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З А К О Н 
О ИЗМЕНИ 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 и 32/13 – УС), у члану 351. став 4. 
реч: „пет” замењује се речју: „осам”.  

Члан 2. 

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

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби 
члана 97. став 1. тачка 13. Устава Републике Србије, према којој 
Република Србија уређује и обезбеђује режим и безбедност у свим 
врстама саобраћаја. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у чињеници 
да је чланом 351. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – УС), прописано 
да постојеће возачке дозволе важе до истека рока важења назначеног у 
возачкој дозволи, а најкасније до пет година од ступања на снагу овог 
закона. 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима ступио је на снагу 10. 
јуна 2009. године, што значи да старе возачке дозволе важе до 10. јуна 
2014. године. 

Према подацима Министарства унутрашњих послова, 3.385 624 
возача поседује стару возачку дозволу. Од 4. јануара 2011. године када 
су почеле да се издају нове возачке дозволе издато је 2.155 611 возачких 
дозвола (у тај број улазе и нови возачи којима је дозвола издата први 
пут). 

Како би се свим грађанима омогућила благовремена замена 
старих возачких дозвола, предложена је измена члана 351. став 4. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима чиме је рок за замену 
возачких дозвола продужен за још три године, односно до 10. јуна 2017. 
године. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога закона о измени Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима предвиђено је продужење рока важења 
постојећих возачких дозвола, односно рока за замену старих возачких 
дозвола. 

Чланом 2. Предлога закона прописано је ступање на снагу закона. 



IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно издвајати посебна 
средства у буџету Републике Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ 

Обзиром да возачке дозволе на старом обрасцу важе до 10. јуна 
2014. године, а да доношење овог закона није било могуће у техничком 
мандату Владе, предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, 
како би овај закон што пре ступио на снагу и допринео правној 
сигурности грађана, у супротном би наступиле штетне последице по рад 
органа, обзиром да би преко милион грађана било у обавези да у веома 
кратком року замени возачке дозволе издате на старом обрасцу. 

 
 


