На основу члана 2.Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
(„Службени гласник БиХ“,број 6/06), члана
30.став 1.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04,42/05, и 118/05) а у складу са чланом 35.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
Општине Шамац“ број: 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац је,на Осамнаестој редовној
сједници одржаној 29.јуна 2010. године,донијела

ОДЛУКУ
о безбједности саобраћаја на
путевима општине Шамац
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се мјере безбједности,
услови и правила за одвијање саобраћаја на јавним
путевима, и другим јавним површинама на
подручју насељеног мјеста Шамац.
Члан 2.
Јавним саобраћајним површинама у смислу ове
одлуке, сматрају се:путеви, улице, тротоари,
мостови, паркиралишта
и друге саобраћајне
површине.
Члан 3.
Саобраћај на јавним саобраћајним површинама
дозвољен је сваком под једнаким условима, на начин
прописан Законом и овом одлуком.
II - САОБРАЋАЈ
1. Режим саобраћаја
Члан 4.
Ради безбједности и несметаног одвијања
саобраћаја на локалним путевима и улицама,
надлежни орган управе може одредити забране,
обавезе и обуставе саобраћаја или посебно
ограничење за поједине врсте возила, док постоје
разлози због којих се мјере предузимају.
Мјере из претходног става одредиће и
Полицијска станица Шамац када то захтјевају
разлози јавног реда и мира и други безбједоносни
разлози.
Мјере забране и ограничења прописане од
стране органа из става 1. и 2. овог члана дужни су
ови органи на вријеме саопштити учесницима у
саобраћају
прописаном
саобраћајном
сигнализацијом или на други погодан начин.
Члан 5.
За регулисање саобраћаја користи се саобраћајна
сигнализација.
Надлежни
орган
управе,који
управља
саобраћајницама дужан је саобраћајнице и опрему
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саобраћајница и саобраћајну сигнализацију
одржавати у стању које одговара намјени и
захтјевима безбједности.
Члан 6.
У насељеном мјесту Шамац утврђују се
посебни услови и правила одвијања саобраћаја,
како слиједи:
1. Улице са правом првенства пролаза су:
- улица Краља Александра I Карађорђевића,
- улица Николе Тесле,
- улица Цара Душана(до улице К.А.I
Карађорђевића),
- улица Његошева,
- улица Цара Лазара ( од улице Његошева до
улице Николе Тесле),
- улица Немањића I.
2. Улице у којима се одвија саобраћај у
једном смјеру ( једносмјерне улице ) су:
- улица Светосавска(цијелом дужином од
улице Николе Тесле до улице Краља
Александра I Карађорђевића),
- улица Мајке Јевросиме ( од улице Николе
Тесле
до
улице
Ђенерала
Драже
Михајловића),
- улица Јована Цвијића ( од улице Ђенерала
Драже Михајловића до улице Николе Пашића),
- улица Ђенерала Драже Михајловића ( од
улице Мајке Јевросиме до улице Јована
Цвијића),
- улица Вука Караџића ( од улице Гаврила
Принципа до улице Јована Цвијића),
- улица Вука Караџића ( од улице Гаврила
Принципа до улице Кнеза Милоша),
- улица Николе Пашића ( од улице Јована
Цвијића до улице Гаврила Принципа),
- улица Обилићев Вијенац ( од хотела
''Плажа'' до улице Краља
Александра I
Карађорђевића,
- улица Доситеја Обрадовића(од улице
Кнеза Милоша до улице Јована Цвијића).
Члан 7.
Саобраћај за сва возила забрањен је у
следећим улицама:
- Краља Александра I Карађорђевића ( од
хотела ''Плажа'' до улице Цара Душана),
- Јована Цвијића(од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице Краља Александра I
Карађорђевића),
- Мајке Јевросиме(од улице Ђенерала
Драже Михајловића до улице Краља
Александра I Карађорђевића),
- Доситеја Обрадовића ( од улице Цара
Лазара до улице Кнеза Милоша),

- Доситеја Обрадовића ( од улице Јована
Цвијића до улице Цара Душана),
- Ђенерала Драже Михајловића(од улице
Светосавске до улице Мајке Јевросиме ).
Члан 8.
Саобраћајницама у којима је за све или за
поједине врсте возила забрањен саобраћај могу се
кретати:
1. возила службе хитне помоћи, ватрогасне
службе, возила органа за унутрашље послове,
оружаних снага, судске полиције, државне
граничне службе, комуналне полиције и
инспекције када је то неопходно за извршавање
њихових послова и задатака;
2. возила која по налогу полиције, комуналне
полиције и инспекције учествују у извршавању
њихових послова и задатака;
3. возила за превоз умрлих лица;
4. возила која служе за обављање комуналних
послова за потребе насељеног мјеста Шамац
(одржавање
чистоће,канализације,водовода,
одржавање зелених површина, улица и трга и
других објеката и инсталација комуналне
инфраструктуре), возила за одржавање постојећих
електричних, поштанско-телефонских уређаја и
инсталација, поштанска возила која врше радње за
које су намијењена и специјална возила за превоз
новца;
5. возила станара који у тим улицама живе, под
условом да немају приступ свом стамбеном
објекту из друге улице у којој је дозвољен
саобраћај;
6. возила за снабдјевање, под условом да
немаја приступа пословном објекту из друге
улице у којој је дозвољен саобраћај;
7. такси возила и друга возила када превозе
болесна лица и теже инвалиде са оштећеним
доњим екстремитетима, под условом да наведена
лица станују у улицама из чл. 7.
Члан 9.
На подручју насељеног мјеста Шамац забрањен
је саобраћај за возила чија укупна маса прелази 15
тона, осим на дијелу магистралног пута М-17 који
пролази кроз насељено мјесто,дијелу регионалног
пута R464(Шамац-Орашје),улице Јасеник I, Косово
Поље I,и дијела улице Немањића I од магистралног
пута М-17 у правцу улице Цара Душана.
Члан 10.
На улицама у којима је забрањен саобраћај или
ограничен саобраћај за теретна моторна возила,
може се одобрити кретање теретних моторних
возила која превозе грађевински материјал на
градилиште,моторних возила која служе за
специјалну намјену и возила за превоз огрева.
Одобрење за кретање возила из претходног става
издаје надлежни орган управе.
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Члан 11.
Забрањен је саобраћај свим запрежним
возилима и тракторима као и гоњење крупне и
ситне стоке на цијелом подручју насељеног
мјеста Шамац.
Изузетно од одредаба претходног става овог
члана, запрежна возила и трактори, могу
саобраћати дијелом магистралног пута М-17 и
регионалног пута R 464 који пролазе кроз
насељено мјесто Шамац.
Члан 12.
На подручју насељеног мјеста Шамац
забрањен је саобраћај за аутобусе који
саобраћају на међународним и републичким
линијама, осим на дијелу магистралног пута
М-17 који пролази кроз насељено мјесто и
дијелу регионалног пута R464(Шамац-Орашје).
Аутобуси градског и приградског саобраћаја
могу саобраћати у улици Цара Душана, улици
Николе Тесле,улици Цара Лазара и улици
Његошева.
Члан 13.
Уређаји за смиривање саобраћаја(умјетне
избочине) су у следећим улицама:
у улици
Краља
Александра
I
Карађорђевића код Полицијске станице Шамац,
- у улици Цара Душана код стамбено
пословног објекта С-62 ,
- у улици Доситеја Обрадовића код основне
школе '' Шамац'',
- у насељеном мјесту Крушково Поље.
- у улици Ђенерала Драже Михајловића иза
УР'Цинема''.
Раскрсница улица Николе Тесле-Гаврила
Принципа
регулисана
је
свјетлосном
саобраћајном сигнализацијом за регулисање
кретања возила и пјешака.
2. Заустављање и паракирање возила
Члан 14.
Заустављање и паркирање возила забрањује
се на коловозу са двије саобраћајне траке гдје
се саобраћај одвија у оба смјера.
Члан 15.
У улицама у којима је забрањено
заустављање и паркирање изузетно је
дозвољено заустављање и паркирање за возила
из члана 8. ове одлуке док трају радње за које
су намјењена, с тим да се не угрожава
безбједност саобраћаја и не омета нормално
одвијање саобраћаја.
Члан 16.
У улицама у којима се саобраћај одвија само
у једном смјеру и које имају најмање двије
саобраћајне траке, возила се могу зауставити и
паркирати на лијевој страни коловоза, ако то

саобраћајним
одређено.

знаком

није

на

други

начин

Члан 17.
Заустављање и паркирање возила забрањено је
на свим уређеним зеленим површинама,
парковима и сл.
Члан 18.
За вријеме уклањања снијега са саобраћајница
није дозвољено паркирање возила на тим
саобраћајницама.
Овлаштено предузеће које је задужено за
уклањање снијега дужно је, да прије почетка
уклањања или разгртања снијега, постави знак
забране заустављања и пакирања, а за вријеме
уклањања снијега одговарајућу саобраћајну
сигнализацију која се односу на ову врсту радова.
Власник односно корисник возила које се
затекне на тим површинама дужан је уклонити
возило у року од 2 часа од постављања знака.
Члан 19.
Јавна паркиралишта су површине изграђене или
уређене за паркирање возила изван коловоза као и
за паркирање на коловозу и тротоару-када
дозвољавају услови одвијања саобраћаја.
Јавна паркиралишта морају бити обиљежена
прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 20.
Паркиралишта за путничка возила одређују се на
следећим локацијама:
у улици
Доситеја
Обрадовића,на
неизграђеној површини испред градског стадиона
и тржнице (од улице Цара Душана до улице
Гаврила Принципа),
- у улици Обилићев Вијенац (од хотела
''Плажа'' до ловачког удружења ''Фазан'' , са десне
стране у правцу кретања),
у
улици
Краља
Александра
I
Карађорђевића, од раскрснице са улицом Цара
Лазара до раскрснице са улицом Гаврила
Принципа(крајњом лијевом саобраћајном траком у
смјеру кретања уздужно по коловозу),
- у улици Краља Александра I Карађорђевића,
од раскрснице са Светосавском улицом до
пјешачке зоне у истој улици (крајњом лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по
коловозу),
- у Светосавској улици у цијелој дужини
крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру
кретања под углом од 60 степени и десном
саобраћајном траком од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице К.А.I.Карађорђевића у
смјеру кретања уздужно по коловозу,
- у улици Мајке Јевросиме, од раскрснице са
улицом Николе Тесле до пјешачке зоне у истој
-3-

улици(крајњом десном саобраћајном траком у
смјеру кретања уздужно на коловозу),
- у улици Драже Михајловића, од
раскрснице са улицом Мајке Јевросиме до
раскрснице са улицом Јована Цвијића (крајњом
десном саобраћајном траком у смјеру кретања
под углом од 60 степени на коловозу),
- у улици Драже Михајловића, од
раскрснице са улицом Јована Цвијића до
раскрснице са улицом Цара Душана (крајњом
десном саобраћајном траком у смјеру кретања
уздужно по коловозу),
- у улици Јована Цвијића, од раскрснице
са улицом Драже Михајловића до раскрснице
са улицом Николе Пашића (крајњом лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно
по коловозу),
- у улици Николе Пашића, од раскрснице
са улицом Јована Цвијића до раскрснице са
улицом Гаврила Принципа (крајњом лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно
по коловозу),
- у улици Вука Караџића, од раскрснице са
улицом Гаврила Принципа до раскрснице са
улицом Кнеза Милоша (крајњом десном
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно
по коловозу),
- у улици Вука Караџића, од раскрснице са
улицом Гаврила Принципа до раскрснице са
улицом Јована Цвијића (крајњом лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно
по коловозу),
- у улици Николе Тесле испред стамбенопословног објекта бр.53,
- у улици Цара Лазара(од улице Његошева
до Спомен - дома ''Митар Трифуновић Учо'').
Паркиралиште за теретна моторна возила и
аутобусе одређује се на паркиралишту у улици
Цара Лазара.
Члан 21.
На јавним паркиралиштима може се увести
наплата паркирања.
Јавна паркиралишта на којима се врши
наплата утврђују се посебним актом који
доноси Начелник општине.
Члан 22.
На јавним паркиралиштима на којима је
уведена наплата паркирања, мора бити најмање
2 паркинг мјеста означено за паркирање возила
обиљежених знаком приступачности.
Накнаду за паркирање не плаћају инвалидна
лица,чије је возило обиљежено знаком
приступачности.
Члан 23.
Услови и начин коришћења, одрганизација
рада, висина и начин наплате паркирања, као и

друга питања од значаја за рад јавних
пракиралишта на којима се врши наплата утврђују
се правилником који доноси Начелник општине.
Члан 24.
На јавним париралиштима на којима је уведена
наплата паркирања, корисник је дужан платити
накнаду за паркирање и паркинг карту истакнути
на видно мјесто, испод вјетробранског стакла.
Члан 25.
Забрањено је на јавним паркиралиштима
остављање неисправних и хаварисаних мотроних
возила, прикључних возила и камп приколица.
Комунална полиција ће одредити да се са јавног
паркиралишта уклони остављено неисправно или
хаварисано моторно возило, прикључно возило,
као и камп приколица.
Трошкове премјештања возила на друго мјесто и
накнаду за смјештај тих возила,по одредбама
претходног става, сноси власник односно
корисник возила.
3. Кретање пјешака
Члан 26.
За предшколску и школску дјецу организовану у
групама, обавеза је кретања тротоаром, а гдје нема
тротоара у колони-десном страном, што ближе
ивици коловоза у смјеру кретања.
Код прелаза преко коловоза, вођа колоне је
дужан да од радника полиције затражи осигурање
прелаза или да га сам осигура уколко нема
радника полиције.
При учествовању у саобраћају предшколска
дјеца морају имати пратиоца.
4. Обука возача
Члан 27.
Почетни дио обуке
оспособљавања из
управљања моторним возилом може се изводити
на полигону за обуку возача, који се налази у
улици Немањића III, или у улицама са слабијим
интензитетомс саобраћаја и то: ул. Немањића III,
ул. Немањића VI, Немањића VII и Немањића VIII.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
1) Новчаном казном од 500,00 К до 2.000,00 КМ
казниће за прекршај правно лице:
а) поступи супротно члану 9.,
б) не посједује одобрење надлежног органа
(члан 10. ),
в) поступи супротно члану 12.,
г) ако прије уклањања или разгртања снијега не
постави саобраћајни знак ( члан 18. став 2.),
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2) За прекршаје из ства 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
3) За прекршаје из става 1. тачка а) до в) овог
члана новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00
КМ казниће се и физичко лице.
4) За прекршаје из става 1. тачка а) и в) овог
члана казниће се возач новчаном казном од
40,00 КМ до 150,00 КМ.
Члан 29.
1) Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се
за прекршај:
а) возач који поступи супротно члану 7.,
б) возач који поступи супротно члану 11.,
в) возач који поступи супротно члану 12.,
г) возач који поступи супротно члану 14.,
д) возач који поступи супротно члану 17.,
ђ) возач који поступи супротно члану 24.,
е) возач који поступи супротно члану
25.став 1.
IV-НАДЗОР
Члан 30.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Полицијска станица Шамац, надлежни органи
управе у оквиру свог дјелокруга и надлежности.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да
важи Одлука о безбједности саобраћаја на
путевима општине Шамац (»Службени гласник
општине Шамац»,број 4/06, 1/07 и 2/10).
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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