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PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
1309

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 26. srpnja 2017. godine, i na 34.
sjednici Doma naroda, održanoj 7. prosinca 2017. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Članak 1.
U Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06,
44/07, 84/09, 48/10,18/13 i 8/17) u članku 125. u stavku (3) iza
riječi: "osim u odnosu na" dodaju se riječi: "vozila službe hitne
pomoći i vatrogasna vozila kad posebnim uređajima daju
svjetlosne i zvučne znake i".
Članak 2.
U članku 126. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Kada vozila službe hitne pomoći i vatrogasna vozila
posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znake, imaju
pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila
(članak 49.), osim u odnosu na vozila koja se kreću
raskrižjem na kojem je promet reguliran svjetlosnim
prometnim znakovima ili znakovima ovlaštene osobe, i na
njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl.
44. i 46.), zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila
(članak 61. stavak (1) točka 1)) i zabrani presijecanja
kolone pješaka (članak 80.), pod uvjetom da ne
ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu.".

U istome članku dodaje se novi stavak (2), koji glasi:
"(2) Kada vozila policije i sudbene policije, zatvorske policije
- straže, vojna vozila i vozila Granične policije Bosne i
Hercegovine posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne
znake, imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva
druga vozila (članak 49.), osim u odnosu na vozila iz
stavka (1) ovoga članka, vozila pod pratnjom (članak
125.) i vozila koja se kreću raskrižjem na kojem je promet
reguliran svjetlosnim prometnim znakovima ili znakovima
ovlaštene osobe, i na njih se ne primjenjuju odredbe o
ograničenju brzine (čl. 44. i 46.), zabrani pretjecanja i
obilaženja kolone vozila (članak 61. stavak (1) točka 1)) i
zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 80.), pod
uvjetom da ne ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u
prometu."
Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5) postaju st. (3), (4), (5) i
(6).
U stavku (2), koji postaje stavak (3), iza broja "(1)"
dodaju se riječi: "i (2)".
U stavku (4), koji postaje stavak (5), iza broja "(1)"
dodaju se riječi: "i (2)".
U stavku (5), koji postaje stavak (6), iza broja "(1)"
dodaju se riječi: "i (2)".
Članak 3.
U članku 233. stavku (1) u točki 4) broj "(5)" zamjenjuje
se brojem "(6)".
Članak 4.
U članku 235. stavku (1) u točki 21) broj "(5)" zamjenjuje
se brojem "(6)".
Članak 5.
U članku 236. stavku (1) u točki 19) broj "(4)" zamjenuje
se brojem "(5)".
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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-687/17
7. prosinca 2017. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Doma naroda
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, v. r.
Šefik Džaferović, v. r.
На основу члана IV4 а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 50.
сједници Представничког дома, одржаној 26. јула 2017.
године, и на 34. сједници Дома народа, одржаној 7. децембра 2017. године, усвојила је

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОСНОВАМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Закону о основама безбједности саобраћаја на
путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник
БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) у
члану 125. став (3) иза ријечи: "осим у односу на" додају се
ријечи: "возила службе хитне помоћи и ватрогасна возила,
када посебним уређајима дају свјетлосне и звучне знакове
и".
Члан 2.
У члану 126. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Возила службе хитне помоћи и ватрогасна возила,
када посебним уређајима дају свјетлосне и звучне
знакове, имају право првенства пролаза у односу на
сва друга возила (члан 49), осим у односу на возила
која се крећу раскрсницом на којој је саобраћај
регулисан свјетлосним саобраћајним знаковима или
знаковима овлашћеног лица, и на њих се не
примјењују одредбе о ограничењу брзине (чл. 44. и
46), забрани претицања и обилажења колоне возила
(члан 61. став (1) тачка 1)) и забрани пресијецања
колоне пјешака (члан 80), под условом да не
учесника
у
угрожавају
безбједност
других
саобраћају."
У истом члану додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Возила полиције и судске полиције, затворске
полиције - страже, војна возила и возила Граничне
полиције Босне и Херцеговине, када посебним
уређајима дају свјетлосне и звучне знакове, имају
право првенства пролаза у односу на сва друга возила
(члан 49), осим у односу на возила из става (1) овог
члана, возила под пратњом (члан 125) и возила која се
крећу раскрсницом на којој је саобраћај регулисан
свјетлосним саобраћајним знаковима или знаковима
овлашћеног лица, и на њих се не примјењују одредбе
о ограничењу брзине (чл. 44. и 46), забрани претицања
и обилажења колоне возила (члан 61. став (1) тачка 1))
и забрани пресијецања колоне пјешака (члан 80), под
условом да не угрожавају безбједност других
учесника у саобраћају."
Досадашњи ст. (2), (3), (4) и (5) постају ст. (3), (4), (5)
и (6).
У ставу (2), који постаје став (3), иза броја "(1)" додају
се ријечи: "и (2)".

Petak, 15. 12. 2017.

У ставу (4), који постаје став (5), иза броја "(1)" додају
се ријечи: "и (2)".
У ставу (5), који постаје став (6), иза броја "(1)" додају
се ријечи: "и (2)".
Члан 3.
У члану 233. став (1), у тачки 4) број "(5)" замјењује се
бројем "(6)".
Члан 4.
У члану 235. став (1), у тачки 21) број "(5)" замјењује
се бројем "(6)".
Члан 5.
У члану 236. став (1), у тачки 19) број "(4)" замјенује
се бројем "(5)".
Члан 6.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-687/17
7. децембра 2017. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламентарне скупштине
Парламентарне скупштине
БиХ
БиХ
Шефик Џаферовић, с. р.
Мр Огњен Тадић, с. р.
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 26. jula 2017. godine, i na 34.
sjednici Doma naroda, održanoj 7. decembra 2017. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA
PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
Član 1.
U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima
u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06,
44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) u članu 125. stav (3) iza
riječi: "osim u odnosu na" dodaju se riječi: "vozila službe hitne
pomoći i vatrogasna vozila kada posebnim uređajima daju
svjetlosne i zvučne znakove i".
Član 2.
U članu 126. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Vozila službe hitne pomoći i vatrogasna vozila, kada
posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove,
imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga
vozila (član 49.), osim u odnosu na vozila koja se kreću
raskrsnicom na kojoj je saobraćaj reguliran svjetlosnim
saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlaštenog lica, i
na njih se ne primjenjuju odredbe o ograničenju brzine (čl.
44. i 46.), zabrani preticanja i obilaženja kolone vozila
(član 61. stav (1) tačka 1)) i zabrani presijecanja kolone
pješaka (član 80.), pod uslovom da ne ugrožavaju
sigurnost drugih učesnika u saobraćaju."
U istom članu dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Vozila policije i sudske policije, zatvorske policije straže, vojna vozila i vozila Granične policije Bosne i
Hercegovine, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i
zvučne znakove, imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu
na sva druga vozila (član 49.), osim u odnosu na vozila iz
stava (1) ovog člana, vozila pod pratnjom (član 125.) i
vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj

