
 

На основу члана 252. став (1) тачка 9), а у вези са чланом 170. став (3) Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 

48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, у сарадњи са 

органима надлежним за унутрашње послове, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О САОБРАЋАЈУ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА 

Члан 1. 

(Предмет Правилника) 

Овим правилником прописују се правила о одвијању саобраћајa у зимским условима, зимска опрема и 

период у којем је обавезно посједовање и употреба зимске опреме у саобраћају, ограничења у саобраћају 

у зимским условима, начин информисања учесника у саобраћају о привременој забрани или ограничењу 

саобраћаја у зимским условима. 

 

Члан 2. 

(Дефиниција зимских услова) 

Под зимским условима на путевима (у даљем тексту: зимски услови) подразумијева се ситуација када: 

 

a) пада снијег и налази се на коловозу; 

 

b) на коловозу има угаженог и залеђеног снијега; 

 

c) пада киша и леди се на коловозу; 

 

d) је коловоз залеђен. 

 

Члан 3. 

(Зимска опрема) 

 

(1) У периоду од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године, без обзира на временске услове, 

возила, изузев возила категорије "L", "T" и "C", морају посједовати опрему за саобраћај у зимским 

условима (у даљем тексту: зимска опрема). 

 

(2) Зимска опрема обухвата: 

 

a) пнеуматике за зимску употребу (MS, M+S, M&S, Snow Winter и др.) на свим точковима возила или 

 

b) пнеуматике за зимску употребу (MS, M+S, M&S, Snow Winter и др.) на погонским точковима и ланце за 

снијег, односно друге уређаје за повећање тракције спремне за постављање на најмање два погонска 

точка или 

 

c) пнеуматике за љетну употребу на свим точковима с најмањом дубином профила од 4 mm и ланце за 

снијег, односно друге уређаје за повећање тракције спремне за постављање на најмање два погонска 

точка. 

 

(3) Изузетно ван периода из става (1) овог члана, на дијелу пута, када на коловозу владају зимски услови, 

могу се на точкове поставити ланци за снијег, односно други уређаји за повећање тракције. 

 

(4) Пнеуматици на возилима морају одговарати димензијама што их је пријавио произвођач, овисно о 

највећој допуштеној брзини кретања возила и највећем допуштеном оптерећењу осовина на којима су 

пнеуматици постављени, те на истој осовини возила морају бити једнаки по димензијама, носивости, 



брзинској карактеристици, врсти, конструкцији, марки, произвођачу и типу. 

 

Члан 4. 

(Ограничења саобраћаја) 

(1) За вријеме зимских услова из члана 2. овог правилника забрањује се саобраћај моторним и теретним 

возилима са прикључним возилом која не посједују зимску опрему, као и возилима која посједују а не 

користе зимску опрему. 

 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, надлежни орган за унутрашње послове, у сарадњи са надлежним 

органом за саобраћај, може ван периода из члана 3. став (1) овог правилника на одређеном путу или 

дијелу пута, у одређене дане или у одређеном периоду прописати посједовање и коришћење зимске 

опреме за поједине категорије возила, без обзира постоје ли на том одређеном путу или дијелу пута 

зимски услови. 

 

(3) У случају обимнијих сњежних падавина, већих сњежних наноса, сметова или појаве поледице надлежни 

орган за унутрашње послове, уз сагласност надлежног органа за саобраћај, може привремено да забрани 

или ограничи саобраћај за сва возила или поједине категорије возила на одређеном путу или дијелу пута. 

 

(4) Изузетно од става (3) овог члана, надлежни орган за унутрашње послове може на лицу мјеста 

привремено да забрани саобраћај одређеној категорији возила док се не стекну услови за безбједно 

одвијање саобраћаја. 

 

(5) Надлежне институције које одржавају и управљају путевима, у сарадњи са надлежним органом за 

унутрашње послове, упознаће јавност о привременој забрани или ограничењу саобраћаја за сва возила 

или поједине категорије возила на одређеном путу или дијелу пута путем средстава јавног информисања и 

поставиће одговарајућу саобраћајну сигнализацију. 

 

 

Члан 5. 

(Чишћење возила) 

Овлашћено лице надлежног органа унутрашњих послова ће искључити из саобраћаја моторно и 

прикључно возило на којем се налази снијег или лед који би могли утицати на кретање возила у 

саобраћају, односно прегледност возача и безбиједност других учесника у саобраћају. 

 

Члан 6. 

(Престанак важења прописа) 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје важити Правилник о саобраћају у зимским условима 

("Службени гласник БиХ", број 13/07). 

 

Члан 7. 

(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ". 
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Министар 
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