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"ф) уређај који се спаја с електронским системом 
возила (уређај за OBD дијагностику).". 

Члан 2. 
У члану 28., иза става (2) додаје се нови став (3) који 

гласи: 
"(3) Изузетно од става (1) овог члана, други контролор може 

бити лице које испуњава услов у погледу стручне 
спреме, и без положеног посебног стручног испита, у 
периоду не дужем од три мјесеца, са циљем стицања 
практичних знања на станици.". 

Члан 3. 
У члану 37. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Станице за технички преглед дужне су најкасније до 
31.12.2020. године испунити услове у погледу успоставе 
система видеонадзора прописаног чланом 20. став (4) 
овог правилника и опреме из члана 25. став (4) тачка р) 
овог правилника.". 
У члану 37. став (4) мијења се и гласи: 

"(4) Надлежни органи дужни су, тамо гдје није проведен, 
успоставити систем издавања бар-кода за возила 
најкасније до 31.12.2020. године.". 
У члану 37. иза става (4) додаје се нови став (5) који 

гласи: 
"(5) Станице за технички преглед дужне су испунити услов 

из члана 25. став (3) тачка ф) најкасније до 31.12.2021. 
године, а из члана 25. став (4) тачка о) најкасније до 
31.12.2025. године." 

(4) Досадашњи ст. (5) и (6) постају ст. (6) и (7). 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-05-02-2-988-15/20 
15. маја 2020. године 

Сарајево 
Министар 

Др Војин Митровић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 219. stav (9) Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 
89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i 
Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje 
poslove, entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za 
promet i Odjeljenjem za javne poslove Brčko distrikta Bosne i 
Hercegovine, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA 

Član 1. 
U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila ("Službeni 

glasnik BiH", broj 33/19), u članu 25., u stavu (3), iza tačke e) 
dodaje se nova tačka f) koja glasi: 

"f) uređaj koji se spaja s elektronskim sistemom vozila 
(uređaj za OBD dijagnostiku).". 

Član 2. 
U članu 28., iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, drugi kontrolor može biti 
lice koje ispunjava uvjet u pogledu stručne spreme, i bez 
položenog posebnog stručnog ispita, u periodu ne dužem od 
tri mjeseca, sa ciljem stjecanja praktičnih znanja na stanici.". 

Član 3. 
U članu 37. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Stanice za tehnički pregled dužne su najkasnije do 
31.12.2020. godine ispuniti uvjete u pogledu uspostave 

sistema videonadzora propisanog članom 20. stav (4) ovog 
pravilnika i opreme iz člana 25. stav (4) tačka r) ovog 
pravilnika.". 
U članu 37. stav (4) mijenja se i glasi: 

"(4) Nadležni organi dužni su, tamo gdje nije proveden, 
uspostaviti sistem izdavanja bar-koda za vozila najkasnije do 
31.12.2020. godine.". 
U članu 37. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: 

"(5) Stanice za tehnički pregled dužne su ispuniti uvjet iz člana 
25. stav (3) tačka f) najkasnije do 31.12.2021. godine, a iz 
člana 25. stav (4) tačka o) najkasnije do 31.12.2025. 
godine." 
(4) Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7). 

Član 4. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 
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Na temelju članka 215. stavak (3) Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 13/13, 8/17, 
89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i 
Hercegovine, u suradnji s entitetskim ministarstvima unutarnjih 
poslova u Bosni i Hercegovini i policijom Brčko distrikta Bosne i 
Hercegovine, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRIRANJU 

VOZILA 

Članak 1. 
U članku 15. Pravilnika o registriranju vozila ("Službeni 

glasnik BiH", broj 69/09), iza stavka (5), dodaje se novi stavak (6) 
koji glasi: 
"(6) Izuzetno od odredbi st. (1) i (5) ovog članka, zbog 

proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju 
BiH, za vozila čija je registracija istekla nakon 16. 3. 2020. 
godine, zahtjev za produženje registracije vozila može se 
podnijeti najkasnije 90 dana od dana prestanka stanja 
prirodne ili druge nesreće na teritoriju BiH, a ako se zahtjev 
za produženje registracije vozila ne podnese do roka 
predviđenog ovim člankom, vozilo se službeno odjavljuje iz 
evidencije registriranih vozila a vlasnik vozila dužan je 
vratiti registarske pločice nadležnom tijelu u roku od osam 
dana.". 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-05-02-2-1178/20 
18. svibnja 2020. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, v. r.
 

 
На основу члана 215. став (3) Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 
13/13, 8/17, 89/17 и 9/18), министар комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине, у сарадњи са ентитетским 
министарствима унутрашњих послова у Босни и 
Херцеговини и полицијом Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, доноси 


