
На основу члана 252. тачка 8. а у вези са чланом 158. став 6. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговина ("Службени гласник БиХ", број 6/06), министар 
комуникација и транспорта, у сарадњи са органом надлежним за унутрашње послове, доноси   

ПРАВIЛНIК   

О ОБЛIКУ I САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЕВРОПСКОГ IЗВЈЕШТАЈА О САОБРАЋАЈНОЈ 
НЕЗГОДI   

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

(Предмет)   

Овим Правилником ближе се прописује облик и садржај обрасца европског извјештаја о 
саобраћајној незгоди и начин његовог кориштења (у даљњем тексту: европски извјештај) којим се, у 
случају саобраћајне незгоде, прецизира мјесто, вријеме, учесници незгоде, начин настанка незгоде 
те други битни елементи у циљу бржег утврђивања настале штете и накнаде те штете, без 
претходног утврђивања кривице било којег од учесника саобраћајне незгоде.   

II - ЕВРОПСКI IЗВЈЕШТАЈ   

Члан 2.   

(Дефиниција)   

Европски извјештај је извјештај о саобраћајној незгоди који се користи код свих саобраћајних 
незгода а који је урађен у складу са моделом који је издао Европски комитет осигурања (Цомитие 
Еуропеен дес Ассуранцес-ЦЕА).   

Члан 3.   

(Поступање у случају саобраћајне незгоде са повријеђеним лицима)   

У случају саобраћајне незгоде у којој има и повријеђених лица учесници су дужни поступити у 
складу са чланом 154. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини и извршити попуну европског извјештаја о саобраћајној незгоди.   

Члан 4.   

(Поступање у случају саобраћајне несреће са материјалном штетом)   

(1)    У случају саобраћајне незгоде са материјалном штетом, мјесто саобраћајне незгоде потребно је 
фотографисати са неколико различитих позиција, по потреби измјерити поједине елементе 
саобраћајне незгоде те извршити попуну обрасца европског извјештаја о саобраћајној незгоди.   

(2)    У случају неусаглашености учесника око попуне обрасца извјештаја или уколико учесници у 
незгоди немају образац извјештај о незгоди, дужни су позвати полицију.   

(3)    Уколико је то потребно, извјештај о незгоди може се завршити и на додатном папиру, који 
чини дио извјештаја о саобраћајној незгоди.   



(4)    По један примјерак попуњеног и потписаног извјештаја о незгоди уручује се другом учеснику 
незгоде и други примјерак се доставља осигуравајућем друштву, код кога је закључена полиса 
обавезног осигурања, односно друштву код кога је издат зелени картон.   

Члан 5.   

(Број примјерака извјештаја)   

(1)    За случај саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила, користи се само један комплет 
европског извјештаја.   

(2)    Уколико су у саобраћајној незгоди учествовала три или више возила, користе се два или више 
комплета европског извјештаја.   

Члан 6.   

(Начин попуне извјештаја)   

(1)    Приликом попуне европског извјештаја користи се хемијска оловка.   

(2)    Попуна се обавља навођењем свих података тражених у појединим рубрикама и то на начин 
како је наведено у Упутству за примјену европског извјештаја о саобраћајној незгоди које се налази 
уз извјештај и чини саставни дио овог Правилника.   

(3)    Није од значаја редослијед потписивања учесника саобраћајне незгоде, приликом попуне.   

III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 7.   

(Ступање на снагу)   

(1)    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Босне 
и Херцеговине".   

(2)    Овај Правилник објављује се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикт Босне и 
Херцеговине.   
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