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pоstupku kојi је dеfinirаn zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа
kојimа sе urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа.
Pri prоvјеri usklаđеnоsti tipа vоzilа i prеdnjih prilаgоdlјivih
svјеtlоsnih sustavа, nоvоprоizvеdеnih i rabljenih vоzilа, prihvаtаt
ćе sе hоmоlоgаciје dоdiјеlјеnе sukladno sеriјi (sеriјаmа) izmјеnа
i dоpunа UNЕCЕ prаvilnikа br. 123 prеmа zаkоnskim i
pоdzаkоnskim prоpisimа i mеđunаrоdnim ugоvоrimа kојimа sе
urеđuје hоmоlоgаciја vоzilа.
V - PRIМЈЕNА
Člаnak 5.
Оvа Nаrеdbа stupа nа snаgu оsmоg dаnа оd dаnа
оbјаvlјivаnjа u "Službеnоm glаsniku BiH".
Broj 02-05-02-2-1707/19
Zamjenik ministra
4. lipnja 2019. godine
Saša Dalipagić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 205. 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, 18/13, 8/17,
89/17, 9/18), замјеник министра комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине доноси

НАРЕДБУ

О ХОМОЛОГАЦИЈИ ПРЕДЊИХ ПРИЛАГОДЉИВИХ
СВЈЕТЛОСНИХ СИСТЕМА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
I - ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ
Члан 1.
Предњи прилагодљиви свјетлосни системи за моторна
возила категорија M и N морају бити хомологовани у складу
са овом наредбом.
II - ЗАХТЈЕВИ
Члан 2.
Једнообразни услови за предње прилагодљиве
свјетлосне системе из члана 1. ове наредбе који подлијежу
испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле
саобразности серијске производње са хомологованим типом,
поступак и начин узимања узорака серијске производње,
садржај извјештаја о испитивању ради издавања саопштења
о хомологацији, изглед хомологацијске ознаке и образац
саопштења о хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се односе на хомологацију предњих прилагодљивих свјетлосних система за моторна возила (Правилник број
123 Економске комисије за Европу Организације уједињених
нација, у даљем тексту: UNЕCЕ правилник бр. 123), са
важећим измјенама и допунама које је прихватила и
примјењује Босна и Херцеговина, донесеним на основу
Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за
возила са точковима, опрему и дијелове који могу бити
уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и
условима за узајамно признавање додијеЉених хомологација на основу ових прописа.
UNЕCЕ правилник бр. 123 у изворном облику (на
енглеском језику) доступан је у Министарству комуникација
и транспорта Босне и Херцеговине, односно код административног тијела за послове хомологације возила и
дијелова.
III - ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ
Члан 3.
Хомологација предњих прилагодљивих свјетлосних
система из члана 1. ове наредбе врши се на узорцима типа
обухваћеним овом наредбом.
Хомологацијска испитивања предњих прилагодљивих
свјетлосних система из члана 1. ове наредбе може проводити
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само лабораторија овлашћена од стране Министарства
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.
IV - ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ
Члан 4.
Провјера
усклађености
возила
и
предњих
прилагодљивих свјетлосних система са захтјевима ове
наредбе проводи се према поступку који је дефинисан
законским и подзаконским прописима којима се уређује
хомологација возила.
При провјери усклађености типа возила и предњих
прилагодљивих свјетлосних система, новопроизведених и
коришћених возила, прихватаће се хомологације додијељене
у складу са серијом (серијама) измјена и допуна UNЕCЕ
правилника бр. 123 према законским и подзаконским
прописима и међународним уговорима којима се уређује
хомологација возила.
V - ПРИМЈЕНА
Члан 5.
Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 02-05-02-2-1707/19
Замјеник министра
4. јуна 2019. године
Саша Далипагић, с. р.
Сарајево

476

Na osnovu člana 205. 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, 18/13, 8/17, 89/17 i
9/18) i člana 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja
i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi

UPUTSTVO

O PROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE
POJEDINAČNOG VOZILA
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Područje primjene)
Ovim uputstvom bliže se uređuje način rada tijela za
homologaciju, tehničkog servisa i laboratorije prilikom provođenja postupka homologacije pojedinačnih cestovnih motornih i
priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila) te oblik i sadržaj
obrazaca koji se upotrebljavaju, u skladu sa Pravilnikom o
homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni
glasnik BiH", broj 41/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
II - PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE
POJEDINAČNOG VOZILA
Član 2.
(Pokretanje postupka)
(1) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila
pokreće se kod organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije (u daljnjem
tekstu: tijelo za homologaciju) putem tehničkog servisa.
(2) Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila
pokreće se dopremom vozila tehničkom servisu na pregled.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, pregled vozila je moguće
obaviti i na drugoj lokaciji, a po posebnom pojedinačnom
odobrenju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine (u daljnjem u tekstu: Ministarstvo).
(4) Tijelo za homologaciju je dužno uspostaviti funkcionalan
informacioni sistem za obradu podataka te osigurati da lice
koje ima pravo pristupa koristi isključivo njemu dodijeljeno
korisničko ime i šifru.
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Tijelo za homologaciju je dužno propisati minimalne vremenske normative za provođenje postupka homologacije za
svaku kategoriju vozila i o tome obavijestiti Ministarstvo.
Član 3.
(Dokumentacija)
Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije
pojedinačnog vozila prilaže se original potvrde proizvođača
o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa
propisanim uvjetima.
Potvrdu proizvođača iz stava (1) ovog člana može izdati i
proizvođačev ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini, a
ukoliko u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika,
istu može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik iz
inostranstva.
Dokaz iz stava (1) ovog člana samo za određene marke
vozila može izdati i pravno lice iz Bosne i Hercegovine ili
inostranstva sa kojim tijelo za homologaciju sklopi ugovor.
Obrazac potvrde proizvođača koju izdaje proizvođač ili
ovlašteni zastupnik proizvođača dat je u Prilogu 1. ovog
uputstva.
Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, podnositelj
zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (COC
dokument - Certificate of Conformity) koja se izdaje za sva
vozila za koja je provedena jedinstvena evropska
homologacija tipa vozila (WVTA - Whole Vehicle Type
Approval). Podatke u COC dokumentu mora, preko tijela
za homologaciju, provjeriti ovlašteni zastupnik proizvođača
u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema
ovlaštenog zastupnika, onda u inostranstvu ili na drugi
način kako to utvrdi tijelo za homologaciju.
Prilikom pokretanja provođenja postupka homologacije
pojedinačnog vozila dostavlja se:
potvrda o registraciji (za korištena vozila) i/ili
kupoprodajni ugovor i/ili
račun i/ili
jedinstvena carinska isprava,
potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr.
odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i
dokaz o plaćenim naknadama za provođenje postupka
homologacije.
Opisnu mapu, na osnovu svih raspoloživih podataka,
formira tehnički servis kojem je dopremljeno vozilo na
pregled. Dio opisne mape čine i najmanje dvije fotografije
visokog kvaliteta vozila koje je dopremljeno na pregled,
sačinjene prilikom pregleda vozila, i jedne fotografije
kontrolne table vozila sa koje je vidljivo stanje brojača
pređenih kilometara, a koje se pohranjuju i u informacioni
sistem.
Član 4.
(Pregled vozila)
Tehnički servis obavlja pregled vozila i dostavljene dokumentacije iz člana 3. ovog uputstva, utvrđuje zadovoljava li
vozilo uvjete propisane homologacijskim propisima u
Bosni i Hercegovini te tijelu za homologaciju dostavlja
tehnički izvještaj o stručnom pregledu pojedinačnog vozila
sa naznakom ispunjava/ne ispunjava propisane uvjete.
Na osnovu izvještaja iz stava (1) ovog člana, a u slučaju
ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika i drugih propisa iz oblasti
homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju
putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti
pojedinačnog vozila, na obrascu koji je dat u Prilogu 2.
ovog uputstva. Obrazac potvrde o usklađenosti je serijski
numeriran i izrađen sa odgovarajućim zaštitama.
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Tijelo za homologaciju izvještaj o izdatim potvrdama o
usklađenosti pojedinačnog vozila mjesečno dostavlja
Ministarstvu.
Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila iz stava (2)
ovog člana i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni
tehničkog stanja se u originalu dostavljaju nadležnom tijelu
u slučaju prvog registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, a
predočavaju u originalu i dostavljaju u kopiji prilikom
provođenja carinskog postupka i tehničkog pregleda vozila.
Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila i potvrda o
identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se nadležnom
tijelu može dostaviti i putem informacionog sistema za
homologaciju.
Član 5.
(Prekid postupka)
Ako se pregledom ustanovi da vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije
pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju može dati rok
od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog kojih
pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe spomenutih
propisa. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj
ispostavi na obrascu kao u Prilogu 3. ovog uputstva. Na
zahtjev podnositelja zahtjeva, rok za otklanjanje
nedostataka se može produžiti.
Pregled vozila za koji je ostavljen dodatni rok iz stava (1)
ovog člana mora se obaviti u tehničkom servisu u kojem je
pregled započet, osim u slučaju da je tehnički servis gdje je
pregled prethodno započet u međuvremenu prestao sa
radom kad se pregled može nastaviti u drugom tehničkom
servisu prema odluci tijela za homologaciju.
Ako se pregledom dokumentacije i vozila iz stava (1) člana
4. ovog uputstva ustanovi da pojedinačno vozilo ne
zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz
oblasti homologacije pojedinačnog vozila i da su ti
nedostaci neotklonjivi, ili se pregledom iz stava (2) ovog
člana ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava uvjete
iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije
pojedinačnog vozila, ili podnositelj zahtjeva ne doveze
vozilo na pregled u okviru roka iz stava (1) ovog člana,
Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje
potvrde o usklađenosti.
U slučaju iz prethodnog stava, tehnički servis bez odlaganja
dostavlja tijelu za homologaciju: uredno popunjen i ovjeren
primjerak tehničkog izvještaja o stručnom pregledu
pojedinačnog vozila sa prilozima izvještaju te original
priložene dokumentacije (potvrda proizvođača, odnosno
COC dokument i dr.). Tijelo za homologaciju u roku od
sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije od
tehničkog servisa istu obrađuje i upućuje Ministarstvu na
daljnje postupanje. Ministarstvo u roku od sedam radnih
dana od dana prijema dokumentacije donosi rješenje kojim
se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.
Član 6.
(Homologacija po fazama izrade)
U slučaju kada u izradi vozila učestvuje više različitih
proizvođača (izrada po fazama), u narednoj fazi izrade se
može prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza
je izrada osnovnog, nekompletnog vozila na kojem je
predviđena nadgradnja, a nadgradnja na tom vozilu je druga
faza izrade).
Ukoliko se prilikom homologacije pojedinačnog vozila
utvrdi da vozilo ne posjeduje jedno ili više homologacijskih
odobrenja, ukoliko je nedovršeno ili da pojedini dio, uređaj
ili sklop nije ugrađen na vozilu, a moguće je otkloniti
nedostatke, odnosno izvršiti homologacijska ispitivanja, u
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Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubriku
"Napomena" unosi se sljedeći tekst: "Prije prve registracije
potrebno je vozilo dodatno ispitati prema zahtjevima
UNECE pravilnika te potvrdu o zadovoljavanju istih
priložiti prilikom prve registracije vozila". U upisanom
tekstu je potrebno navesti samo one UNECE pravilnike
prema kojima je potrebno vozilo dodatno ispitati.
Ukoliko se prilikom provođenja postupka homologacije
pojedinačnog vozila utvrdi da postoji neusklađenost
podataka, tehničkih karakteristika ili stanja vozila sa
dokumentacijom vozila, u potvrdi o usklađenosti
pojedinačnog vozila, u rubrici "Napomena" unosi se razlog
neusklađenosti.
U zavisnosti od vrste ispitivanja, tijelo za homologaciju
putem portala homologacija.gov.ba vodi listu tehničkih
servisa i laboratorija za dodatna ispitivanja.
Tijelo za homologaciju je dužno sačiniti i objaviti putem
portala posebne procedure kojima će urediti postupak
provođenja dodatnih ispitivanja.
Član 7.
(Identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila)
U slučajevima predviđenim Pravilnikom ili drugim propisima iz oblasti homologacije, provodi se postupak
identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja.
Postupak provođenja identifikacije vozila i ocjene
tehničkog stanja za vozila koja podliježu obavezi
registracije, vozila koja ne podliježu obavezi registracije i
nisu namijenjena za kretanje javnim cestama, kao i u
slučaju vozila koja se u Bosnu i Hercegovinu uvoze radi
isključive prodaje u dijelovima, pokreće se kod tijela za
homologaciju putem tehničkog servisa.
Prilikom pokretanja postupaka iz stava (2) ovog člana
dostavlja se:
dokumentacija neophodna za identifikaciju i ocjenu
tehničkog stanja vozila,
dokaz o uplati propisanih naknada i troškova
postupka,
druga potrebna dokumentacija u zavisnosti od
specifičnosti slučaja (npr. izvorna potvrda o
usklađenosti i sl.),

-
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dokaz o odobrenoj djelatnosti u slučaju uvoza vozila
radi prodaje u dijelovima.
(4) Nakon provedenog pregleda, tehnički servis sačinjava
tehnički izvještaj i dostavlja ga tijelu za homologaciju. U
slučaju ispunjavanja uvjeta, tijelo za homologaciju putem
tehničkog servisa izdaje potvrdu o identifikaciji vozila i
ocjeni tehničkog stanja, na obrascu koji je dat u Prilogu 4.
ovog uputstva.
Član 8.
(Pristup podacima)
(1) Tijelo za homologaciju dužno je osigurati uvezivanje
informacionog sistema za homologaciju sa Jedinstvenim
informacionim sistemom propisanim Pravilnikom o
tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", broj
33/19), a u svrhu dostavljanja podataka o pregledanim
vozilima.
(2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana, tijelo za
homologaciju će putem informacionog sistema učiniti
dostupnim i VIN oznaku (broj šasije vozila) za vozila koja
se uvoze radi prodaje u dijelovima i za koje je proveden
postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja, kako bi se
vodila evidencija i onemogućila registracija ovih vozila u
BiH.
III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 9.
(Prestanak primjene propisa)
Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi
Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog
vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 89/10).
Član 10.
(Stupanje na snagu)
Ovo uputstvo stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 02-05-02-2-1707/19
Zamjenik ministra
4. juna 2019. godine
Saša Dalipagić, s. r.
Sarajevo
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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Na temelju članka 205. 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, 18/13, 8/17, 89/17 i
9/18) i članka 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova
uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08),
zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
donosi

(6)

NAPUTAK

O PROVEDBI POSTUPKA HOMOLOGACIJE
POJEDINAČNOG VOZILA
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Područje primjene)
Ovim Naputkom bliže se uređuje način rada tijela za
homologaciju, tehničkog servisa i laboratorija prilikom provedbe
postupka homologacije pojedinačnih cestovnih motornih i
priključnih vozila (u daljnjem tekstu: vozila) te oblik i sadržaj
obrazaca koji se upotrebljavaju, sukladno Pravilniku o
homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni
glasnik BiH", broj 41/08; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
II - PROVEDBA POSTUPKA HOMOLOGACIJE
POJEDINAČNOG VOZILA
Članak 2.
(Pokretanje postupka)
(1) Postupak provedbe homologacije pojedinačnog vozila
pokreće se kod organizacije određene za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije (u daljnjem
tekstu: tijelo za homologaciju) putem tehničkog servisa.
(2) Postupak provedbe homologacije pojedinačnog vozila
pokreće se dopremom vozila tehničkom servisu na pregled.
(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka, pregled vozila je
moguće obaviti i na drugoj lokaciji, a po posebnom
pojedinačnom odobrenju Ministarstva komunikacija i
prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem u tekstu:
Ministarstvo).
(4) Tijelo za homologaciju je dužno uspostaviti funkcionalan
informacijski sustav za obradu podataka te osigurati da
osoba koja ima pravo pristupa koristi isključivo njoj
dodijeljeno korisničko ime i šifru.
(5) Tijelo za homologaciju je dužno propisati minimalne
vremenske normative za provedbu postupka homologacije
za svaku kategoriju vozila i o tome obavijestiti
Ministarstvo.
Članak 3.
(Dokumentacija)
(1) Prilikom pokretanja provedbe postupka homologacije
pojedinačnog vozila prilaže se izvornik potvrde
proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila
s propisanim uvjetima.
(2) Potvrdu proizvođača iz stavka (1) ovog članka može izdati i
proizvođačev ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini, a
ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika, istu
može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik iz
inozemstva.
(3) Dokaz iz stavka (1) ovog članka samo za određene marke
vozila može izdati i pravna osoba iz Bosne i Hercegovine ili
inozemstva s kojim tijelo za homologaciju sklopi ugovor.
(4) Obrazac potvrde proizvođača koju izdaje proizvođač ili
ovlašteni zastupnik proizvođača dan je u Privitku 1. ovog
Naputka.
(5) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog članka, podnositelj
zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (COC
dokument - Certificate of Conformity) koja se izdaje za sva
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vozila za koja je provedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila (WVTA - Whole Vehicle Type
Approval). Podatke u COC dokumentu mora, preko tijela
za homologaciju, provjeriti ovlašteni zastupnik proizvođača
u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema
ovlaštenog zastupnika, onda u inozemstvu ili na drugi način
kako to utvrdi tijelo za homologaciju.
Prilikom pokretanja provedbe postupka homologacije
pojedinačnog vozila dostavlja se:
potvrda o registraciji (za rabljena vozila) i/ili
kupoprodajni ugovor i/ili
račun i/ili
jedinstvena carinska isprava,
potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr.
odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i
dokaz o plaćenim naknadama za provedbu postupka
homologacije.
Opisnu mapu, na temelju svih raspoloživih podataka,
formira tehnički servis kojem je dopremljeno vozilo na
pregled. Dio opisne mape čine i najmanje dvije fotografije
visokog kvaliteta vozila koje je dopremljeno na pregled,
sačinjene prilikom pregleda vozila, i jedne fotografije
kontrolne ploče vozila s koje je vidljivo stanje brojača
pređenih kilometara, a koje se pohranjuju i u informacijski
sustav.
Članak 4.
(Pregled vozila)
Tehnički servis obavlja pregled vozila i dostavljene
dokumentacije iz članka 3. ovog Naputka, utvrđuje
zadovoljava li vozilo uvjete propisane homologacijskim
propisima u Bosni i Hercegovini te tijelu za homologaciju
dostavlja tehničko izvješće o stručnom pregledu
pojedinačnog vozila s naznakom ispunjava/ne ispunjava
propisane uvjete.
Na temelju izvješća iz stavka (1) ovog članka, a u slučaju
ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika i drugih propisa iz oblasti
homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju
putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti
pojedinačnog vozila, na obrascu koji je dan u Privitku 2.
ovog Naputka. Obrazac potvrde o usklađenosti je serijski
numeriran i izrađen s odgovarajućim zaštitama.
Tijelo za homologaciju izvješće o izdanim potvrdama o
usklađenosti pojedinačnog vozila mjesečno dostavlja
Ministarstvu.
Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila iz stavka (2)
ovog članka i potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni
tehničkog stanja se u izvorniku dostavljaju nadležnom tijelu
u slučaju prvog registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, a
predočavaju u izvorniku i dostavljaju u preslici prilikom
provedbe carinskog postupka i tehničkog pregleda vozila.
Potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila i potvrda o
identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja se nadležnom
tijelu može dostaviti i putem informacijskog sustava za
homologaciju.
Članak 5.
(Prekid postupka)
Ako se pregledom ustanovi da vozilo ne zadovoljava
odredbe Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti homologacije pojedinačnog vozila, tijelo za homologaciju može
dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog
kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe spomenutih propisa. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj
ispostavi na obrascu kao u Privitku 3. ovog Naputka. Na
zahtjev podnositelja zahtjeva, rok za otklanjanje
nedostataka se može produžiti.
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Pregled vozila za koji je ostavljen dodatni rok iz stavka (1)
ovog članka mora se obaviti u tehničkom servisu u kojem je
pregled započet, osim u slučaju da je tehnički servis gdje je
pregled prethodno započet u međuvremenu prestao s radom
kad se pregled može nastaviti u drugom tehničkom servisu
prema odluci tijela za homologaciju.
Ako se pregledom dokumentacije i vozila iz stavka (1)
članka 4. ovog Naputka ustanovi da pojedinačno vozilo ne
zadovoljava uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz
oblasti homologacije pojedinačnog vozila i da su ti
nedostaci neotklonjivi, ili se pregledom iz stavka (2) ovog
članka ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava
uvjete iz Pravilnika i/ili drugih propisa iz oblasti
homologacije pojedinačnog vozila, ili podnositelj zahtjeva
ne doveze vozilo na pregled u okviru roka iz stavka (1)
ovog članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim se
uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.
U slučaju iz prethodnog stavka, tehnički servis bez
odlaganja dostavlja tijelu za homologaciju: uredno
popunjen i ovjeren primjerak tehničkog izvješća o stručnom
pregledu pojedinačnog vozila s prilozima izvješću te
izvornik priložene dokumentacije (potvrda proizvođača,
odnosno COC dokument i dr.). Tijelo za homologaciju u
roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije
od tehničkog servisa istu obrađuje i upućuje Ministarstvu na
daljnje postupanje. Ministarstvo u roku od sedam radnih
dana od dana prijema dokumentacije donosi rješenje kojim
se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.
Članak 6.
(Homologacija po fazama izrade)
U slučaju kada u izradi vozila sudjeluje više različitih
proizvođača (izrada po fazama), u narednoj fazi izrade se
može prihvatiti homologacija iz prethodne faze (prva faza
je izrada osnovnog, nekompletnog vozila na kojem je
predviđena nadgradnja, a nadgradnja na tom vozilu je druga
faza izrade).
Ako se prilikom homologacije pojedinačnog vozila utvrdi
da vozilo ne posjeduje jedno ili više homologacijskih
odobrenja, ako je nedovršeno ili da pojedini dio, uređaj ili
sklop nije ugrađen na vozilu, a moguće je otkloniti
nedostatke, odnosno izvršiti homologacijska ispitivanja, u
Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u rubriku
"Napomena" unosi se sljedeći tekst: "Prije prve registracije
potrebno je vozilo dodatno ispitati prema zahtjevima
UNECE pravilnika te potvrdu o zadovoljavanju istih
priložiti prilikom prve registracije vozila". U upisanom
tekstu je potrebno navesti samo one UNECE pravilnike
prema kojima je potrebno vozilo dodatno ispitati.
Ako se prilikom provedbe postupka homologacije pojedinačnog vozila utvrdi da postoji neusklađenost podataka,
tehničkih značajki ili stanja vozila s dokumentacijom
vozila, u potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila, u
rubrici "Napomena" unosi se razlog neusklađenosti.
U zavisnosti od vrste ispitivanja, tijelo za homologaciju
putem portala homologacija.gov.ba vodi listu tehničkih
servisa i laboratorija za dodatna ispitivanja.
Tijelo za homologaciju je dužno sačiniti i objaviti putem
portala posebne procedure kojima će urediti postupak
provedbe dodatnih ispitivanja.

Utorak, 9. 7. 2019.

Članak 7.
(Identifikacija i ocjena tehničkog stanja vozila)
(1) U slučajevima predviđenim Pravilnikom ili drugim
propisima iz oblasti homologacije, provodi se postupak
identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja.
(2) Postupak provedbe identifikacije vozila i ocjene tehničkog
stanja za vozila koja podliježu obvezi registracije, vozila
koja ne podliježu obvezi registracije i nisu namijenjena za
kretanje javnim cestama, kao i u slučaju vozila koja se u
Bosnu i Hercegovinu uvoze radi isključive prodaje u
dijelovima, pokreće se kod tijela za homologaciju putem
tehničkog servisa.
(3) Prilikom pokretanja postupaka iz stavka (2) ovog članka
dostavlja se:
dokumentacija neophodna za identifikaciju i ocjenu
tehničkog stanja vozila,
dokaz o uplati propisanih naknada i troškova
postupka,
druga potrebna dokumentacija u zavisnosti od
specifičnosti slučaja (npr. izvorna potvrda o
usklađenosti i sl.),
dokaz o odobrenoj djelatnosti u slučaju uvoza vozila
radi prodaje u dijelovima.
(4) Nakon provedenog pregleda, tehnički servis sačinjava
tehničko izvješće i dostavlja ga tijelu za homologaciju. U
slučaju ispunjavanja uvjeta, tijelo za homologaciju putem
tehničkog servisa izdaje potvrdu o identifikaciji vozila i
ocjeni tehničkog stanja, na obrascu koji je dan u Privitku 4.
ovog Naputka.
Članak 8.
(Pristup podacima)
(1) Tijelo za homologaciju dužno je osigurati uvezivanje
informacijskog sustava za homologaciju s Jedinstvenim
informacijskim sustavom propisanim Pravilnikom o
tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", broj
33/19), a u svrhu dostavljanja podataka o pregledanim
vozilima.
(2) Pored podataka iz stavka (1) ovog članka, tijelo za
homologaciju će putem informacijskog sustava učiniti
dostupnim i VIN oznaku (broj šasije vozila) za vozila koja
se uvoze radi prodaje u dijelovima i za koje je proveden
postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja, kako bi se
vodila evidencija i onemogućila registracija ovih vozila u
BiH.
III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(Prestanak primjene propisa)
Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje vrijediti
Naputak o provedbi postupka homologacije pojedinačnog vozila
("Službeni glasnik BiH", broj 89/10).
Članak 10.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Naputak stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 02-05-02-2-1707/19
Zamjenik ministra
4. lipnja 2019. godine
Saša Dalipagić, v. r.
Sarajevo
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На основу члана 205. 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, 18/13, 8/17,
89/17 и 9/18) и члана 7. Правилника о хомологацији возила,
дијелова уређаја и опреме возила ("Службени гласник БиХ",
број 41/08), замјеник министра комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине доноси

(5)

УПУТСТВО

О ПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ
ПОЈЕДИНАЧНОГ ВОЗИЛА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Подручје примјене)
Овим упутством ближе се уређује начин рада тијела за
хомологацију, техничког сервиса и лабораторије приликом
провођења поступка хомологације појединачних друмских
моторних и прикључних возила (у даљем тексту: возила) те
облик и садржај образаца који се употребљавају, у складу са
Правилником о хомологацији возила, дијелова уређаја и
опреме возила ("Службени гласник БиХ", број 41/08; у
даљем тексту: Правилник).
II - ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ
ПОЈЕДИНАЧНОГ ВОЗИЛА
Члан 2.
(Покретање поступка)
(1) Поступак провођења хомологације појединачног возила
покреће се код организације одређене за обављање
административних послова из области хомологације (у
даљем тексту: тијело за хомологацију) путем техничког
сервиса.
(2) Поступак провођења хомологације појединачног возила
покреће се допремом возила техничком сервису на
преглед.
(3) Изузетно од става (2) овог члана, преглед возила је
могуће обавити и на другој локацији, а по посебном
појединачном одобрењу Министарства комуникација и
транспорта Босне и Херцеговине (у даљем у тексту:
Министарство).
(4) Тијело за хомологацију је дужно успоставити функционалан информациони систем за обраду података те
обезбиједити да лице које има право приступа користи
искључиво њему додијељено корисничко име и шифру.
(5) Тијело за хомологацију је дужно прописати минималне
временске нормативе за провођење поступка хомологације за сваку категорију возила и о томе обавијестити
Министарство.
Члан 3.
(Документација)
(1) Приликом покретања провођења поступка хомологације појединачног возила прилаже се оригинал потврде
произвођача о усклађености возила, опреме и дијелова
возила са прописаним условима.
(2) Потврду произвођача из става (1) овог члана може
издати и произвођачев овлашћени заступник у Босни и
Херцеговини, а уколико у Босни и Херцеговини нема
овлашћеног заступника, исту може издати и произвоачев овлашћени заступник из иностранства.
(3) Доказ из става (1) овог члана само за одређене марке
возила може издати и правно лице из Босне и
Херцеговине или иностранства са којим тијело за
хомологацију склопи уговор.
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Образац потврде произвођача коју издаје произвођач
или овлашћени заступник произвођача дат је у Прилогу
1. овог упутства.
Изузетно од одредби става (1) овог члана, подносилац
захтјева може приложити изјаву о усклађености (COC
документ - Certificate of Conformity) која се издаје за сва
возила за која је проведена јединствена европска
хомологација типа возила (WVTA - Whole Vehicle Type
Approval). Податке у COC документу мора, преко
тијела за хомологацију, провјерити овлашћени заступик произвођача у Босни и Херцеговини, а ако у Босни и
Херцеговини нема овлашћеног заступника, онда у
иностранству или на други начин како то утврди тијело
за хомологацију.
Приликом покретања провођења поступка хомолога-ије
појединачног возила доставља се:
потврда о регистрацији (за коришћена возила)
и/или
купопродајни уговор и/или
рачун и/или
јединствена царинска исправа,
потребни произвођачеви технички подаци о
возилу (нпр. одобрење типа, технички опис возила
и сл.) и
доказ о плаћеним накнадама за провођење
поступка хомологације.
Описну мапу, на основу свих расположивих података,
формира технички сервис којем је допремљено возило
на преглед. Дио описне мапе чине и најмање двије
фотографије високог квалитета возила које је
допремљено на преглед, сачињене приликом прегледа
возила, и једне фотографије контролне табле возила са
које је видљиво стање бројача пређених километара, а
које се похрањују и у информациони систем.
Члан 4.
(Преглед возила)
Технички сервис обавља преглед возила и достављене
документације из члана 3. овог упутства, утврђује
задовољава ли возило услове прописане хомологаијским прописима у Босни и Херцеговини те тијелу за
хомологацију доставља технички извјештај о стручном
прегледу појединачног возила са назнаком испуњава/не
испуњава прописане услове.
На основу извјештаја из става (1) овог члана, а у
случају испуњавања услова из Правилника и других
прописа из области хомологације појединачног возила,
тијело за хомологацију путем техничког сервиса издаје
потврду о усклађености појединачног возила, на
обрасцу који је дат у Прилогу 2. овог упутства. Образац
потврде о усклађености је серијски нумерисан и
израђен са одговарајућим заштитама.
Тијело за хомологацију извјештај о издатим потврдама
о усклађености појединачног возила мјесечно доставља
Министарству.
Потврда о усклађености појединачног возила из става
(2) овог члана и потврда о идентификацији возила и
оцјени техничког стања се у оригиналу достављају
надлежном органу у случају првог регистровања возила
у Босни и Херцеговини, а предочавају у оригиналу и
достављају у копији приликом провођења царинског
поступка и техничког прегледа возила. Потврда о усклађености појединачног возила и потврда о идентификацији возила и оцјени техничког стања се надлежном
органу може доставити и путем информационог
система за хомологацију.
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Члан 5.
(Прекид поступка)
Ако се прегледом установи да возило не задовољава
одредбе Правилника и/или других прописа из области
хомологације појединачног возила, тијело за хомологацију може дати рок од 30 календарских дана да се
отклоне разлози због којих појединачно возило не
задовољава одредбе поменутих прописа. Обавјештење
о томе доставља се царинској испостави на обрасцу као
у Прилогу 3. овог упутства. На захтјев подносиоца
захтјева, рок за отклањање недостатака се може
продужити.
Преглед возила за који је остављен додатни рок из
става (1) овог члана мора се обавити у техничком
сервису у којем је преглед започет, осим у случају да је
технички сервис гдје је преглед претходно започет у
међувремену престао са радом кад се преглед може
наставити у другом техничком сервису према одлуци
тијела за хомологацију.
Ако се прегледом документације и возила из става (1)
члана 4. овог упутства установи да појединачно возило
не задовољава услове из Правилника и/или других
прописа из области хомологације појединачног возила
и да су ти недостаци неотклоњиви, или се прегледом из
става (2) овог члана установи да појединачно возило не
задовољава услове из Правилника и/или других
прописа из области хомологације појединачног возила,
или подносилац захтјева не довезе возило на преглед у
оквиру рока из става (1) овог члана, Министарство
доноси рјешење којим се ускраћује издавање потврде о
усклађености.
У случају из претходног става, технички сервис без
одлагања доставља тијелу за хомологацију: уредно
попуњен и овјерен примјерак техничког извјештаја о
стручном прегледу појединачног возила са прилозима
извјештају те оригинал приложене документације
(потврда произвођача, односно COC документ и др.).
Тијело за хомологацију у року од седам радних дана од
дана пријема документације од техничког сервиса исту
обрађује и упућује Министарству на даље поступање.
Министарство у року од седам радних дана од дана
пријема документације доноси рјешење којим се
ускраћује издавање потврде о усклађености.
Члан 6.
(Хомологација по фазама израде)
У случају када у изради возила учествује више
различитих произвођача (израда по фазама), у наредној
фази израде се може прихватити хомологација из
претходне фазе (прва фаза је израда основног,
некомплетног возила на којем је предвиђена надградња,
а надградња на том возилу је друга фаза израде).
Уколико се приликом хомологације појединачног
возила утврди да возило не посједује једно или више
хомологацијских одобрења, уколико је недовршено или
да поједини дио, уређај или склоп није уграђен на
возилу, а могуће је отклонити недостатке, односно
извршити хомологацијска испитивања, у Потврди о
усклађености појединачног возила, у рубрику "Напомена" уноси се сљедећи текст: "Прије прве регистрације потребно је возило додатно испитати према захтјевима UNECE правилника те потврду о задовољавању
истих приложити приликом прве регистрације возила".
У уписаном тексту је потребно навести само оне
UNECE правилнике према којима је потребно возило
додатно испитати.
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Уколико се приликом провођења поступка хомологаије појединачног возила утврди да постоји неусклађеост података, техничких карактеристика или стања
возила са документацијом возила, у потврди о усклађености појединачног возила, у рубрици "Напомена"
уноси се разлог неусклађености.
У зависности од врсте испитивања, тијело за хомологацију путем портала homologacija.gov.ba води листу
техничких сервиса и лабораторија за додатна
испитивања.
Тијело за хомологацију је дужно сачинити и објавити
путем портала посебне процедуре којима ће уредити
поступак провођења додатних испитивања.
Члан 7.
(Идентификација и оцјена техничког стања возила)
У случајевима предвиђеним Правилником или другим
прописима из области хомологације, проводи се поступак идентификације возила и оцјене техничког стања.
Поступак провођења идентификације возила и оцјене
техничког стања за возила која подлијежу обавези регистрације, возила која не подлијежу обавези регистрације и нису намијењена за кретање јавним путевима,
као и у случају возила која се у Босну и Херцеговину
увозе ради искључиве продаје у дијеловима, покреће се
код тијела за хомологацију путем техничког сервиса.
Приликом покретања поступака из става (2) овог члана
доставља се:
документација неопходна за идентификацију и
оцјену техничког стања возила,
доказ о уплати прописаних накнада и трошкова
поступка,
друга потребна документација у зависности од
специфичности случаја (нпр. изворна потврда о
усклађености и сл.),
доказ о одобреној дјелатности у случају увоза
возила ради продаје у дијеловима.
Након проведеног прегледа, технички сервис сачињава
технички извјештај и доставља га тијелу за
хомологацију. У случају испуњавања услова, тијело за
хомологацију путем техничког сервиса издаје потврду
о идентификацији возила и оцјени техничког стања, на
обрасцу који је дат у Прилогу 4. овог упутства.
Члан 8.
(Приступ подацима)
Тијело за хомологацију дужно је обезбиједити
увезивање информационог система за хомологацију са
Јединственим информационим системом прописаним
Правилником о техничким прегледима возила ("Службени гласник БиХ", број 33/19), а у сврху достављања
података о прегледаним возилима.
Поред података из става (1) овог члана, тијело за
хомологацију ће путем информационог система
учинити доступним и VIN ознаку (број шасије возила)
за возила која се увозе ради продаје у дијеловима и за
које је проведен поступак идентификације и оцјене
техничког стања, како би се водила евиденција и
онемогућила регистрација ових возила у БиХ.

Utorak, 9. 7. 2019.
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III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(Престанак примјене прописа)
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство о провођењу поступка хомологације појединачног
возила ("Службени гласник БиХ", број 89/10).
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Члан 10.
(Ступање на снагу)
Ово упутство ступа на снагу првог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 02-05-02-2-1707/19
Замјеник министра
4. јуна 2019. године
Сарајево
Саша Далипагић, с. р.

