има про пи са не ва же ће ис пра ве о во зи лу, по ли циј ски слу -
жбе ник зах ти је ва од во за ча да по ка же и да на увид са о бра -
ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги стра ци ји или по твр ду уз
проб не та бли це, вр ши увид у ре ги стар ске та бли це или
проб не та бли це, на љеп ни цу, упо ре ђу је по дат ке из ис пра ва
са по да ци ма на во зи лу или по дат ке при ба вља из слу жбе -
них еви ден ци ја. 

Члан 39.

(1) Кон тро лу во зи ла по ли циј ски слу жбе ник вр ши уз
што кра ће за др жа ва ње во зи ла и во за ча, а уко ли ко је из вр -
ше на и кон тро ла по да та ка из та хо гра фа у во зи лу, во за чу се
на ње гов за хтјев из да је по твр да о из вр ше ној кон тро ли за -
пи са та хо гра фа, чи ји се обра зац на ла зи у При ло гу број 5.
овог пра вил ни ка.
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(2) По твр да из ста ва 1. овог чла на са сто ји се од јед ног
ори ги на ла и ко пи је, а ори ги нал ни при мје рак по твр де уру -
чу је се кон тро ли са ном во за чу. 

Члан 40.

По ли циј ски слу жбе ник у по ступ ку кон тро ле во зи ла
пред у зи ма по треб не мје ре ра ди утвр ђи ва ња да ли је те рет
на во зи лу пра вил но рас по ре ђен, а по по тре би при чвр шћен
и по кри вен, да ли од го ва ра про пи са ним ди мен зи ја ма и но -
си во сти, као и да ли пред ста вља опа сност за без бјед ност
са о бра ћа ја.

3 .1 .  По  сту па ње у слу ча ју  сум ње у тех нич ку
ис прав ност во зи ла

Члан 41.

(1) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ник у са о бра ћа ју на пу -
ту за тек не во зи ло за ко је не по сред ним опа жа њем (ви зу ел -
но), уре ђа ји ма и тех нич ким сред стви ма или на дру ги на чин
утвр ди да не ма ис прав не про пи са не уре ђа је и опре му, осим
уре ђа ја за упра вља ње, уре ђа ја за за у ста вља ње, уре ђа ја за
спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла, та хо гра фа и пне у ма -
ти ка, за утвр ђе ни пре кр шај из да је по чи ни о цу пре кр ша ја
пре кр шај ни на лог или под но си из вје штај о пре кр ша ју.

(2) У слу ча ју да во зи ло из ста ва 1. овог чла на да љим
уче ство ва њем у са о бра ћа ју угро жа ва или оме та дру ге уче -
сни ке, по ли циј ски слу жбе ник ће на ре ди ти во за чу да од мах
пре ки не кре та ње во зи лом и от кло ни не ис прав но сти или да
во зи ло од ве зе до од ре ђе ног мје ста гдје мо же да от кло ни
не ис прав ност.

(3) Ако во зач не по сту пи по на ре ђе њу из ста ва 2. овог
чла на, по ли циј ски слу жбе ник ис кљу чу је во зи ло из са о бра -
ћа ја и од у зи ма са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги стра ци -
ји. 

(4) По ли циј ски слу жбе ник на ван ред ни тех нич ки пре -
глед упу ћу је во зи ло ка да по сум ња у не ку од сље де ћих тех -
нич ких не ис прав но сти:

а) уре ђа ја за упра вља ње,

б) уре ђа ја за за у ста вља ње,

в) уре ђа ја за по гон на теч ни гас,

г) уре ђа ја за спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла,

д) да из дув ним га со ви ма или на дру ги на чин пре ко -
мјер но за га ђу је ва здух, од но сно да про из во ди пре ко мјер ну
бу ку и

ђ) да су на во зи лу у са о бра ћај ној не зго ди оште ће ни
скло по ви и уре ђа ји ко ји су бит ни за без бјед ност са о бра ћа -
ја.

(5) Во за чу чи је се во зи ло упу ћу је на ван ред ни тех нич -
ки пре глед по ли циј ски слу жбе ник на ре ђу је да пре ки не да -
ље кре та ње во зи лом и из да је пи са ни на лог за упу ћи ва ње
на ван ред ни тех нич ки пре глед, а пи са ни на лог, чи ји се
обра зац на ла зи у При ло гу број 6. овог пра вил ни ка, са др жи
озна че ну тех нич ку не ис прав ност због ко је се во зи ло упу -
ћу је на ван ред ни тех нич ки пре глед, као и на зив ста ни це
тех нич ког пре гле да у ко јој ће се тај пре глед из вр ши ти. 

(6) По ли циј ски слу жбе ник мо же на ван ред ни тех нич ки
пре глед упу ти ти са мо во зи ло ко је је у во зном ста њу, од но -
сно во зи ло код ко јег у са о бра ћај ној не зго ди ни је до шло до
ме ха нич ких оште ће ња уре ђа ја и скло по ва од пре суд ног
зна ча ја за без бјед но упра вља ње во зи лом. 

Члан 42.

(1) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ник про ци је ни да је то
по треб но, мо же про пра ти ти во зи ло ко је је упу ће но на ван -
ред ни тех нич ки пре глед до ста ни це тех нич ког пре гле да, те
мо же при су ство ва ти ван ред ном тех нич ком пре гле ду.

(2) У слу ча ју да је на ван ред ном тех нич ком пре гле ду
утвр ђе на тех нич ка не ис прав ност за ко ју је за ко ном про пи -
са но ис кљу чи ва ње из са о бра ћа ја, по ли циј ски слу жбе ник
ће од во за ча при вре ме но од у зе ти са о бра ћај ну до зво лу/по -
твр ду о ре ги стра ци ји во зи ла, о че му ће му из да ти по твр ду
о при вре ме ном од у зи ма њу са о бра ћај не до зво ле/по твр де о
ре ги стра ци ји и/или ре ги стар ских та бли ца, чи ји се обра зац
на ла зи у При ло гу број 7. овог пра вил ни ка.

(3) По ли циј ски слу жбе ник во за чу пре до ча ва да ис кљу -
че ње из са о бра ћа ја тра је до от кла ња ња тех нич ке не ис прав -
но сти због ко је је во зи ло ис кљу че но из са о бра ћа ја.

(4) По твр да о са о бра ћај ној до зво ли/по твр да о ре ги стра -
ци ји  вра ћа се во за чу на кон што во зач до ста ви за пи сник о
тех нич ком пре гле ду из ко јег је ви дљи во да је от кло ње на
тех нич ка не ис прав ност због ко је је во зи ло би ло ис кљу че но
из са о бра ћа ја, а за пи сник из да је ста ни ца тех нич ког пре гле -
да ко ја је вр ши ла ван ред ни тех нич ки пре глед.

(5) Уко ли ко во зач у ро ку од три да на од да на од у зи ма -
ња са о бра ћај не до зво ле/по твр де о ре ги стра ци ји не от кло ни
утвр ђе ну не ис прав ност и не пре у зме по твр ду, са о бра ћај на
до зво ла/по твр да о ре ги стра ци ји до ста вља се над ле жном
ор га ну код ко јег се во зи ло во ди у еви ден ци ји на да ље по -
сту па ње.

(6) Ако вла сник, од но сно ко ри сник во зи ла чи ја је не ис -
прав ност утвр ђе на на ван ред ном тех нич ком пре гле ду ни је
у мо гућ но сти да пла ти тро шко ве ван ред ног тех нич ког пре -
гле да или од би је да их пла ти, по ли циј ски слу жбе ник ће од
за по сле них у ста ни ци тех нич ког пре гле да тра жи ти да му
се из да ра чун о ви си ни тро шко ва ван ред ног тех нич ког пре -
гле да, ко ји ће би ти ко ри шћен као до каз у пре кр шај ном по -
ступ ку.

3.2.  Упу ћи ва ње во зи ла на мје  ре ње осо вин -
ског оп те ре ће ња,  од но  сно укуп не ма се и ис кљу -
че ње во зи ла из са  о  бра ћа ја

Члан 43.

(1) Уко ли ко се у са о бра ћа ју на пу ту за тек не во зи ло код
ко га се на осно ву упо ре ђи ва ња по да та ка из са о бра ћај не до -
зво ле/по твр де о ре ги стра ци ји и по да та ка из до ку ме на та ко -
ја пра те те рет у пре во зу или на дру ги на чин по сум ња да не
ис пу ња ва про пи са не усло ве осо вин ског оп те ре ће ња и
укуп не ма се во зи ла, а ко је не по сје ду је до зво лу о ван ред -
ном пре во зу те ре та, по ли циј ски слу жбе ник ће на ре ди ти да
се из вр ше мје ре ња ових ка рак те ри сти ка во зи ла. 

(2) Мје ре ње осо вин ског оп те ре ће ња или укуп не ма се
вр ши се по мо ћу цер ти фи ко ва них мјер них уре ђа ја ко је је на
за то од ре ђе ним мје сти ма по ста ви ло овла шће но ли це ор га -
на над ле жног за кон тро лу ма са, осо вин ског оп те ре ће ња и
ди мен зи ја во зи ла у скла ду са про пи си ма о јав ним пу те ви -
ма.

(3) Мје ре ње осо вин ског оп те ре ће ња или укуп не ма се
мо же се из вр ши ти и у при вред ним дру штви ма, јав ним
пред у зе ћи ма или код пред у зет ни ка ко ји по сје ду ју од го ва -
ра ју ће и цер ти фи ко ва не мјер не уре ђа је.

(4) По ли циј ски слу жбе ник на ре ди ће во за чу да, под ње -
го вим над зо ром, во зи ло од ве зе до мје ста гдје ће се из вр ши -
ти мје ре ња.

(5) Мје ре њу тех нич ких ка рак те ри сти ка во зи ла при су -
ству је по ли циј ски слу жбе ник, а ли це ко је је из вр ши ло мје -
ре ње без од га ђа ња оба вје шта ва по ли циј ског слу жбе ни ка о
ре зул та ту мје ре ња.

(6) Уко ли ко во зач не по сту пи по на ре ђе њу из ста ва 1.
овог чла на, по ли циј ски слу жбе ник ће ис кљу чи ти во зи ло из
са о бра ћа ја и од у зе ти са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги -
стра ци ји.

Члан 44.

(1) По ли циј ски слу жбе ник на ре ди ће во за чу да од мах
пре ки не кре та ње во зи лом и от кло ни не ис прав ност или да
во зи ло од ве зе до од ре ђе ног мје ста гдје мо же да от кло ни
не ис прав ност, од но сно да во зи лом на ста ви кре та ње на пу -
ту на ко јем је кре та ње те вр сте во зи ла до зво ље но, од но сно
да упо три је би зим ску опре му, ако за тек не во зи ло:

а) ко је због тех нич ке не ис прав но сти угро жа ва или сме -
та дру гим уче сни ци ма у са о бра ћа ју, 

б) на ко јем је те рет не пра вил но на то ва рен, од но сно не -
до вољ но обез би је ђен, или ко јим се без до зво ле пре во зи те -
рет чи је су ди мен зи је, од но сно ма са ве ће од нај ве ће до зво -
ље не ди мен зи је, од но сно ма се или осо вин ског оп те ре ће ња, 

в) ко је се кре ће пу тем на ко јем је кре та ње те вр сте во -
зи ла за бра ње но или
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г) које се кре ће без зим ске опре ме на ди је лу пу та и у
ври је ме кад је зим ска опре ма оба ве зна.

(2) Ако во зач не по сту пи по на ре ђе њу из ста ва 1. овог
чла на, по ли циј ски слу жбе ник ис кљу чу је во зи ло из са о бра -
ћа ја и од у зи ма са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги стра ци -
ји, а пре ма во за чу пред у зи ма мје ре из сво је над ле жно сти.

(3) Во зач, од но сно вла сник во зи ла ис кљу че ног из са о -
бра ћа ја од го во ран је за чу ва ње во зи ла од кра ђе или дру гих
не за ко ни тих рад њи пре ма во зи лу.

Члан 45.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ис кљу чу је из са о бра ћа ја во -
зи ло ко је ни је ре ги стро ва но или ко је не ма про пи са не ре ги -
стар ске та бли це или не ма про пи са ну на љеп ни цу, а во за чу
се на ли цу мје ста при вре ме но од у зи ма са о бра ћај на до зво -
ла/по твр да о ре ги стра ци ји во зи ла, као и не про пи сне ре ги -
стар ске та бли це.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на по ли циј ски слу жбе -
ник во за чу из да је по твр ду из чла на 42. став 2. овог пра вил -
ни ка.

(3) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца вра ћа во за чу
или вла сни ку во зи ла са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги -
стра ци ји во зи ла чим пре ста ну раз ло зи због ко јих је од у зе -
та, а нај ка сни је у ро ку од 24 ча са по пре стан ку по сто ја ња
тих раз ло га. 

(4) При ли ком вра ћа ња са о бра ћај не до зво ле/по твр де о
ре ги стра ци ји, од во за ча или вла сни ка во зи ла узи ма се из -
да та по твр да о при вре ме ном од у зи ма њу, а уко ли ко ли це не
по сје ду је ту по твр ду, о вра ћа њу са о бра ћај не до зво ле/по -
твр де о ре ги стра ци ји са чи ња ва се слу жбе на за би ље шка на
ко јој оба ве зно сво јим пот пи сом ли це по твр ђу је да је пре у -
зе ло са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги стра ци ји.

(5) Уко ли ко во зач не пре у зме од у зе ту са о бра ћај ну до -
зво лу/по твр ду о ре ги стра ци ји во зи ла у ро ку од три да на од
да на од у зи ма ња, са о бра ћај на до зво ла/по твр да о ре ги стра -
ци ји во зи ла до ста вља се над ле жном ор га ну у чи јој се еви -
ден ци ји во зи ло во ди, а ре ги стар ске та бли це та ко ђе у ро ку
од три да на над ле жном ор га ну код ко јег се еви ден ци је во -
де.

Члан 46.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ис кљу чу је из са о бра ћа ја во -
зи ло ко је је уче ство ва ло у са о бра ћај ној не зго ди, а за ко је
по сто је осно ви сум ње да су оште ће ни ви тал ни скло по ви и
уре ђа ји за ко че ње и упра вља ње или да је на ру ше на ге о ме -
три ја во зи ла.

(2) Ис кљу че ње из ста ва 1. овог чла на вр ши се од у зи ма -
њем ре ги стар ских та бли ца и са о бра ћај не до зво ле/по твр де
о ре ги стра ци ји. 

(3) Вла сни ку во зи ла се са о бра ћај на до зво ла/по твр да о
ре ги стра ци ји, као и ре ги стар ске та бли це вра ћа ју ка да се
утвр ди да је во зи ло тех нич ки ис прав но или да су от кло ње -
ни не до ста ци, а ако се вра ћа ње не из вр ши у ро ку од три да -
на, са о бра ћај на до зво ла/по твр да о ре ги стра ци ји и ре ги -
стар ске та бли це до ста вља ју се над ле жном ор га ну код ко га
се во зи ло во ди у еви ден ци ји.

Члан 47.

По ли циј ски слу жбе ник пре да је од у зе те ре ги стар ске та -
бли це и са о бра ћај ну до зво лу/по твр ду о ре ги стра ци ји де -
жур ној слу жби над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це, што за -
во ди у од го ва ра ју ћу еви ден ци ју.

Члан 48.

(1) Уко ли ко во зач не из вр ши на ред бу да пре да ре ги -
стар ске та бли це, сма тра се да по сто ји опа сност да ће на -
ста ви ти са вр ше њем пре кр ша ја или по но во по чи ни ти исто -
вр сни пре кр шај, те ће по ли циј ски слу жбе ник во за ча ли ши -
ти сло бо де и из ве сти пред суд. 

(2) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца чи ји је по ли циј -
ски слу жбе ник из вр шио ли ше ње сло бо де ан га жо ва ће
струч но ли це или пред у зе ће ко је ће из вр ши ти ски да ње ре -
ги стар ских та бли ца, а за из вр ше но ски да ње ре ги стар ских
та бли ца струч но ли це или пред у зе ће из да ће ра чун ко ји ће

се при ло жи ти над ле жном су ду, уз за хтјев за по кре та ње
пре кр шај ног по ступ ка. 

(3) За хтјев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка из ста -
ва 2. овог чла на са др жи про ци је ње ну ви си ну тро шко ва
ски да ња ре ги стар ских та бли ца, у скла ду са ра чу ном о на -
ста лим тро шко ви ма.

Члан 49.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ће при вре ме но за у ста ви ти
во зи ло иза ко јег се, због спо ре во жње, ство ри ла ко ло на во -
зи ла, на мје сту гдје за у ста вље но во зи ло не угро жа ва и не
оме та од ви ја ње са о бра ћа ја, а по пра ви лу ван ко ло во за.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по ли циј ски слу -
жбе ник мо же та кво во зи ло за у ста ви ти на ко ло во зу, на крат -
ко ври је ме и на пре глед ном мје сту, пред у зи ма ју ћи по треб -
не мје ре без бјед но сти и уз за у ста вља ње во зи ла из су прот -
ног смје ра, а по том про пу сти ти и убр за ти успо ре ни са о -
бра ћај ни ток во зи ла.

4. Кон тро ла бр зи не кре та ња во зи ла у са о бра ћа ју и
сни ма ње са о бра ћа ја и уче сни ка у са о бра ћа ју ко ри шће -
њем тех нич ких сред ста ва

Члан 50.

(1) По ли циј ски слу жбе ни ци за утвр ђи ва ње бр зи не кре -
та ња во зи ла ко ри сте сље де ће уре ђа је: 

а) руч не ла сер ске уре ђа је за мје ре ње бр зи не кре та ња
во зи ла, 

б) мо бил не ра дар ске си сте ме и 

в) ста ци о нар не ра дар ске си сте ме. 

(2) Руч ни ла сер ски уре ђа ји за мје ре ње бр зи не кре та ња
во зи ла ко ри сте се са уре ђа јем или без уре ђа ја са гра фич -
ким ис пи сом бр зи не, да ту ма и вре ме на.

(3) По ли циј ски слу жбе ник ко ји утвр ди пре кр шај пре ко -
ра че ња до зво ље не бр зи не кре та ња во зи ла руч ним ла сер -
ским уре ђа јем за мје ре ње бр зи не из да ће по чи ни о цу пре кр -
ша ја за пи сник о очи та њу бр зи не на ра да ру - мјер ном ин -
стру мен ту, чи ји се обра зац на ла зи у При ло гу број 8. овог
пра вил ни ка. 

(4) По ли циј ски слу жбе ник бр зи ну кре та ња во зи ла
утвр ђу је и по мо ћу та хо граф ског за пи са или не по сред ним
пра ће њем во зи лом (ви део-над зор - пре сре тач).

(5) Фо то гра фи ја и ви део-за пис са по да ци ма о утвр ђе ној
бр зи ни, та хо граф ски за пис и за пи сник из ста ва 3. овог чла -
на ко ри сте се као до каз о утвр ђе ној бр зи ни кре та ња во зи -
ла.

(6) Рад мо бил ног и ста ци о нар ног ра дар ског си сте ма,
на чин во ђе ња еви ден ци је и по сту пак санк ци о ни са ња вр ше
се у скла ду са по себ ним упут ством. 

Члан 51.

(1) По ли циј ски слу жбе ник кон тро лу бр зи не кре та ња
во зи ла руч ним ла сер ским уре ђа ји ма за мје ре ње бр зи не мо -
же вр ши ти са мо у ври је ме и на мје сти ма од ре ђе ним у на -
ло гу за слу жбу.

(2) У на ло гу за слу жбу оба ве зно се упи су ју кон кре тан
за да так кон тро ла бр зи не, мје сто ра да, ври је ме ра да, огра -
ни че ње бр зи не на на ве де ној ди о ни ци и по да так да ли се ра -
ди о пу ту у на се љу или ван на се ља.

(3) По ли циј ски слу жбе ник при је по чет ка ра да са руч -
ним ла сер ским уре ђа јем за мје ре ње бр зи не вр ши по треб на
по де ша ва ња уре ђа ја про пи са на упут ством за упо тре бу, а у
то ку ру ко ва ња уре ђа јем по сту па у скла ду са упут ством за
упо тре бу.

Члан 52. 

(1) Уко ли ко се руч ни ла сер ски уре ђај за мје ре ње бр зи -
не кре та ња во зи ла ко ри сти са по сто љем, по ли циј ски слу -
жбе ник уре ђај по ста вља на без бјед но мје сто ван ко ло во за,
у по ло жа ју и та ко да мо же на ври је ме из вр ши ти мје ре ње
бр зи не во зи ла и бла го вре ме но и без би јед но из вр ши ти за у -
ста вља ње во зи ла да ва њем про пи са ног зна ка.
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(2) Ако је руч ни ла сер ски уре ђај за мје ре ње бр зи не кре -
та ња во зи ла опре мљен са штам па чем, у то ку ра да штам пач
тре ба би ти по ве зан са уре ђа јем и по ста вљен на за то пред -
ви ђе но мје сто на по сто љу, а за сва ко утвр ђе но пре ко ра че -
ње до зво ље не бр зи не кре та ња вр ши се штам па ње гра фич -
ког ис пи са.

(3) Ако се руч ни ла сер ски уре ђај за мје ре ње бр зи не
кре та ња во зи ла ко ри сти без по сто ља, од но сно мје ре ње се
вр ши из ру ке, штам пач тре ба би ти по ве зан са уре ђа јем и
др жи се на опа са чу по ли циј ског слу жбе ни ка.

(4) Из у зет но, уко ли ко су уре ђај и штам пач по ве за ни пу -
тем бе жич не ве зе, по ли циј ски слу жбе ник штам пач мо же
по ста ви ти и на дру го мје сто ко је омо гу ћа ва штам па ње гра -
фич ког ис пи са (у слу жбе ном во зи лу или на ње му и слич -
но).

(5) Ка да еви ден ти ра пре кр шај пре ко ра че ња до зво ље не
бр зи не кре та ња, по ли циј ски слу жбе ник вр ши штам па ње
два при мјер ка гра фич ког ис пи са, од ко јих је дан уру чу је во -
за чу ко ји је по чи нио пре кр шај.

(6) Уко ли ко у то ку ра да до ђе до ква ра штам па ча уре ђа -
ја, по ли циј ски слу жбе ник о то ме са чи ња ва слу жбе ну за би -
ље шку и на ста вља рад са уре ђа јем без штам па ча.

Члан 53. 

(1) Уко ли ко се утвр ди пре кр шај пре ко ра че ња до зво ље -
не бр зи не кре та ња во зи ла по чи њен са во зи ли ма на ко је се,
у скла ду са за ко ном, не при мје њу ју од ред бе о огра ни че њу
бр зи не, од но сно са во зи ли ма под прат њом и во зи ли ма са
пра вом пр вен ства про ла за, по ли циј ски слу жбе ник не ће
пред у зи ма ти мје ре на ка жња ва њу пре кр ша ја, већ ће на на -
ве де не окол но сти са чи ни ти слу жбе ну за би ље шку.

(2) Под во зи ли ма са пра вом пр вен ства про ла за под ра -
зу ми је ва ју се во зи ла слу жбе хит не по мо ћи, ва тро га сна во -
зи ла, во зи ла по ли ци је, суд ске по ли ци је, вој не по ли ци је и
во зи ла Гра нич не по ли ци је БиХ.

(3) Под во зи ли ма по ли ци је под ра зу ми је ва ју се во зи ла
МУП-а Ре пу бли ке Срп ске, МУП-а Фе де ра ци је Бо сне и
Хер це го ви не, кан то нал них МУП-ова, Ми ни стар ства бе -
збјед но сти БиХ (од но сно Ди рек ци је за ко ор ди на ци ју по ли -
циј ских ти је ла, Др жав не аген ци је за ис тра ге и за шти ту,
Гра нич не по ли ци је БиХ, Слу жбе за по сло ве са стран ци ма
и Кан це ла ри је за са рад њу са Ин тер по лом), По ли ци је Брч -
ко Ди стрик та, Оба вје штај но-без бјед но сне аген ци је БиХ и
во зи ла ка зне но-по прав них за во да.

(4) Уко ли ко се утвр ди пре кр шај пре ко ра че ња до зво ље -
не бр зи не кре та ња во зи ла по чи њен са во зи ли ма ме ђу на -
род них вој них и по ли циј ских сна га (ЕУПМ-а, ЛОТ ти мо -
ва, НА ТО сна га) и од слу жбе ни ка и осо бља тих ор га ни за -
ци ја, по ли циј ски слу жбе ник не пред у зи ма мје ре на ка жња -
ва њу пре кр ша ја, већ на на ве де не окол но сти са чи ња ва слу -
жбе ну за би ље шку.

(5) Слу жбе на за би ље шка из ст. 1. и 4. овог чла на са др -
жи по дат ке о во зи лу ко јим је по чи њен пре кр шај и во за чу
ко ји је по чи нио пре кр шај ко ји је по ли циј ски слу жбе ник
био у мо гућ но сти да утвр ди.

Члан 54.

(1) Сни ма ње са о бра ћа ја на пу ту пред у зи ма се у свр ху
пра ће ња без бјед но сти и про ход но сти са о бра ћа ја, по на ша -
ња уче сни ка у са о бра ћа ју, до ку мен то ва ња са о бра ћај них
пре кр ша ја и кри вич них дје ла за чи је до ка зи ва ње се као до -
каз у од го ва ра ју ћем по ступ ку мо же упо три је би ти фо то гра -
фи ја или ви део-за пис. 

(2) По ли циј ски слу жбе ник на сто ји, уко ли ко је тех нич -
ки мо гу ће, да фо то гра фи ја или ви део-за пис са др жи по дат -
ке о да ту му и вре ме ну из вр ше ња, да се са њих мо же не дво -
сми сле но за кљу чи ти о ко јем пре кр ша ју је ри јеч, да сни мак
има та кве тех нич ке ка рак те ри сти ке да се ја сно мо же ви дје -
ти ци је ли ка дар - окру же ње (са о бра ћај ни ца, по сто је ћа са о -
бра ћај на сиг на ли за ци ја, дру ги уче сни ци у са о бра ћа ју и
дру го), од но сно ако је пре кр шај по чи њен во зи лом, да се ја -
сно мо же иден ти фи ко ва ти во зи ло.

(3) У свр ху пред у зи ма ња про пи са них мје ра и про це су -
и ра ња пре кр ша ја и кри вич них дје ла по ли циј ски слу жбе -
ник ће учи ни о цу пре до чи ти фо то гра фи ју или ви део-за пис,
а уко ли ко учи ни лац ни је иден ти фи ко ван, при ба вље не до -
ка зе о учи ње ном пре кр ша ју или кри вич ном дје лу пре до чи -
ће вла сни ку, од но сно ко ри сни ку во зи ла ко ји је омо гу ћио да
се ње го вим во зи лом по чи ни пре кр шај или кри вич но дје ло.

(4) По ли циј ски слу жбе ни ци мо гу ко ри сти ти во зи ла са
спољ ним оби љеж ји ма по ли ци је или без њих, са угра ђе ним
уре ђа ји ма за от кри ва ње и еви ден ти ра ње пре кр ша ја у са о -
бра ћа ју (во зи ло са ви део-над зо ром - пре сре тач). 

(5) Во зи ло са ви део-над зо ром - пре сре тач је во зи ло са
пр вен ством про ла за ка да да је про пи са не по себ не свје тло -
сне зна ко ве и звуч не сиг на ле, на кон от кри ва ња и до ку мен -
то ва ња пре кр ша ја или кри вич них дје ла, у ци љу за у ста вља -
ња во зи ла и да љег про це су и ра ња учи ни о ца.

(6) По ли циј ски слу жбе ник ко ји се на ла зи у по ли циј -
ском во зи лу - пре сре та чу ко ји има угра ђен дис плеј на ко ме
се мо гу ис пи си ва ти на ред бе, у ци љу за у ста вља ња во зи ла,
од но сно из да ва ња на ре ђе ња, уз да ва ње про пи са них по себ -
них свје тло сних зна ко ва мо же укљу чи ти и дис плеј са из да -
том на ред бом, и то:

а) по ли ци ја успо ри те, 

б) стоп по ли ци ја, 

в) про ђи те ис пред слу жбе ног во зи ла, 

г) сма њи те бр зи ну, 

д) по ли ци ја - пра ти те нас, 

ђ) са о бра ћај на не зго да или

е) опа сност на пу ту и слич но. 

5. Упо тре ба са вре ме них тех нич ких сред ста ва и уре -
ђа ја при ли ком кон тро ле са о бра ћа ја и еви ден ти ра ња
пре кр ша ја

Члан 55.

(1) При ли ком оба вља ња по сло ва кон тро ле и ре гу ли са -
ња са о бра ћа ја на пу те ви ма, по ли циј ски слу жбе ни ци у свом
ра ду ко ри сте тех нич ка сред ства и уре ђа је за утвр ђи ва ње
пре кр ша ја, вр ше ње по треб них про вје ра за ли ца и во зи ла и
вр ше ње дру гих по сло ва и за да та ка из сво је над ле жно сти. 

(2) Под сред стви ма и уре ђа ји ма из ста ва 1. овог чла на
под ра зу ми је ва ју се мјер ни уре ђа ји (за мје ре ње бр зи не кре -
та ња во зи ла, при су ства ал ко хо ла у ор га ни зму, ГПС ло ка то -
ри и слич но), ин ди ка то ри (при су ства опој них дро га или
пси хо ак тив них ли је ко ва) и уре ђа ји за при ступ слу жбе ним
еви ден ци ја ма, вр ше ње по треб них про вје ра и унос по да та -
ка (пре но сни ра чу на ри, ГПРС уре ђа ји и слич но).

(3) По ли циј ски слу жбе ник при ли ком ра да са сред стви -
ма из ста ва 1. овог чла на по сту па ју и ру ку ју у скла ду са
упут стви ма за упо тре бу за сва ки од на ве де них уре ђа ја.

(4) Мјер ним уре ђа ји ма (за мје ре ње бр зи не кре та ња во -
зи ла и при су ства ал ко хо ла у ор га ни зму) у то ку ра да ру ку је
по ли циј ски слу жбе ник ко ји је во ђа па тро ле, од но сно пр ви
на ве ден у на ло гу за слу жбу.

(5) У на ло гу за слу жбу оба ве зно се на во ди вр ста и се -
риј ски број уре ђа ја, а за мјер не уре ђа је (за мје ре ње бр зи не
кре та ња во зи ла и при су ства ал ко хо ла у ор га ни зму) по ли -
циј ски слу жбе ник на во ди од ко јег до ко јег бро ја те ста је
вр шио мје ре ње у то ку сво је смје не. 

(6) У слу ча ју усту па ња сред ста ва и уре ђа ја из ста ва 1.
овог чла на дру гим над ле жним ор га ни за ци о ним је ди ни ца -
ма, о то ме се са чи ња ва за пи сник о при мо пре да ји у ко јем се
на во ди да тум и час пре да је уре ђа ја и по сљед њи ис ко ри -
шће ни број те ста, уко ли ко је ри јеч о мјер ном уре ђа ју.

(7) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ни ци у то ку смје не
усту па ју уре ђа је из ста ва 1. овог чла на дру гим по ли циј -
ским слу жбе ни ци ма из сво је или дру гих над ле жних ор га -
ни за ци о них је ди ни ца или за њих вр ше услу жне про вје ре и
мје ре ња, оба ве зни су да то кон ста ту ју у из вје штај из слу -
жбе, а уко ли ко је ри јеч о мјер ном уре ђа ју, на ве шће и од ко -
јег до ко јег бро ја те ста су вр ше на мје ре ња.
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(8) Ка да се у то ку слу жбе сред ство или уре ђај не упо -
тре бља ва, по ли циј ски слу жбе ни ци су ду жни да га др же у
ко фе ру или ку ти ји ако је она дио ком пле та, од но сно на на -
чин ко ји је про пи сан упут ством за упо тре бу.

(9) У слу жбе ним во зи ли ма у ко ји ма је по ста вљен пре -
но сни ра чу нар са но са чем у то ку во жње но сач мо ра би ти
скло пљен по ред сје ди шта су во за ча због без бјед но сти по -
ли циј ских слу жбе ни ка у во зи лу, уко ли ко по сто ји по тре ба
за ко ри шће њем пре но сног ра чу на ра у то ку во жње, ра чу нар
се ко ри сти без но са ча.

(10) Ру ко ва њу и ко ри шће њу сред ста ва и уре ђа ја по -
клања се ду жна па жња, да не би до шло до оште ће ња или
уни ште ња усљед не па жљи вог или не струч ног ру ко ва ња, а
у слу ча ју би ло ка кве не ис прав но сти, ква ра или оште ће ња,
по ли циј ски слу жбе ник код ко јег се уре ђај на ла зио на за ду -
же њу са чи ња ва слу жбе ну за би ље шку на на ве де не окол но -
сти.

6. Кон тро ла оба вља ња ван ред ног пре во за и пре во за
опа сних ма те ри ја

Члан 56.

(1) Кон тро лом ван ред ног пре во за по ли циј ски слу жбе -
ник утвр ђу је да ли:

а) пре во зник по сје ду је до зво лу за ван ред ни пре во з (у
да љем тек сту: до зво ла), од но сно са гла сност Ми ни стар -
ства,

б) се ван ред ни пре воз оба вља у скла ду са до зво лом, тј.
про пи са ном тра сом, во зи ли ма, вре ме ном оба вља ња ван -
ред ног пре во за и оста лих оба ве за на ло же них до зво лом,

в) пре во зник ван ред ног пре во за по сје ду је по треб ну до -
ку мен та ци ју о во зи ли ма ко ја вр ше пре воз, во за чи ма и пра -
те ћим ли ци ма,

г) је те рет про пи сно смје штен, учвр шћен и оби ље жен,
да ли је ду жи на, ши ри на, ви си на и ма са те ре та исто вјет на
са по да ци ма у до зво ли, да ли је пре во зник пред у зео све
мје ре без бјед но сти про пи са не у до зво ли, а уко ли ко је ван -
ред ном пре во зу од ре ђе на по ли циј ска прат ња, утвр ђе не не -
ис прав но сти или не до ста ци от кла ња ју се при је по чи ња ња
ван ред ног пре во за,

д) су во зи ла ко ји ма се оба вља ван ред ни пре воз и во зи -
ла пре во зни ка ко ја пра те ван ред ни пре воз оби ље же на про -
пи са ним озна ка ма, га ба рит ним свје тли ма, про пи са ним ро -
та ци о ним или треп ћу ћим свје тли ма,

ђ) во за чи и во зи ла ис пу ња ва ју про пи са не оп ште усло -
ве за уче шће у са о бра ћа ју и

е) се иза во зи ла ко је вр ши ван ред ни пре воз фор ми ра
ко ло на дру гих во зи ла и да ли во ђа прат ње ван ред ног пре -
во за на по год ном мје сту за у ста вља ван ред ни пре воз и про -
пу шта ко ло ну во зи ла.

(2) Во ђа прат ње ван ред ног пре во за на по год ном мје сту
за у ста вља ван ред ни пре воз и у слу ча ју ако на во зи лу под
прат њом на сту пи квар, а ако во зи ло ни је мо гу ће скло ни ти
са пу та во зи ло ће се за у ста ви ти што бли же де сној иви ци
ко ло во за и про пи сно озна чи ти. У слу ча ју не по вољ них вре -
мен ских усло ва или ако на сту пи оште ће ње пу та или пут -
них обје ка та у то ли кој ме ри да ни је мо гу ће да ље без бјед но
од ви ја ње ван ред ног пре во за, во ђа прат ње ће ван ред ни пре -
воз пре ки ну ти и во зи ло скло ни ти са пу та на по год но мје -
сто.

(3) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ник при ли ком кон тро ле
са о бра ћа ја утвр ди да се ван ред ни пре воз оба вља су прот но
про пи си ма из обла сти без бјед но сти са о бра ћа ја, пред у зи ма
од го ва ра ју ће по себ не мје ре без бјед но сти, нео п ход не рад -
ње до ка зи ва ња по чи ње ног пре кр ша ја и по кре та ња пре кр -
шај ног по ступ ка, од но сно без од га ђа ња оба вје шта ва на -
дле жне ин спек циј ске ор га не о утвр ђе ним не пра вил но сти -
ма из њи хо ве над ле жно сти.

Члан 57.

(1) Пре воз опа сних ма те ри ја вр ши се у скла ду са про -
пи си ма о пре во зу опа сних ма те ри ја на на чин ко јим се обе -
з бје ђу ју за шти та жи во та и здра вље љу ди, за шти та жи вот не
сре ди не и ма те ри јал них до ба ра, без бјед ност са о бра ћа ја,

пред у зи ма ње мје ра за шти те од не сре ћа и ха ва ри ја и дру гих
мје ра утвр ђе них за ко ном. 

(2) Кон тро лом пре во за опа сних ма те ри ја по ли циј ски
слу жбе ник утвр ђу је да ли:

а) пре во зник по сје ду је тран спорт ну до ку мен та ци ју,
цер ти фи кат за во зи ло (АДР), цер ти фи кат за во за ча (АДР),
ис пра ве о пре во зу, упут ство о по себ ним мје ра ма без бјед -
но сти, одо бре ње за пре воз и одо бре ње за на бав ку опа сних
ма те ри ја у слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном, 

б) во зач ис пу ња ва про пи са не оп ште усло ве за упра вља -
ње во зи лом и по себ не усло ве за упра вља ње во зи лом, ко јим
се пре во зи опа сан те рет,

в) во зи ло ис пу ња ва про пи са не оп ште усло ве за уче шће
у са о бра ћа ју и по себ не усло ве да се њи ме пре во зи опа сан
те рет,

г) во зи ло по сје ду је про пи са ну опре му за уче шће у са о -
бра ћа ју и до дат ну опре му за во зи ло за пре воз опа сног те -
ре та,

д) је во зи ло про пи сно оби ље же но и озна че но да се њи -
ме пре во зи опа сан те рет,

ђ) во зач упра вља во зи лом про пи са ном бр зи ном,

е) се тран спорт опа сног те ре та вр ши до зво ље ном тра -
сом кре та ња по пу ту,

ж) се при ли ком про ла ска кроз ту нел во зи ла ко јим се
пре во зе опа сне ма те ри је по шту ју по ступ ци про пи са ни За -
ко ном о пре во зу опа сних ма те ри ја,

з) во за чи за у ста вља ју или пар ки ра ју во зи ла на пред ви -
ђе ним мје сти ма,

и) се у ка би ни во зи ла по ред во за ча, су во за ча и пра ти о -
ца на ла зе дру га ли ца, 

ј) се во зач уда ља ва од во зи ла ко јим се пре во зи опа са на
ма те ри ја, 

к) се у во зи лу др же ма те ри је ко је мо гу да иза зо ву по -
жар и 

л) се у скла ду са за ко ном по шту је за бра на пу ше ња ци -
га ре та у во зи лу за пре воз опа сних ма те ри ја.

(3) Уко ли ко по ли циј ски слу жбе ник при ли ком кон тро ле
са о бра ћа ја утвр ди да се пре воз опа сних ма те ри ја оба вља
су прот но За ко ну о пре во зу опа сних ма те ри ја, пред у зи ма
од го ва ра ју ће мје ре без бјед но сти, нео п ход не рад ње до ка зи -
ва ња учи ње ног пре кр ша ја и по кре та ња пре кр шај ног по -
ступ ка, од но сно без од ла га ња оба вје шта ва над ле жне ин -
спек циј ске ор га не о утвр ђе ним не пра вил но сти ма из њи хо -
ве над ле жно сти.

III - НЕ ПО СРЕД НО РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА

Члан 58.

Не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја вр ши по ли циј ски
слу жбе ник и исто се са сто ји у ја сном и не дво сми сле ном
да ва њу зна ко ва и из да ва њу на ред би по ко ји ма уче сни ци у
са о бра ћа ју мо ра ју по сту па ти у са о бра ћа ју на рас кр сни ци
или дру гом мје сту на пу ту.

Члан 59.

(1) Не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја вр ши по ли циј -
ски слу жбе ник у уни фор ми са про пи са ном до дат ном опре -
мом, осим у слу ча ју ка да ре гу ли са ње са о бра ћа ја не тр пи
од га ђа ње и у том слу ча ју по ли циј ски слу жбе ник не мо ра
има ти про пи са ну до дат ну опре му.

(2) Зна ко ве и на ред бе у ци љу ре гу ли са ња са о бра ћа ја
по ли циј ски слу жбе ник мо же из да ва ти усме но, ру ка ма, по -
ло жа јем ти је ла, пи штаљ ком, та бли цом за кон тро лу и ре гу -
ли са ње са о бра ћа ја (у да љем тек сту: стоп та бли ца) и по себ -
ним уре ђа ји ма за еми то ва ње звуч них сиг на ла, од но сно
свје тло сних зна ко ва.

Члан 60.

(1) Не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја вр ши по ли циј -
ски слу жбе ник у уни фор ми ко ји је рас по ре ђен на по сло ве
кон тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја. 

10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 122 8.12.2011.



(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, не по сред но ре гу ли -
са ње са о бра ћа ја мо гу оба вља ти и дру ги по ли циј ски слу -
жбе ни ци у уни фор ми у хит ним слу ча је ви ма (са о бра ћај на
не зго да, за стој, пре у смје ра ва ње са о бра ћај них то ко ва и
слич но). 

(3) Зна ко ве ко ји ма се на ре ђу је сма ње ње бр зи не кре та -
ња, убр за ње кре та ња и за у ста вља ње од ре ђе них во зи ла по -
ли циј ски слу жбе ник мо же да ва ти и из во зи ла, од но сно са
во зи ла ко ја се ко ри сте за из вр ше ње слу жбе них за да та ка у
са о бра ћа ју (мо то цикл, ла ки мо то цикл, мо пед, би цикл и
слич но).

Члан 61.

(1) Не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја по ли циј ски слу -
жбе ник вр ши на рас кр сни ци или дру гом мје сту на пу ту,
уна кр сним, на из мје нич ним или мје шо ви тим (ком би но ва -
ним) про пу шта њем са о бра ћај них то ко ва, од но сно за бра -
ном од ви ја ња са о бра ћа ја.

(2) Уна кр сно ре гу ли са ње са о бра ћа ја спро во ди се на
рас кр сни ца ма на ко ји ма ни су по ста вље ни уре ђа ји за да ва -
ње свје тло сних са о бра ћај них зна ко ва у ври је ме ин тен зив -
них са о бра ћај них то ко ва во зи ла и пје ша ка и вр ши се та ко
да се до зво ља ва са о бра ћај ни ток во зи ла из јед ног прав ца
ко ји се укр шта са са о бра ћај ним то ком во зи ла из дру гог
прав ца, ко јем је у том мо мен ту за бра њен про лаз. 

(3) На из мје нич но про пу шта ње са о бра ћај них то ко ва
спро во ди се на ди је лу пу та или ули це гдје је из раз ли чи тих
раз ло га (са о бра ћај на не зго да, ра до ви на пу ту, оште ће ње ко -
ло во за, од рон или дру га пре пре ка на пу ту и слич но) до шло
до су же ња или за у зи ма ња ди је ла ко ло во за, та ко да се не
мо же исто вре ме но од ви ја ти са о бра ћај у оба смје ра.

(4) Мје шо ви то (ком би но ва но) ре гу ли са ње са о бра ћа ја
спро во ди се на рас кр сни ци са се ма фо ри ма, ка да у ври је ме
по ве ћа ног са о бра ћај ног оп те ре ће ња, ус по ста вље ни ре жим
ра да се ма фо ра не за до во ља ва по тре бан ни во про ход но сти
са о бра ћа ја, од но сно у усло ви ма за сто ја или за гу ше ња са о -
бра ћа ја на рас кр сни ци.

(5) При ли ком ре гу ли са ња са о бра ћа ја на рас кр сни ци са
уре ђа ји ма за да ва ње свје тло сних са о бра ћај них зна ко ва, по -
ли циј ски слу жбе ник ће, ка да за то по сто је тех нич ке мо гућ -
но сти, из ми је ни ти ре жим ра да тих уре ђа ја та ко да еми ту ју
жу то треп таће свје тло.

(6) Пре ла зак са јед ног на чи на ре гу ли са ња са о бра ћа ја
(пра ви ла са о бра ћа ја, од но сно тех нич ко ре гу ли са ње) на не -
по сред но ре гу ли са ње, као и обр ну то, по ли циј ски слу жбе -
ник чи ни у ври је ме и на на чин ко ји је нај по вољ ни ји из
аспек та без бјед но сти са о бра ћа ја и соп стве не без бјед но сти.

Члан 62.

(1) Ако се у јед ној рас кр сни ци на ла зи ви ше по ли циј -
ских слу жбе ни ка ко ји не по сред но ре гу ли шу са о бра ћај, је -
дан по ли циј ски слу жбе ник тре ба да се на ла зи у сре ди ни
рас кр сни це, а оста ли по ли циј ски слу жбе ни ци ко ји вр ше
не по сред но ре гу ли са ње са о бра ћа ја на ла зе се на по год ном
мје сту на ко ло во зу у зо ни рас кр сни це.

(2) Уко ли ко ви ше по ли циј ских слу жбе ни ка не по сред но
ре гу ли шу са о бра ћај, зна ци ко је да ју мо ра ју би ти ме ђу соб -
но ускла ђе ни.

1. Ка те го ри је не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја

Члан 63.

Ре гу ли са ње са о бра ћа ја на пу те ви ма оба вља се на осно -
ву сва ко днев ног пра ће ња ста ња, уоча ва ња по ре ме ћа ја у
одви ја њу са о бра ћа ја и по ка за те ља о ста њу без бјед но сти
са о бра ћа ја, а оба вља се стал но, по вре ме но или ин тер вент -
но, на рас кр сни ца ма или дру гим мје сти ма на пу ту, ра ди
оства ри ва ња ве ће про ход но сти са о бра ћа ја и без бјед но сти
уче сни ка у са о бра ћа ју, као и за шти те љу ди и имо ви не.

Члан 64.

(1) Ре гу ли са ње са о бра ћа ја из чла на 63. овог пра вил ни -
ка оба вља се на три на чи на, и то:

а) стал но ре гу ли са ње са о бра ћа ја оба вља се сва ко днев -
но, у од ре ђе но до ба да на,

б) по вре ме но ре гу ли са ње са о бра ћа ја на пу те ви ма оба -
вља се на мје сти ма и у ври је ме оче ки ва ног или ван ред ног
по ве ћа ња са о бра ћа ја на пу те ви ма и ње го вог оте жа ног
одви ја ња (да ни ви кен да, спорт ске или дру ге при ред бе или
ак тив но сти на пу ту, са о бра ћај не не зго де и слич но) и

в) ин тер вент но ре гу ли са ње са о бра ћа ја је не по сред но
ре гу ли са ње ко је вр ши по ли циј ски слу жбе ник на рас кр сни -
ци или дру гом мје сту на пу ту.

(2) Стал но ре гу ли са ње са о бра ћа ја утвр ђу је се пла ном
ра да по ли циј ске ста ни це.

(3) По вре ме но ре гу ли са ње са о бра ћа ја утвр ђу је се на ло -
гом за слу жбу или упу ћи ва њем по ли циј ског слу жбе ни ка у
од ре ђе ном вре мен ском ин тер ва лу на кон крет ну рас кр сни -
цу или ди о ни цу пу та.

(4) Ин тер вент но ре гу ли са ње са о бра ћа ја по ли циј ски
слу жбе ник пред у зи ма хит но у слу ча ју:

а) ка да је нео п ход но да уче сни ци у са о бра ћа ју хит но и
без од га ђа ња од сту пе од про пи са них пра ви ла са о бра ћа ја
или зна че ња са о бра ћај них зна ко ва,

б) хит ног спре ча ва ња или от кла ња ња пре ки да, за сто ја
или успо ре ња са о бра ћа ја (са о бра ћај ног то ка),

в) вр ше ња уви ђа ја на мје сту - ди о ни ци пу та гдје се до -
го ди ла са о бра ћај на не зго да на пу ту и

г) оста лих си ту а ци ја ко је зах ти је ва ју хит но и ван ред но
ин тер вент но ре гу ли са ње у ци љу обез бје ђи ва ња ве ће про -
ход но сти и без бјед ног од ви ја ња са о бра ћа ја.

Члан 65.

При ли ком одр жа ва ња спорт ских и дру гих при ред би на
пу ту, од но сно до га ђа ја, ре гу ли са ње са о бра ћа ја вр ши се по
прет ход но са чи ње ном пла ну обез бје ђе ња ко ји се са чи ња ва
за сва ку си ту а ци ју по себ но и ко јим се на осно ву са о бра ћај -
но-без бјед но сне про цје не пре ци зи ра ју мје ста и на чин ре гу -
ли са ња, као и оста ли па ра ме три нео п ход ни при ли ком обе -
з бје ђе ња спорт ских и дру гих при ред би на пу ту. 

IV - НА ЛА ГА ЊЕ МЈЕ РА ЗА ОТ КЛА ЊА ЊЕ, ОД НО СНО
СПРЕ ЧА ВА ЊЕ НА СТАН КА ОПА СНО СТИ НА ПУ ТУ

Члан 66.

(1) Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца од мах по са зна -
њу и ка да утвр ди да по сто ји не по сред на опа сност по уче -
сни ке у са о бра ћа ју оба вје шта ва над ле жни ор ган ко ји упра -
вља пу те ви ма или прав но ли це ко је је у скла ду са уго во ром
над ле жно за от кла ња ње не до ста та ка на пу те ви ма да пре ду -
зме мје ре за от кла ња ње не по сред не опа сно сти ко ја је на -
ста ла усљед не до вољ ног одр жа ва ња пу те ва, од но сно ко ја
је из не на да на ста ла.

(2) Под из не над ним на стан ком опа сно сти сма тра се
опа сност ко ја је на ста ла усљед:

а) дје ло ва ња ки ше, бу ји це, сни је га, мра за, вје тра и
слич но, 

б) оста вље них оште ће них, не ис прав них и на пу ште них
во зи ла на ко ло во зу, от па лих пред ме та са во зи ла, ис па лих
пред ме та из во зи ла и са во зи ла и слич но, 

в) из но ше ња зе мље, бла та и оста лог ма те ри ја ла на пут
по сли је из во ђе ња ра до ва и

г) не ис прав ног ра да или оште ће ња уре ђа ја за да ва ње
свје тло сних са о бра ћај них зна ко ва на пу ту или дру гих са о -
бра ћај них зна ко ва.

(3) Уко ли ко над ле жни ор ган ко ји упра вља пу те ви ма
или прав но ли це ко је је у скла ду са уго во ром над ле жно за
от кла ња ње не до ста та ка на пу те ви ма не от кло ни не до стат -
ке или их ни је от кло нио, а са уго во ром је био упо знат или
је био ду жан да бу де упо знат, про тив истих ће се под ни је -
ти за хтјев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка.

(4) Ако по ли циј ски слу жбе ник уочи и утвр ди да се чи -
ње њем уче сни ка у са о бра ћа ју на ла зе пред ме ти или ма те ри -
је на пу ту, од но сно да по ти чу са во зи ла ко јим упра вља, на -
ре ди ће ли цу ко је је иза зва ло та кву си ту а ци ју да те пред ме -
те или ма те ри је укло ни са пу та.
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(5) Уко ли ко ли це ко је је иза зва ло та кву си ту а ци ју од би -
је да те пред ме те или ма те ри је укло ни са пу та, про тив ли -
ца ће се под ни је ти за хтјев за по кре та ње пре кр шај ног по -
ступ ка, ко ји са др жи про ци је ње не тро шко ве укла ња ња, у
скла ду са тро шко ви ма на зна че ним у ра чу ну, до ста вље ног
од над ле жног ор га на ко ји упра вља пу те ви ма или прав ног
ли ца ко ја су у скла ду са уго во ром над ле жна за от кла ња ње
не до ста та ка.

(6) У слу ча ју да пре пре ку ни је мо гу ће укло ни ти ра ди
без бјед ног од ви ја ња са о бра ћа ја, по ли циј ски слу жбе ник ће
ин фор ми са ти де жур ну слу жбу и зах ти је ва ти да ор ган над -
ле жан за одр жа ва ње пу та укло ни пре пре ку, а мје сто обе -
зби је ди и омо гу ћи од ви ја ње са о бра ћа ја, с тим да по ли циј -
ски слу жбе ник не сми је да на пу сти ли це мје ста гдје по сто -
ји опа сност од угро жа ва ња са о бра ћа ја.

V - ПРЕ ГЛЕД ВО ЗИ ЛА, ЛИ ЦА И ПРЕД МЕ ТА

Члан 67.

(1) У кон тро ли са о бра ћа ја на пу ту по ли циј ски слу жбе -
ник мо же из вр ши ти пре глед во зи ла, ли ца у во зи лу и пред -
ме та ко је но се са со бом. 

(2) Пре глед во зи ла об у хва та ви зу ел ни пре глед свих
отво ре них и за тво ре них про сто ра пре во зног сред ства и
пред ме та ко ји се њи ме пре во зе. 

(3) Пре глед пред ме та ко је ли це но си са со бом об у хва та
пре глед пред ме та ко ји су код ли ца или у ње го вој не по сред -
ној бли зи ни, као и пред ме та ли ца по чи јем се на ло гу или у
чи јој се прат њи пре во зе. 

(4) Пре глед ли ца об у хва та ви зу ел ни увид у са др жај
одје ће и обу ће ли ца. Пре глед ли ца оба вља ли це истог по ла,
из у зев у слу ча ју ка да је нео п хо дан хи тан пре глед ли ца да
би му се од у зе ло оруж је или дру ги пред мет ко јим се мо же
из вр ши ти на пад на по ли циј ског слу жбе ни ка, дру го ли це
или са мо по вре ђи ва ње. 

(5) При ли ком пре гле да мо гу се ко ри сти ти тех нич ка по -
ма га ла и/или слу жбе ни пси.

(6) По ли циј ски слу жбе ник ће из вр ши ти при вре ме но
од у зи ма ње пред ме та про на ђе них при ли ком пре гле да у
скла ду са За ко ном о по ли циј ским слу жбе ни ци ма, За ко ном
о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Срп ске и За ко ном о пре -
кр ша ји ма Ре пу бли ке Срп ске. 

(7) При ли ком од у зи ма ња пред ме та из ста ва 6. овог чла -
на, по ли циј ски слу жбе ник ли цу код ко га су про на ђе ни
пред ме ти из да је по твр ду о при вре ме ном од у зи ма њу пред -
ме та. 

VI - ПРЕ МЈЕ ШТА ЊЕ НЕ ПРО ПИ СНО 

ЗА У СТА ВЉЕ НИХ/ПАР КИ РА НИХ ВО ЗИ ЛА, 

ПРЕ МЈЕ ШТА ЊЕ ВО ЗИ ЛА У ПО СЕБ НИМ И 

ХИТ НИМ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ МА, ПРИ СИЛ НО 

ЗА У СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗИ ЛА

Члан 68.

(1) Уко ли ко у са о бра ћа ју на пу ту за тек не не про пи сно
пар ки ра но или за у ста вље но во зи ло, по ли циј ски слу жбе ник
усме но на ла же во за чу да без од ла га ња укло ни во зи ло и
пред у зи ма про пи са не ме ре.

(2) Уко ли ко во зач ни је при су тан на ли цу мје ста или је
при су тан, али од би је да укло ни во зи ло, по ли циј ски слу -
жбе ник до но си пи са ни на лог ко јим ће од ре ди ти да се во зи -
ло пре мје сти на без бјед но мје сто, а пре мје шта ње во зи ла
вр ши се упо тре бом спе ци јал ног во зи ла “па ук”.

(3) При је пре мје шта ња во зи ла са чи ња ва се за пи сник о
пре мје шта њу са ски цом пар ки ра ног во зи ла и вр ши се фо -
то гра фи са ње во зи ла. 

(4) Уз за пи сни к из ста ва 3. овог чла на оба ве зно се на -
во ди ста ње во зи ла при је по чи ња ња рад ње пре мје шта ња са
пре ци зним кон ста то ва њем свих ви дљи вих оште ће ња на
во зи лу, ста ро сти оште ће ња, као и кон ста та ци ја да ли су на
во зи лу за кљу ча на вра та, по клоп ци мо то ра и пр тља жник. 

Члан 69.

(1) По ли циј ски слу жбе ник ће усме но на ре ди ти во за чу,
ко ри сни ку, од но сно вла сни ку да пре мје сти и про пи сно
пар ки ра  во зи ло на по год но мје сто, у слу ча је ви ма ка да је
ри јеч о пред у зи ма њу из у зет но хит них мје ра из обла сти
кри ми на ли те та, јав ног ре да и ми ра, без бјед но сти са о бра -
ћа ја, обез бје ђе ња ли ца или обје ка та ко ји се по себ но обе -
збје ђу ју, от кла ња ња не по сред не опа сно сти за жи вот и
здра вље љу ди или имо ви не, од но сно жи вот не сре ди не. 

(2) Уко ли ко во зач, ко ри сник, од но сно вла сник ни је
при су тан или од би је да пре мје сти во зи ло, по ли циј ски слу -
жбе ник ће без од га ђа ња од ре ди ти да се во зи ло пре мје сти
на дру го мје сто упо тре бом спе ци јал ног во зи ла “па ук”.

Члан 70.

(1) По ли циј ски слу жбе ник мо же да упо трије би сред -
ства за при сил но за у ста вља ње во зи ла ра ди:

а) спре ча ва ња бјек ства мо тор ним во зи лом ли ца за ко је
по сто је осно ви сум ње да је из вр ши ло кри вич но дје ло за ко -
је се мо же из ре ћи ка зна за тво ра од пет го ди на или те жа ка -
зна,

б) спре ча ва ње бјек ства ли ца ко је је ли ше но сло бо де
или за ко је је из да та на ред ба за ли ше ње сло бо де због из вр -
ше ња кри вич ног дје ла из тач ке а) овог чла на и

в) спре ча ва ња не до пу ште ног при ла за во зи ла објек ту
или про сто ру ко ји се обез бје ђу је.

(2) За при сил но за су та вља ње во зи ла ко ри сти се бо дљи -
ка ва тра ка “јеж” и дру га по год на сред ства ко ји ма се во зи -
ло у по кре ту мо же за у ста ви ти.

(3) Ако по ли циј ски слу жбе ник не ма код се бе сред ства
из ста ва 2. овог чла на, за при сил но за у ста вља ње мо же ко -
ри сти ти за штит ну огра ду, слу жбе но во зи ло, рам пу или
дру го по год но сред ство. 

(4) Ис пред мје ста на ко ме је по ста вље но сред ство за
при сил но за у ста вља ње мо тор ног во зи ла, на без бјед ној уда -
ље но сти, по ста вља ју се од го ва ра ју ћи са о бра ћај ни зна ци, а
по по тре би и од го ва ра ју ће свје тло у скла ду са про пи сом о
са о бра ћај ним зна ко ви ма и сиг на ли за ци ји на пу те ви ма, на -
чи ну оби ље жа ва ња ра до ва и пре пре ка на пу ту и зна ко ви ма
ко је уче сни ци ма у са о бра ћа ју да је овла шће но ли це. 

(5) Са о бра ћај ни зна ци и свје тла из ста ва 4. овог чла на
не ће се по ста вља ти ако би то мо гло да угро зи без бјед ност
по ли циј ског слу жбе ни ка или дру гог ли ца или би би ло очи -
глед но не при мје ре но у да тим окол но сти ма. 

(6) При ли ком ода би ра мје ста за по ста вља ње сред ста ва
за при сил но за у ста вља ње, тре ба во ди ти ра чу на о то ме да се
ова сред ства не сми ју по ста вља ти на не пре глед ним ди је ло -
ви ма пу та (кри ви не, пре во ји, ту не ли, над во жња ци и слич -
но), а узи ма ју ћи у об зир гу сти ну са о бра ћа ја, ста ње ко ло во -
за, до ба да на, ат мос фер ске при ли ке, сма ње ну ви дљи вост и
слич но. 

(7) При ли ком при нуд ног за у ста вља ња мо тор ног во зи -
ла, мо ра се во ди ти ра чу на о то ме да се не угро зи жи вот и
лич на без бјед ност дру гих уче сни ка у са о бра ћа ју и при то -
ме се, по по тре би, мо гу ан га жо ва ти по ли циј ски слу жбе ни -
ци дру гих ли ни ја ра да у по ли ци ји, еки пе хит не ме ди цин ске
по мо ћи, ва тро га сне слу жбе и дру ги.

(8) О упо тре би сред ста ва за при сил но за у ста вља ње во -
зи ла под но си се из вје штај у скла ду са про пи сом о упо тре -
би си ле.

VII - ПРЕ ВОЗ ЛИ ЦА У СЛУ ЖБЕ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА

Члан 71.

(1) При ли ком оба вља ња по сло ва кон тро ле и ре гу ли са -
ња са о бра ћа ја на пу те ви ма, по ли циј ски слу жбе ни ци у слу -
жбе ним во зи ли ма мо гу из вр ши ти пре воз ли ца ко ја су ли -
ше на сло бо де, ли ца ко ја се при во де или спро во де, а уз
прет ход но да ту са гла сност и ли ца ко ја су по зва на од по ли -
циј ских слу жбе ни ка.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на пут нич ким слу жбе -
ним во зи лом мо же се пре во зи ти са мо јед но ли це ко је ће
при ли ком пре во за би ти смје ште но на зад ње сје ди ште иза
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су во за ча уз ко је ће сје ди ти дру ги по ли циј ски слу жбе ник на
мје сту иза по ли циј ског слу жбе ни ка ко ји во зи слу жбе но во -
зи ло. 

(3) У из у зет ним слу ча је ви ма, по одо бре њу не по сред -
ног стар је ши не и у ван ред ним си ту а ци ја ма (у слу ча је ви ма
ка да је ри јеч о пред у зи ма њу из у зет но хит них мје ра из
обла сти кри ми на ли те та, јав ног ре да и ми ра, без бјед но сти
са о бра ћа ја, от кла ња ња не по сред не опа сно сти за жи вот и
здра вље љу ди, пре воз ли ца по ври је ђе них у са о бра ћај ним
не зго да ма, пре воз уче сни ка у са о бра ћај ној не зго ди до
здрав стве не уста но ве ра ди узи ма ња узор ка кр ви или ури на
и слич но), слу жбе ним во зи ли ма мо же се из вр ши ти и пре -
воз дру гих ли ца.

VI II - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 72.

При ло зи од бро ја 1. до бро ја 8. чи не са став ни дио овог
пра вил ни ка.

Члан 73.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: С/М-2916
17. новембра 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Ста ни слав Ча ђо, с.р.

При лог број 1.

Ре пу бли ка Срп ска                       се риј ски број__________

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ _____________________________ 

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:____________________________

На осно ву чла на 220. За ко на о осно ва ма без бјед но сти
са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ (“Слу жбе ни гла сник БиХ”,
бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и чла на 21. став 1. Пра -
вил ни ка о на чи ну оба вља ња по сло ва кон тро ле и не по сред -
ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви ма (_________), са чи -
ња ва се:

З А П И С Н И К

о ис пи ти ва њу во за ча да ли има ал ко хо ла - 
опој них дро га или пси хо ак тив них ли је ко ва у ор га ни зму

______________ 20___ го ди не у ______________________ 
(датум)

ча со ва, на пу ту __________________________, у мје сту 
_________________, оп шти на/град ___________________,
из вр ше на је кон тро ла ____________________во зи ла мар ке
_______________ рег. број (бр. ша си је) ________________
и при кључ ног во зи ла мар ке __________________ рег. број
(бр. ша си је) ___________________, ко јим је упра вљао/-ла
во зач _____________________________________, син/кћи
________________, ро ђен/-а ____________ го ди не, ЈМБГ
_________________, по сје ду је во зач ку до зво лу - лич ну
кар ту - пут ну ис пра ву, број _______________ из да ту од
____________________. 

Во зач је упи тан да ли је у по сљед њих 15 ми ну та уно сио ал -
ко хол но пи ће у ор га ни зам, те по што је од го во рио да је -
сте/ни је, са че ка но је/ни је, на кон че га је во за чу по ну ђе но
ис пи ти ва ње.

Во зач је при хва тио/од био да се под врг не ис пи ти ва њу по -
мо ћу од го ва ра ју ћих сред ста ва и апа ра та, мар ке
________________, фа брич ког бро ја __________________.

Из вр ше ним ис пи ти ва њем утвр ђе но је да во зач има
_____________________ г/кг ал ко хо ла у ор га ни зму (тест
број __________________), од но сно да има/не ма (за о кру -
жи ти) при су ство опој них дро га или пси хо ак тив них ли је ко -
ва у ор га ни зму, вр сте ______________________________ .

Во зач по ри че/не по ри че (за о кру жи ти) да је под деј ством
ал ко хо ла - опој них дро га или пси хо ак тив них ли је ко ва у ор -
га ни зму, те за хтије ва/не за хтије ва (за о кру жи ти) да се из вр -
ши ана ли за кр ви и ури на. 

Во зач је прет ход но упо зо рен да сам сно си тро шко ве ис пи -
та ва ња уко ли ко се ана ли зом утвр ди да је под деј ством ал -
ко хо ла - опој них дро га или пси хо ак тив них ли је ко ва.

При мјед ба во за ча: __________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

За пи сник је са чи њен у три исто вјет на при мјер ка, од ко јих
је/ни је је дан пре дат во за чу на ли цу мје ста.

М. П.        Пот пис по ли циј ског  
Пот пис во за ча:                                       слу жбе ни ка
____________                              _____________________

При лог број 2.

се риј ски број_________

Ре пу бли ка Срп ска       

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________ 

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

ЗДРАВ СТВЕ НА УСТА НО ВА ________________________

На осно ву чла на 159. ст. 3, 4. и 5. За ко на о осно ва ма
без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ (“Слу жбе ни
гла сник БиХ”, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и чла на
22. став 4. Пра вил ни ка о на чи ну оба вља ња по сло ва кон -
тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви ма
(_________), под но си мо: 

ЗА ХТЈЕВ

ЗА УЗИ МА ЊЕ КР ВИ И УРИ НА - СТРУЧ НИ ПРЕ ГЛЕД

ли ца _____________________, син/кћи ________________,
ро ђен/-а ______________ го ди не, ЈМБГ _______________,
стал но на ста њен у мје сту ___________________________,
у Ули ци ___________________________ бр. _____, оп шти -
на/град ________________, по сје ду је во зач ку до зво лу -
лич ну кар ту - пут ну ис пра ву, број ____________ из да ту од
____________________________.

Тра же но нам је по треб но ра ди утвр ђи ва ња да ли је ли це
под ути ца јем ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва у ор -
га ни зму, те пред у зи ма ња дру гих За ко ном пред ви ђе них мје -
ра.

Тро шко ве узи ма ња кр ви и ури на - струч ног пре гле да сно -
си МУП РС, те вас мо ли мо да је дан при мје рак ра чу на до -
ста ви те над ле жној ПС ко ја је из вр ши ла до во ђе ње ли ца.

За хтјев је са чи њен у два исто вјет на при мјер ка.

Пот пис примаоца М. П.        Пот пис по ли циј ског  
захтјева: слу жбе ни ка

____________                             _____________________

При лог број 3. 

се риј ски број__________

Ре пу бли ка Срп ска    

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________ 

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

На осно ву чла на 224. став 9. За ко на о осно ва ма без бјед -
но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ (“Слу жбе ни гла сник
БиХ”, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), из да је се:

ПОТВРДА

о при вре ме ном од у зи ма њу во зач ке до зво ле

________20__ го ди не у ______ ча со ва, на пу ту _________, 
(да тум)

у мје сту _________________, оп шти на / град ___________,
из вр ше но је при вре ме но од у зи ма ње во зач ке до зво ле бр.
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__________ из да те од __________________, од во за ча
__________________________, ЈМБ _________________,
стал но на ста њен/-а у мје сту _________________, у Ули ци
______________________.

НА ПО МЕ НА: Во зач ка до зво ла мо же се пре у зе ти у ПС
___________________, у Ули ци _____________________,
бр._____, оп шти на/град ________________, чим пре ста ну
раз ло зи због ко јих је од у зе та, а нај ка сни је у ро ку од 24 ча -
са од од у зи ма ња. Уко ли ко во зач не пре у зме во зач ку до зво -
лу у ро ку од три да на од да на од у зи ма ња, во зач ка до зво ла
би ће до ста вље на над ле жном ор га ну у чи јој еви ден ци ји се
та до зво ла во ди.

М. П.        Пот пис по ли циј ског  
слу жбе ни ка

_____________________

При лог број 4.

Ре пу бли ка Срп ска                        се риј ски број__________

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________ 

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

ПОТВРДА

о при вре ме ној пре да ји па со ша или дру гог 
иден ти фи ка ци о ног до ку мен та

На осно ву чла на 7. стaв 4. За ко на о пре кр ша ји ма Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
34/06, 1/09 и 29/10), у ве зи са чла ном________ За ко на
_______________________________________________,

(на ве сти про пис о кон крет ном пре кр ша ју)

ли це _________________, ЈМБГ______________________,
стал но на ста њен/-а у мје сту _________________________,
Ули ца _________________, са при вре ме ним бо рав ком у
_________________________________________________, 

(на ве сти адре су у ино стран ству ако је у пи та њу др жа вља -
нин БиХ) 

по ли циј ском слу жбе ни ку ове ПС је __________ 20___ год. 

(да тум)

у _____ ча со ва, на пу ту ________________________, у мје -
сту ___________________, оп шти на __________________,
при вре ме но пре да ло па сош или дру ги иден ти фи ка ци о ни
до ку мент (за о кру жи ти или до пи са ти) бр. _______________
из дат од ______________________.

Па сош - иден ти фи ка ци о ни до ку мент ће уз пре кр шај ни на -
лог или за хтјев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка бити
пре дат над ле жном су ду у ро ку од 24 ча са. Уко ли ко у том
ро ку не бу де за ка зан усме ни пре трес, па сош - иден ти фи ка -
ци о ни до ку мент мо же те пре у зе ти у ПС _______________,
у Ули ци ______________, бр._____, оп шти на ___________.

Пот пис ли ца 
ко је је пре да ло 
па сош/                          М. П.               

иден ти фи ка ци о ни                              Пот пис по ли циј ског
до ку мент: слу жбе ни ка
______________________ _____________________

При лог број 5.

РЕ ПУ БЛИ КА СРП СКА/                     Број/
RE PU BLIC OF SRP SKA             Re fe ren ce:_________
МУП/MI NI STRY OF IN TER I OR 

ЦЈБ/PU BLIC SE CU RITY CENTER

ПС за БС - ПС/TSPS - PS ____________

На осно ву За ко на о рад ном вре ме ну, оба ве зним од мо -
ри ма мо бил них рад ни ка и уре ђа ји ма за еви ден ти ра ње у
друм ском пре во зу (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 48/10) и

чла на 39. став 1. Пра вил ни ка о на чи ну оба вља ња по сло ва
кон тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви -
ма (_________), изда је се/Pur su ant to the Law on Wor king Ti -
me, Com pul sory Rest Pe ri ods for Mo bi le Wor kers and Re cor -
ding Equ ip ment in Road Tran sport (“BiH Of fi cial Gaz zet te”,
No 48/10) and to the Ar tic le 39 pa ra graph 1 of the Ru le bo ok on
Con trol Af fa irs and Di rect Re gu la tion of Road Traf fic
(__________), this is to is sue

ПО ТВР ДА/CER TI FI CA TE

о из вр ше ној кон тро ли за пи са та хо гра фа/on 
the con trol of tac ho graph re cords

Да на/On ____20____. го ди не у пе ри о ду од/in a pe riod from
______ часoва/ho urs ______ ми ну та/mi nu te, до/to ______
ча со ва/ho urs ________________ми ну та/mi nu te, у мје сту/in
_______________________________________, на пу ту/on
the road __________________________________ из вр ше на
је кон тро ла та хо гра фа угра ђе ног у во зи ло ре ги стар ских
озна ка/it was car ried out a con trol of tac ho graph bu ilt in a ve -
hic le with re gi stra tion num ber ________________________,
ко јим је упра вљао во зач/dri ven by ____________________.

Пот пис по ли циј ског
Пот пис во за ча/               слу жбе ни ка/           
Sig na tu re:                      М. П.                   Sig na tu re 

_______________                        _____________________

При лог број 6.

Ре пу бли ка Срп ска                               се риј ски број______

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________ 

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

На осно ву чла на 231. став 1. За ко на о осно ва ма без бјед -
но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ (“Слу жбе ни гла сник
БиХ”, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и чла на 41. став
4. Пра вил ни ка о на чи ну оба вља ња по сло ва кон тро ле и не -
по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на пу те ви ма
(___________), издаје се:

НАЛОГ

о упу ћи ва њу во зи ла на ван ред ни тех нич ки пре глед

На ван ред ни тех нич ки пре глед упу ћу је се_______________
во зи ло мар ке _____________________, рег. озна ка (бр. ша -
си је) __________________________________, вла сни штво
_______________________________, из___________и при -
кључ но во зи ло мар ке__________________, рег. озна ка (бр.
ша си је)_____________________, вла сни штво___________,
из_______________________ ко јим је, при ли ком кон тро ле
___________20_______го ди не, у ________ ча со ва, на пу ту 

(да тум)

_______________________, у мје сту __________________,
за те чен да упра вља во зач _________________________,
ро ђен/-а_____________ го ди не, ЈМБ__________________,
по сје ду је во зач ку до зво лу - лич ну кар ту - пут ну ис пра ву
број____________________из да ту од _________________. 

Раз лог за упу ћи ва ње на ван ред ни тех нич ки пре глед (за о -
кру жи ти):

1. тех нич ка не ис прав ност уре ђа ја за упра вља ње или уре ђа -
ја за за у ста ва ља ње,

2. во зи ло је у са о бра ћај ној не зго ди то ли ко оште ће но да се
оправ да но мо же за кљу чи ти да су на ње му оште ће ни скло -
по ви или уре ђа ји ко ји су бит ни за без бјед ност са о бра ћа ја,

3. не ис пра ва ност уре ђа ја за по гон на теч ни гас,

4. не ис прав ност уре ђа ја за спа ја ње вуч ног и при кључ ног
во зи ла,

5. из дув ним га со ви ма или на дру ги на чин пре ко мјер но за -
га ђу је ва здух, 

6. про из во ди пре ко мјер ну бу ку, 
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7. не ис прав ност дру гих уре ђа ји бит них са  ста но ви шта бе -
з бјед но сти са о бра ћа ја: ______________________________

_________________________________________________.

Ван ред ни тех нич ки пре глед из вр ши ће се у ста ни ци тех -
нич ког пре гле да __________ ко ја се на ла зи у ___________.

Вла сник во зи ла, од но сно во зач не пла ћа тро шко ве ван ред -
ног тех нич ког пре гле да на ко ји га је упу тио над ле жни ор -
ган ако се на пре гле ду утвр ди да је во зи ло тех нич ки
исправ но.

На лог је са чи њен у три исто вјет на при мјер ка, од ко јих је
је дан на ли цу мје ста уру чен во за чу.

Пот пис пол. 
Пот пис во за ча:                   М. П.             слу жбе ни ка 

____________                               _____________________

При лог број 7.

Ре пу бли ка Срп ска                                се риј ски број_____

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

На осно ву чла на 230. став 4. За ко на о осно ва ма без бјед -
но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ (“Слу жбе ни гла сник
БиХ”, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), из да је се:

ПОТВРДА

о при вре ме ном од у зи ма њу по твр де 
о ре ги стра ци ји и/или ре ги стар ских та бли ца

________20__ го ди не у ___ ча со ва, на пу ту _____, у мје сту 

(да тум)

_________________, оп шти на ___________, из вр ше но је
при вре ме но од у зи ма ње по твр де о ре ги стра ци ји
бр.________________ и рег. та бли ца бр.__________, из да те
од ___________ за_______ во зи ло мар ке_______________,
вла сни штво ______________________, стал но на ста ње ног
у мје сту _________________, у Ули ци _________________,
оп шти на/град ________________, са ко јим је упра вљао/-ла
во зач _________________________________, ро ђен/-а
______________ го ди не, ЈМБ _________________, стал но
на ста њен/-а у мје сту _____________, у Ули ци
______________________, по сје ду је во зач ку до зво лу - лич -
ну кар ту - пут ну ис пра ву, број ________ из да ту од
__________________________.

НА ПО МЕ НА: По твр да о ре ги стра ци ји мо же се пре у зе ти у
ПС ____________________, у Ули ци __________ бр._____,
оп шти на ________________, а у слу ча ју да се не пре у зме у
ро ку од три да на од да на од у зи ма ња, до ста ви ће се над ле -
жном ор га ну ко ји је из дао до ку мент. Ре ги стар ске та бли це
до ста ви ће се над ле жном ор га ну код ко га се во зи ло во ди у
еви ден ци ји.

М. П.              Пот пис по ли циј ског 
слу жбе ни ка 

_____________________  

При лог број 8.

Ре пу бли ка Срп ска                              се риј ски број______

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва

ЦЈБ ____________________________

ПС за БС/ПС ____________________

Да тум:__________________________

На осно ву чла на 45. став 4. и члана 221. став 2. За ко на
о осно ва ма без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у БиХ
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и
48/10) и чла на 50. став 3. Пра вил ни ка о на чи ну оба вља ња
по сло ва кон тро ле и не по сред ног ре гу ли са ња са о бра ћа ја на
пу те ви ма (_________), са чи ња ва се:

ЗАПИСНИК

о очи та њу бр зи не на ра да ру - мјер ном ин стру мен ту

_______ 20___ го ди не у ___ ча со ва, на пу ту ____, у мје сту 

(да тум)

________________, оп шти на/град ___________, из вр ше на
је кон тро ла ___________ во зи ла мар ке _______________
рег. број (бр. ша си је) _____________ и при кључ ног во зи ла
мар ке _____________ рег. број (бр. ша си је) ____________,
ко јим је упра вљао/-ла во зач ________________, ро ђен/-а
__________________ го ди не, ЈМБГ ___________________,
по сје ду је во зач ку до зво лу - лич ну кар ту - пут ну ис пра ву,
број ______________, из да ту од ________________. 

Во зач се кре тао на ве де ним во зи лом из смје ра _________ ,
бр зи ном од ___________ км/х, ко ја је за ________________
км/х ве ћа од до зво ље не бр зи не кре та ња, пре ма:

1. оп штем огра ни че њу за на се ље, на 50 км/х,

2. по ста вље ном са о бра ћај ном зна ку __________ км/х (на -
се ље - ван на се ља), 

3. огра ни че њу за од ре ђе ну ка те го ри ју во зи ла _______ км/х
(на се ље - ван на се ља).

Бр зи на кре та ња во зи ла утвр ђе на је ра да ром - мјер ним ин -
стру мен том мар ке и ти па ______________________, се риј -
ског бро ја __________________, тест број __________.

Во за чу је на увид по ка зан ре зул тат из мје ре не бр зи не.

При мјед ба во за ча: __________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

За пи сник је са чи њен у три исто вјет на при мјер ка, од ко јих
је/ни је је дан пре дат во за чу на ли цу мје ста.

Пот пис по ли циј ског

Пот пис во за ча:                  М. П .            слу жбе ни ка 

____________                               _____________________

2170

На осно ву чла на 5. став 1. За ко на о же ље зни ца ма Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
58/01, 110/03 и 59/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве -
за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О РА ДУ У СМЈЕ НА МА 
ВО ЗНОГ И СТА НИЧ НОГ ОСО БЉА (659)

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ра ду у смје на ма во зног и ста нич ног
осо бља (659), (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 106/06) у чла ну 7. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Укуп но ври је ме упра вља ња осо бља вуч ним во зи -
лом у то ку јед не смје не из чла на 5. овог пра вил ни ка, из у -
зет но, мо же да се про ду жи за нај ви ше два ча са, од но сно за
че ти ри ча са, ако се ра ди о упра вља њу вуч ним во зи лом бр -
зог во за или во за ви шег ран га, и то у слу ча је ви ма:

а) дје ло ва ња ви ше си ле, ко ја је иза зва ла или би мо гла
да иза зо ве пре кид, знат ни ји по ре ме ћај или дру ге штет не
по сље ди це у са о бра ћа ју,

б) ван ред ног до га ђа ја и от кла ња ња по сље ди ца тог до -
га ђа ја,

в) оба вља ња са о бра ћа ја во за ко ји са о бра ћа по по себ -
ном ре жи му или по моћ ног во за,
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