
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

Члан 1. 

У Закону о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, 

бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. закон, 9/16  УС, 24/18, 
41/18, 41/18 – др. закон и 87/18), у члану 247. став 1. мења се и гласи:  

„Власник, односно корисник возила обавезан је да, у року од осам дана, 
да потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено управљање 
возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то 
лице управљало возилом у одређено време.ˮ. 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Доказом из става 1. овог члана сматраће се писана изјава оверена од 
стране надлежног органа којом лице чије је податке дао власник, односно 
корисник возила, потврђује да је управљало возилом у одређено време.ˮ. 

Члан 2. 

У члану 253. ст. 3–6. после речи: „ознакаˮ, у одговарајућем броју и 
падежу, додају се речи: „возила, односно мотораˮ. 

Члан 3. 

У члану 351. став 9. речи: „радну машину, мотокултиватор, бицикл са 
мотором и потврда о регистрацији трактора намењеног за обављање 
пољопривредних радова и прикључно возило које вуче овај трактор,ˮ замењују 
се речима: „бицикл са моторомˮ. 

После става 12. додаје се став 13. који гласи: 

„Потврде о регистрацији возила на моторни погон, издате за радну 
машину, мотокултиватор и издате потврде о регистрацији трактора намењеног 
за обављање пољопривредних радова и прикључно возило које вуче овај 
трактор, уз одговарајућу потврду о техничкој исправности, важе до промене 
власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на 
територију другог регистарског подручја или других података који су унети у 
потврду о регистрацији.ˮ. 

Члан 4. 

Одредбе члана 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. 

закон, 9/16  УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18), које се односе на 
издавање пробне возачке дозволе, почињу да се примењују од 2. септембра 
2019. године. 

Одредбе члана 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. 

закон и 9/16  УС), које се односе на издавање пробне возачке дозволе, остају 
на снази до 2. септембра 2019. године.  
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Члан 5. 

Ступањем на снагу овог закона, члан 163. ст. 4. и 5. Закона о изменама и 
допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
РСˮ, број 24/18) престају да важе.  

Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


