
                                                                                             

 

 

 

 

“ Спорна питања по Закону о безбедности саобраћаја на путевима “ 

 

“ЗАКЉУЧЦИ“ 

 

1. У случајевима када се за прекршај пријављује  правно лице и одговорно 

лице у правном лице, захтев за покретање прекршајног поступка подносити 

прекршајном суду. 

Уколико се за прекршај пријављује само правно лице, без одговорног 

лица или предузетник, захтев за покретање прекршајног поступпка 

подносити органу унутрашњих послова. У том захтеву обавезно навести 

радњом ког лица је дошло ди извршења прекршаја, а у смислу одредбе чл. 

17. Став 4. Закона о прекршајима. 

Уколико се за прекршај пријављује предузетник, који је истовремено 

и у својству возача учинио прекршај за који није прописана новчана казна у 

фиксном износу, обједињени захтев за покретање прекршајног поступка 

подносити прекршајном суду. Такође, услучајецима кадаје предузетник у 

својству возача учинио прекршај за који је предвиђена новачана казна у 

фиксном износу,захтев за покретање прекршајног поступка подносити 

прекршајном суду, при чему у случају да казна није уплаћена у прописном 

року, прекршаје објединити у оквиру истог захтева. 

Услучајевима када се за прекршај пријављује предузетник, који није 

учинио прекршај у својству возача, захтев за покретање прекршајног 

поступка против предузетника подносити органу унутрашњих послова, а 

прекршај возача процесуирати одвојено, по процедурипо којој се 

процесуирају прекршаји физичких лица. 

 

 

2. У случајевима када се поједини прекшаји доказују мерењима извршеним 

одређеним уређајима ( алкометри, радари и сл. ) измерена вредност се има 

сматрати утврђеном, без обзира на чињеницу да произвођач предвиђа 

могућност грешке приликом мерења. 

 

3. Приликом уручивања запсника НФИ, када учинилац одбија да потпише и 

прими записник, полицијски службеник уручује записник учиниоцу уз 

документа која му враћа, а у записнику, у рубрици „примедба“, предходно 

констатује да је лице одбило да потпише записник и да је исти уручен уз 

документа, чиме се сматра извршеним уручење позива. 

    

      4.   Уколико се приликом надзора у правном лицу поједина противправна 

 понашања утврде увидом у тахографски листић, путни налог, саобраћајну 



 дозволу, лекарска уверења возача и др, возач и правно, односно одговорно 

 лице су одговорни за прекршај без обзира што возач није непосредно  

 затечен у чињењу прекршаја. 

  

      5.   Уколико власник, односно корисник возила не да податке о иднетитету лица 

 која је управљало возилом у време када је учињен прекршај који је 

 документован, против власника подносити захтев за покретање прекршајног 

 поступка за прекршаје из члана 331. ст.1 тачка 75. и члана 332. став 1 тачка 

 106. ЗоБС-а. 

 Уколик власник, односно корисник возила, да податке о лицу: 

 

1. које негира да је управљало возилом, односно указује на треће 

лице, 

2.  које се не одазове на позив у складу са ЗУП- ом, 

3. коме се позив не може уручити у Републици Србији против 

власника, односно корисника возила подносити захтев за 

покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 332. став. 

1. тачка 106. ЗоБС-а. Уколико возач отворено одбија да пружи 

податке или отежава прикупљање података, у захтеву за 

покретање прекршајног поступка предложити изрицање веће (или 

чак максималне) казне. 
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