На основу члана ИВ 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине,
на 85. сједници Представничког дома, одржаној 18. септембра 2006. одине, и на 5. сједници Дома народа,
одржаној 22. маја 2007. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВИМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
(1) У Закону о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", број 6/06) у члану 186. иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:
"(5) Возачка дозвола неће се издати нити продужити њен рок важења лицу које има неплаћену новчану
казну или трошкове прекршајног поступка или друге обавезе евидентиране у Регистру новчаних казни у
складу са важећим законима о прекршајима у БиХ."
(2) Досадашњи ставови од (5) до (10) постају ставови од (6) до (11).
Члан 2.
(1) У члану 208. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
"2) Не може се регистровати возило нити продужити рок важења регистрације возила чији власник има
неплаћену новчану казну или трошкове прекршајног поступка или друге обавезе евидентиране у
Регистру новчаних казни у складу са важећим законима о прекршајима у БиХ."
(2) Досадашњи ставови од (2) до (5) постају ставови од (3) до (6).
Члан 3.
(1) У члану 225. став (1) ријечи: "правоснажном судском одлуком" замјењују се ријечима:
"прекршајним налогом односно судским рјешењем".
(2) У члану 225. став (3) ријечи: "судске одлуке" замјењују се ријечима: "коначног и извршног
прекршајног налога односно правоснажног судског рјешења".
Члан 4.
(1) У члану 235. став (1) иза тачке 33) додаје се нова тачка 34), која гласи:
"34) возач који се не одазове позиву надлежног органа из члана 222. основног закона ради достављања
возачке дозволе с циљем извршења заштитне мјере забране управљања моторним возилима."
(2) Досадашња тачка 34) постаје тачка 35).
Члан 5.
Члан 242. мијења се и гласи:
"Члан 242.
Издавање прекршајног налога обавља овлашћено лице надлежног органа за послове контроле и
регулисања саобраћаја на путевима у ентитетима, кантонима и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине."

Члан 6.
У члану 245. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Трајање заштитне мјере забране управљања моторним возилом рачуна се од дана депоновања
возачке дозволе у складу са чланом 222."
Члан 7.
(1) Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а
примјењиваће се даном почетка примјене Закона о прекршајима.
(2) Овај Закон биће објављен у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.
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