
Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i 
Hercegovine na 62. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 14. listopada 2009. godine, i na 37. 
sjednici Doma naroda, održanoj 19. listopada 2009. 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 i 44/07), u članku 34. u stavku (2) iza riječi: "opojnih sredstava" 
stavlja se točka, a ostatak teksta se briše.   

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3), koji glasi:   

"(3)    U osobnom automobilu na sjedalu suvozača zabranjeno je prevoziti dijete mlađe od 12 
godina".   

Članak 2.   

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a, koji glasi:   

"Članak 34.a.   

(1)    Iznimno od članka 34. stavak (3) ovoga Zakona, vozač u osobnom automobilu može 
prevoziti dijete mlađe od dvije godine na prednjem sjedalu ako vozilo nema zračni jastuk za 
suvozača ili je zračni jastuk za suvozača isključen i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj 
sjedalici postavljenoj suprotno od smjera kretanja vozila, a koja je pričvršćena za sjedalo 
pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Dijete u 
sigurnosnoj sjedalici mora biti vezano.   

(2)    Vozač u osobnom automobilu smije prevoziti dijete mlađe od pet godina na stražnjem 
sjedalu samo kada je dijete pravilno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedalo 
pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.   

(3)    Vozač u osobnom automobilu smije prevoziti dijete starije od pet a mlađe od 12 godina 
na stražnjem sjedalu samo kada dijete sjedi na posebnom podmetaču prilagođenom njegovoj 
visini koji omogućava upotrebu sigurnosnog pojasa i kada je pravilno vezano sigurnosnim 
pojasem, ili je pravilno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je pričvršćena za sjedalo pomoću 
sigurnosnog pojasa u tri točke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.   

(4)    Ministar nadležan za poslove prometa posebnim pravilnikom pobliže propisuje načine i 
uvjete prijevoza djece mlađe od 12 godina."   

Članak 3.   

U članku 172. iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6), koji glasi:   



"(6)    Vozač je dužan, prije nego što počne upravljati vozilom, pobrinuti se za primjerenu 
sigurnosnu zaštitu djece mlađe od 12 godina, u skladu s člankom 34.a.".   

Članak 4.   

U članku 238. stavak (1) iza točke 1) dodaje se nova točka 1.a), koja glasi:   

"1.a)    vozač koji u osobnom automobilu prevozi dijete protivno odredbama članka 34.a.".   

Članak 5.   

U članku 239. u stavku (1) točka 3) briše se.   

Dosadašnje točke od 4) do 34) postaju točke od 3) do 33).   

Članak 6.   

(1)    Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".   

(2)    Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine.   
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