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RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA 

AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Tarik Rahić, imenuje se za vršioca dužnosti direktora 
Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, do 
okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni 
period od tri mjeseca, počevši od 04.02.2021. godine. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

 

VM broj 5/21 
28. januara 2021. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, s. r.
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 24. sjednici, održanoj 28.1.2021. godine, donijelo 
je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA 

AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Tarik Rahić, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, do 
okončanja natječajne procedure, a najduže na mandatno 
razdoblje od tri mjeseca, počevši od 4.2.2021. godine. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

 

VM broj 5/21 
28. siječnja 2021. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, v. r.
 

137 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 4. став (1) тачка (о) 
Закона о високом судском и тужилачком савјету Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 
48/07 и 15/08), на приједлог министра правде Босне и 
Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 24. 
сједници, одржаној 28. јануара 2021. године, донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВИСОКОГ СУДСКОГ И 

ТУЖИЛАЧКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ИСПРЕД САВЈЕТА МИНИСТАРA 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 Давор Мартиновић, именује се за члана Високог 
судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине 
испред Савјета министара Босне и Херцеговине, на 
мандатни период од четири године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 6/21 
28. јануара 2021. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Зоран Тегелтија, с. р.

 
 
 

 
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 4. stav (1) tačka (o) Zakona o 
visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), na 
prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na 24. sjednici, održanoj 28. januara 2021. 
godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SUDSKOG I 
TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE 

ISPRED VIJEĆA MINISTARA 
BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Davor Martinović, imenuje se za člana Visokog sudskog i 
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ispred Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, na mandatni period od četiri 
godine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 6/21 
28. januara 2021. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, s. r.
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 4. stavak (1) točka (o) 
Zakona o visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 
15/08), na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na 24. sjednici, održanoj 28. 
siječnja 2021. godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SUDBENOG I 

TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE 
ISPRED VIJEĆA MINISTARA 

BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Davor Martinović, imenuje se za člana Visokog sudbenog i 
tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ispred Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od 
četiri godine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 6/21 
28. siječnja 2021. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, v. r.
 

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

138 
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, 
18/13, 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 
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ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРОВАЊУ 

ВОЗИЛА 

Члан 1. 
У члану 1. став (1) тачка а) Правилника о регистровању 

возила ("Службени гласник БиХ", бр. 69/09 и 29/20), иза 
алинеје 6. додаје се алинеја 6а. која гласи: 

"6а. издавање преносивих таблица". 

Члан 2. 
Иза члана 12. додају се нови чл. 12а., 12б. и 12ц. који 

гласе: 

"Члан 12а. 
(Поступак издавања преносивих таблица) 

(1) Захтјев за издавање преносивих таблица за возило 
подноси се полицијској станици према сједишту 
правног или физичког лица - предузетника. 

(2) Потврда о регистрацији возила за преносиве таблице 
издаје се на обрасцу Потврде о регистрацији из Прилога 
број 5. овог правилника у који се уносе сљедећи подаци: 
a) надлежни орган; 
б) регистарска ознака преносиве таблице (A); 
ц) подаци о носиоцу потврде о регистрацији (C.1); 
д) презиме или назив (C.1.1.); 
е) име (C.1.2.); 
ф) мјесто, општина, адреса (C.1.3.); 
г) рок важења регистрације (H); 
х) датум издавања (I); 
и) мјесто издавања (2); 
ј) евиденцијски број (3); 
к) напомена. 

(3) Надлежно тијело из става (1) овог члана, поступајући по 
захтјеву за издавање преносивих таблица, доноси 
рјешење којим одобрава издавање преносивих таблица у 
складу са регистрованом дјелатношћу подносиоца 
захтјева. 

(4) Рјешењем из става (3) овог члана ближе се уређују 
услови коришћења преносивих таблица, број одобрених 
парова преносивих таблица са регистарским ознакама, 
серијски број/бројеви додијељених књижица потврда о 
коришћењу преносивих таблица, као и износ утврђене 
накнаде за коришћење преносивих таблица. 

(5) У Потврди о регистрацији из става (2) овог члана се у 
рубрици "напомена" уписује текст "ПРЕНОСИВЕ 
ТАБЛИЦЕ" и број и датум рјешења којим су исте 
додијељене. 

Члан 12б. 
(Коришћење преносивих таблица) 

(1) У возилу на којем се налазе преносиве таблице а које 
учествује у саобраћају мора да се налази Потврда о 
регистрацији возила за преносиве таблице, полиса о 
обавезном осигурању издата за те преносиве таблице и 
потврда о коришћењу преносивих таблица које су на 
возилу. 

(2) Потврду о коришћењу преносивих таблица издаје 
правно или физичко лице - предузетник који се бави 
производњом, надоградњом, сервисирањем, превозом 
или продајом возила на мало, а којем је одобрено 
коришћење преносивих таблица. 

(3) Издавалац потврде о коришћењу преносивих таблица из 
става (2) овог члана обавезан је водити евиденцију о 
издатим потврдама о коришћењу преносивих таблица и 
дати је на увид надлежном органу. 

(4) Рок важења преносивих таблица је годину дана. 
(5) Након истека рока из става (4) овог члана, уколико нису 

поновно издате, корисник преносивих таблица дужан је 

све претходно издате преносиве таблице и потврде о 
регистрацији возила за преносиве таблице вратити 
надлежном органу у року од осам дана. 

(6) У случају да се преносиве таблице и потврда о 
регистрацији возила не врате у року из става (5) овог 
члана, надлежни орган који је издао исте по службеној 
дужности покреће поступак враћања. 

(7) У случају губитка, крађе или оштећења преносивих 
таблица и исправа о возилу примјењују се одговарајуће 
одредбе чл. 20., 21. и 22. овог правилника. 

(8) Изглед и садржај преносивих таблица и Потврде о 
коришћењу преносивих таблица дат је у Прилогу број 
12а. и чини дио овог правилника. 

Члан 12ц. 
(Књижица потврда о коришћењу преносивих таблица) 

(1) Књижица потврда о коришћењу преносивих таблица 
правоугаоног је облика сиве боје, величине 210×148,5 
mm, а састоји се од 50 потврда о коришћењу преносивих 
таблица у два примјерка означених редним бројевима. 

(2) Потврда о коришћењу преносивих таблица се испуњава 
у два примјерка, први примјерак се издаје возачу, а 
други примјерак остаје у књижици из става (1) овог 
члана. 

(3) Потврда о коришћењу преносивих таблица се издаје 
најдуже на рок до 7 дана. 

(4) Образац потврде о коришћењу преносивих таблица 
бијеле је боје, величине 210×148,5 mm и садржи 
сљедеће податке: 
a) ознаку преносиве таблице; 
б) податке о возачу (име и презиме, број возачке 

дозволе); 
ц) сврху коришћења преносивих таблица; 
д) релацију кретања; 
е) податке о возилу (врста, марка и тип возила, број 

шасије возила, боја возила); 
ф) рок важења потврде о коришћењу преносивих 

таблица. 
(5) Књижица потврда о коришћењу преносивих таблица с 

другим примјерком потврде служи као евиденција о 
издатим потврдама. 

(6) Дио евиденције из става (5) овога члана су докази о 
коришћењу преносивих таблица у сврхе одобрене 
рјешењем.". 

Члан 3. 
Иза члана 40. додају се нови чл. 40а. и 40б. који гласе: 

"Члан 40а. 
(Облик и садржај преносиве таблице) 

(1) Преносиве таблице су бијеле боје, оивичене црвеном 
линијом, са регистарском ознаком написаном црвеном 
бојом, која се састоји од два слова MT, линије и шест 
бројева, дужине 520 mm, висине 110 mm и ширине 1 
mm и плавим пољем у лијевом дијелу таблице која 
садржи међународну ознаку БиХ и израђене су од истог 
материјала као и таблице са међународном ознаком 
БиХ. 

(2) Преносиве таблице постављају се на мјесто предвиђено 
за регистарске таблице. 

Члан 40б. 
(Облик и садржај таблице за олдтајмере) 

(1) Таблице за олдтајмере су бијеле боје оивичене црном 
бојом са регистарском ознаком написаном црном бојом, 
која се састоји од слова OT, линије и шест бројева, 
дужине 520 mm, висине 110 mm и дебљине 1 мм и 
плавим пољем у лијевом дијелу таблице која садржи 
међународну ознаку БиХ и израђене су од истог 
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материјала као и таблице са међународном ознаком 
БиХ. Три броја иза слова OT означавају посљедња три 
броја године производње возила. 

(2) Изглед и садржај таблице из става (1) овог члана дат је у 
Прилогу број 12б. и чини дио овог правилника.". 

Члан 4. 
(1) У члану 70. иза става (1) додаје се нови ст. (2), (3) и (4), 

који гласе: 
"(2) ИДДЕЕА на основу података садржаних у захтјеву 

достављеном од стране надлежног органа путем 
апликације персонализује таблице за олдтајмере. 

(3) ИДДЕЕА је дужна да у року 30 дана од дана запримања 
захтјева путем апликације изврши персонализацију и 

надлежном органу доставити таблице из става (2) овог 
члана. 

(4) ИДДЕЕА је дужна донијети Упутство о начину 
подношења захтјева путем апликације за 
персонализацију таблица за олдтајмере.". 

(2) Досадашњи ст. (2) и (3) постају ст. (5) и (6). 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-05-02-2-295/21 
03. фебруара 2021. године 

Сарајево
Министар 

Др Војин Митровић, с. р.
 

  



Број 9 - Страна 12 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Петак, 12. 2. 2021. 
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Na osnovu člana 215. stav (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, 18/13, 8/17, 
89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i 
Hercegovine, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih 
poslova u Bosni i Hercegovini i policijom Brčko distrikta Bosne i 
Hercegovine, donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRIRANJU 

VOZILA 

Član 1. 
U članu 1. stav (1) tačka a) Pravilnika o registriranju vozila 

("Službeni glasnik BiH", br. 69/09 i 29/20), iza alineje 6. dodaje se 
alineja 6a. koja glasi: 

"6a. izdavanje prenosivih tablica". 

Član 2. 
Iza člana 12. dodaju se novi čl. 12a., 12b. i 12c. koji glase: 

"Član 12a. 
(Postupak izdavanja prenosivih tablica) 

(1) Zahtjev za izdavanje prenosivih tablica za vozilo podnosi se 
policijskoj stanici prema sjedištu pravnog ili fizičkog lica - 
preduzetnika. 

(2) Potvrda o registraciji vozila za prenosive tablice izdaje se na 
obrascu Potvrde o registraciji iz Priloga broj 5. ovog 
pravilnika u koji se unose sljedeći podaci: 
a) nadležno tijelo; 
b) registarska oznaka prenosive tablice (A); 
c) podaci o nositelju potvrde o registraciji (C.1); 
d) prezime ili naziv (C.1.1.); 
e) ime (C.1.2.); 
f) mjesto, općina, adresa (C.1.3.); 
g) rok važenja registracije (H); 
h) datum izdavanja (I); 

i) mjesto izdavanja (2); 
j) evidencijski broj (3); 
k) napomena. 

(3) Nadležno tijelo iz stava (1) ovog člana, postupajući po 
zahtjevu za izdavanje prenosivih tablica, donosi rješenje 
kojim odobrava izdavanje prenosivih tablica u skladu sa 
registriranom djelatnošću podnositelja zahtjeva. 

(4) Rješenjem iz stava (3) ovog člana bliže se uređuju uvjeti 
korištenja prenosivih tablica, broj odobrenih parova 
prenosivih tablica sa registarskim oznakama, serijski 
broj/brojevi dodijeljenih knjižica potvrda o korištenju 
prenosivih tablica, kao i iznos utvrđene naknade za 
korištenje prenosivih tablica. 

(5) U Potvrdi o registraciji iz stava (2) ovog člana se u rubrici 
"napomena" upisuje tekst "PRENOSIVE TABLICE" i broj i 
datum rješenja kojim su iste dodijeljene. 

Član 12b. 
(Korištenje prenosivih tablica) 

(1) U vozilu na kojem se nalaze prenosive tablice a koje 
učestvuje u prometu mora se nalaziti Potvrda o registraciji 
vozila za prenosive tablice, polisa o obaveznom osiguranju 
izdata za te prenosive tablice i potvrda o korištenju 
prenosivih tablica koje su na vozilu. 

(2) Potvrdu o korištenju prenosivih tablica izdaje pravno ili 
fizičko lice preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, 
nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom 
vozila na malo, a kojem je odobreno korištenje prenosivih 
tablica. 

(3) Izdavatelj potvrde o korištenju prenosivih tablica iz stava (2) 
ovog člana obavezan je voditi evidenciju o izdatim 
potvrdama o korištenju prenosivih tablica i dati je na uvid 
nadležnom tijelu. 

(4) Rok važenja prenosivih tablica je godinu dana. 
(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, ukoliko nisu 

ponovno izdate, korisnik prenosivih tablica dužan je sve 
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prethodno izdate prenosive tablice i potvrde o registraciji 
vozila za prenosive tablice vratiti nadležnom tijelu u roku od 
osam dana. 

(6) U slučaju da se prenosive tablice i potvrda o registraciji 
vozila ne vrate u roku iz stava (5) ovog člana, nadležno tijelo 
koje je izdalo iste po službenoj dužnosti pokreće postupak 
vraćanja. 

(7) U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja prenosivih tablica i 
isprava o vozilu primjenjuju se odgovarajuće odredbe čl. 20., 
21. i 22. ovog pravilnika. 

(8) Izgled i sadržaj prenosivih tablica i Potvrde o korištenju 
prenosivih tablica dat je u Prilogu broj 12a. i čini dio ovog 
pravilnika. 

Član 12c. 
(Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica) 

(1) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica 
pravougaonog je oblika sive boje, veličine 210×148,5 mm, a 
sastoji se od 50 potvrda o korištenju prenosivih tablica u dva 
primjerka označenih rednim brojevima. 

(2) Potvrda o korištenju prenosivih tablica se ispunjava u dva 
primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a drugi primjerak 
ostaje u knjižici iz stava (1) ovog člana. 

(3) Potvrda o korištenju prenosivih tablica se izdaje najduže na 
rok do 7 dana. 

(4) Obrazac potvrde o korištenju prenosivih tablica bijele je 
boje, veličine 210×148,5 mm i sadrži sljedeće podatke: 
a) oznaku prenosive tablice; 
b) podatke o vozaču (ime i prezime, broj vozačke 

dozvole); 
c) svrhu korištenja prenosivih tablica; 
d) relaciju kretanja; 
e) podatke o vozilu (vrsta, marka i tip vozila, broj šasije 

vozila, boja vozila); 
f) rok važenja potvrde o korištenju prenosivih tablica. 

(5) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica s drugim 
primjerkom potvrde služi kao evidencija o izdatim 
potvrdama. 

(6) Dio evidencije iz stava (5) ovoga člana su dokazi o 
korištenju prenosivih tablica u svrhe odobrene rješenjem.". 

Član 3. 
Iza člana 40. dodaju se novi čl. 40a. i 40b. koji glase: 

"Član 40a. 
(Oblik i sadržaj prenosive tablice) 

(1) Prenosive tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, 
sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja 
se sastoji od dva slova MT, linije i šest brojeva, dužine 520 
mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom 
dijelu tablice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i 
izrađene su od istog materijala kao i tablice sa 
međunarodnom oznakom BiH. 

(2) Prenosive tablice postavljaju se na mjesto predviđeno za 
registarske tablice. 

Član 40b. 
(Oblik i sadržaj tablice za oldtimere) 

(1) Tablice za oldtimere su bijele boje oivičene crnom bojom sa 
registarskom oznakom napisanom crnom bojom, koja se 
sastoji od slova OT, linije i šest brojeva, dužine 520 mm, 
visine 110 mm i debljine 1 mm i plavim poljem u lijevom 
dijelu tablice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i 
izrađene su od istog materijala kao i tablice sa 
međunarodnom oznakom BiH. Tri broja iza slova OT 
označavaju posljednja tri broja godine proizvodnje vozila. 

(2) Izgled i sadržaj tablice iz stava (1) ovog člana dat je u 
Prilogu broj 12b. i čini dio ovog pravilnika.". 

Član 4. 
(1) U članu 70. iza stava (1) dodaje se novi st. (2), (3) i (4), koji 

glase: 
"(2) IDDEEA na osnovu podataka sadržanih u zahtjevu 

dostavljenom od strane nadležnog tijela putem aplikacije 
personalizuje tablice za oldtajmere. 

(3) IDDEEA je dužna da u roku 30 dana od dana zaprimanja 
zahtjeva putem aplikacije izvrši personalizaciju i nadležnom 
tijelu dostaviti tablice iz stava (2) ovog člana. 

(4) IDDEEA je dužna donijeti Uputstvo o načinu podnošenja 
zahtjeva putem aplikacije za personalizaciju tablica za 
oldtajmere.". 

(2) Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (5) i (6). 

Član 5. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-05-02-2-295/21 
03. februara 2021. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, s. r.
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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, 18/13, 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 DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRIRANJU 

VOZILA 

Članak 1. 
U članku 1. stav (1) točka a) Pravilnika o registriranju vozila 

("Službeni glasnik BiH", br. 69/09 i 29/20), iza alineje 6. dodaje se 
alineja 6a. koja glasi: 

"6a. izdavanje prenosivih pločica". 

Članak 2. 
Iza članka 12. dodaju se novi čl. 12a., 12b. i 12c. koji glase: 

"Članak 12a. 
(Postupak izdavanja prenosivih pločica) 

(1) Zahtjev za izdavanje prenosivih pločica za vozilo podnosi se 
policijskoj stanici prema sjedištu pravne ili fizičke osobe - 
poduzetnika. 

(2) Potvrda o registraciji vozila za prenosive pločice izdaje se na 
obrascu Potvrde o registraciji iz Privitka broj 5. ovog 
Pravilnika u koji se unose sljedeći podaci: 
a) nadležno tijelo; 
b) registarska oznaka prenosive pločice (A); 
c) podaci o nositelju potvrde o registraciji (C.1); 
d) prezime ili naziv (C.1.1.); 
e) ime (C.1.2.); 
f) mjesto, općina, adresa (C.1.3.); 
g) rok važenja registracije (H); 
h) datum izdavanja (I); 
i) mjesto izdavanja (2); 
j) evidencijski broj (3); 

k) napomena. 
(3) Nadležno tijelo iz stavka (1) ovog članka, postupajući po 

zahtjevu za izdavanje prenosivih pločica, donosi rješenje 
kojim odobrava izdavanje prenosivih pločica sukladno 
registriranoj djelatnosti podnositelja zahtjeva. 

(4) Rješenjem iz stavka (3) ovog članka bliže se uređuju uvjeti 
korištenja prenosivih pločica, broj odobrenih parova 
prenosivih pločica s registarskim oznakama, serijski 
broj/brojevi dodijeljenih knjižica potvrda o korištenju 
prenosivih pločica, kao i iznos utvrđene naknade za 
korištenje prenosivih pločica. 

(5) U Potvrdi o registraciji iz stavka (2) ovog članka se u rubrici 
"napomena" upisuje tekst "PRENOSIVE PLOČICE" i broj i 
datum rješenja kojim su iste dodijeljene. 

Članak 12b. 
(Korištenje prenosivih pločica) 

(1) U vozilu na kojem se nalaze prenosive pločice a koje 
sudjeluje u prometu mora se nalaziti Potvrda o registraciji 
vozila za prenosive pločice, polisa o obveznom osiguranju 
izdana za te prenosive pločice i potvrda o korištenju 
prenosivih pločica koje su na vozilu. 

(2) Potvrdu o korištenju prenosivih pločica izdaje pravna ili 
fizička osoba poduzetnik koji se bavi proizvodnjom, 
nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom 
vozila na malo, a kojem je odobreno korištenje prenosivih 
pločica. 

(3) Izdavatelj potvrde o korištenju prenosivih pločica iz stavka 
(2) ovog članka obvezan je voditi evidenciju o izdanim 
potvrdama o korištenju prebnosivih pločica i dati je na uvid 
nadležnom tijelu. 

(4) Rok važenja prenosivih pločica je godinu dana. 
(5) Nakon isteka roka iz stavka (4) ovog članka, ako nisu 

ponovno izdane, korisnik prenosivih pločica dužan je sve 
prethodno izdane prenosive pločice i potvrde o registraciji 
vozila za prenosive pločice vratiti nadležnom tijelu u roku 
od osam dana. 

(6) U slučaju da se prenosive pločice i potvrda o registraciji 
vozila ne vrate u roku iz stavka (5) ovog članka, nadležno 
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tijelo koje je izdalo iste po službenoj dužnosti pokreće 
postupak vraćanja. 

(7) U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja prenosivih pločica i 
isprava o vozilu primjenjuju se odgovarajuće odredbe čl. 20., 
21. i 22. ovog Pravilnika. 

(8) Izgled i sadržaj prenosivih pločica i Potvrde o korištenju 
prenosivih pločica dat je u Privitku broj 12a. i čini dio ovog 
Pravilnika. 

Članak 12c. 
(Knjižica potvrda o korištenju prenosivih pločica) 

(1) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih pločica 
pravokutnog je oblika sive boje, veličine 210×148,5 mm, a 
sastoji se od 50 potvrda o korištenju prenosivih pločica u dva 
primjerka označenih rednim brojevima. 

(2) Potvrda o korištenju prenosivih pločica se ispunjava u dva 
primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a drugi primjerak 
ostaje u knjižici iz stavka (1) ovog članka. 

(3) Potvrda o korištenju prenosivih pločica se izdaje najduže na 
rok do 7 dana. 

(4) Obrazac potvrde o korištenju prenosivih pločica bijele je 
boje, veličine 210×148,5 mm i sadrži sljedeće podatke: 
a) oznaku prenosive pločice; 
b) podatke o vozaču (ime i prezime, broj vozačke 

dozvole); 
c) svrhu korištenja prenosivih pločica; 
d) relaciju kretanja; 
e) podatke o vozilu (vrsta, marka i tip vozila, broj šasije 

vozila, boja vozila); 
f) rok važenja potvrde o korištenju prenosivih pločica. 

(5) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih pločica s drugim 
primjerkom potvrde služi kao evidencija o izdanim 
potvrdama. 

(6) Dio evidencije iz stavka (5) ovoga članka su dokazi o 
korištenju prenosivih pločica u svrhe odobrene rješenjem.". 

Članak 3. 
Iza članka 40. dodaju se novi čl. 40a. i 40b. koji glase: 

"Članak 40a. 
(Oblik i sadržaj prenosive pločice) 

(1) Prenosive pločice su bijele boje, oivičene crvenom crtom, s 
registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se 

sastoji od dva slova MT, crte i šest brojeva, dužine 520 mm, 
visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom 
dijelu pločice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i 
izrađene su od istog materijala kao i pločice s 
međunarodnom oznakom BiH. 

(2) Prenosive pločice postavljaju se na mjesto predviđeno za 
registarske pločice. 

Članak 40b. 
(Oblik i sadržaj pločice za oldtimere) 

(1) Pločice za oldtimere su bijele boje oivičene crnom bojom s 
registarskom oznakom napisanom crnom bojom, koja se 
sastoji od slova OT, crte i šest brojeva, dužine 520 mm, 
visine 110 mm i debljine 1 mm i plavim poljem u lijevom 
dijelu pločice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i 
izrađene su od istog materijala kao i pločice s 
međunarodnom oznakom BiH. Tri broja iza slova OT 
označavaju posljednja tri broja godine proizvodnje vozila. 

(2) Izgled i sadržaj pločice iz stavka (1) ovog članka dat je u 
Privitku broj 12b. i čini dio ovog Pravilnika. 

Članak 4. 
(1) U članku 70. iza stavka (1) dodaje se novi st. (2), (3) i (4), 

koji glase: 
"(2) IDDEEA na osnovu podataka sadržanih u zahtjevu 

dostavljenom od strane nadležnog tijela putem aplikacije 
personalizira pločice za oldtajmere. 

(3) IDDEEA je dužna da u roku 30 dana od dana zaprimanja 
zahtjeva putem aplikacije izvrši personaliziranje i 
nadležnom tijelu dostaviti pločice iz stavka (2) ovog člana. 

(4) IDDEEA je dužna donijeti Naputak o načinu podnošenja 
zahtjeva putem aplikacije za personalizaciju pločica za 
oldtajmere.". 

(2) Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (5) i (6). 

Članak 5. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-05-02-2-295/21 
03. veljače 2021. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, v. r.
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УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

139 
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у 

предмету број АП 1797/19, рјешавајући апелацију Босне и 
Херцеговине, на основу члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) 
и члана 62 став (1) Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине – пречишћени текст ("Службени гласник Босне 
и Херцеговине" број 94/14), у саставу: 

Златко М. Кнежевић, предсједник 
Мато Тадић, потпредсједник 
Мирсад Ћеман, потпредсједник 
Валерија Галић, судија 
Миодраг Симовић, судија 
Сеада Палаврић, судија 
на сједници одржаној 21. јануара 2021. године донио је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ 
Усваја се апелација Босне и Херцеговине. 
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана 

II/3е) Устава Босне и Херцеговине. 
Укида се Пресуда Врховног суда Федерације Босне и 

Херцеговине број 58 0 П 111963 16 Рев од 24. јануара 2019. 
године. 

Предмет се враћа Врховном суду Федерације Босне и 
Херцеговине који је дужан да по хитном поступку донесе 
нову одлуку у складу са чланом II/3.е) Устава Босне и 
Херцеговине. 

Налаже се Врховном суду Федерације Босне и 
Херцеговине да, у складу са чланом 72 став (5) Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од 
дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и 
Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове 
одлуке. 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и 

"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и 
Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Босна и Херцеговина (у даљњем тексту: 
апеланткиња), коју заступа Правобранилаштво Босне и 
Херцеговине, поднијела је 22. априла 2019. године апелацију 
Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
Уставни суд) против Пресуде Врховног суда Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Врховни суд) број 58 
0 П 111963 16 Рев од 24. јануара 2019. године. 

II. Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од 
Врховног суда, Кантоналног суда у Мостару (у даљњем 
тексту: Кантонални суд), Општинског суда у Мостару (у 
даљњем тексту: Општински суд) и од Бахрије Требовић, Беће 
Требовића, Мује Требовића и Хабибе Бајгорић (у даљњем 
тексту: тужиоци) затражено је 20. августа 2020. године да 
доставе одговоре на апелацију. 

3. Врховни суд, Кантонални суд, Општински суд и 
тужиоци су доставили одговоре на апелацију у периоду од 31. 
августа до 22. септембра 2020. године. 

III. Чињенично стање 

4. Чињенице предмета које произлазе из 
апеланткињиних навода и докумената предочених Уставном 
суду могу да се сумирају на сљедећи начин. 

5. Пресудом Општинског суда број 58 0 П 111963 12 П 
од 26. јуна 2014. године обавезани су Крсто Савић (у даљњем 
тексту: првотужени), Република Српска (у даљњем тексту: 
друготужена) и апеланткиња, која је у предметном поступку 
учествовала као трећетужена, да тужиоцима за претрпљене 
душевне болове због смрти Р. Т. солидарно исплате 
појединачне новчане износе поближе наведене у изреци 
пресуде са законском затезном каматом и трошковима 
поступка. Одбијен је захтјев за исплату законске затезне 
камате за одређени период. Истом пресудом је утврђено да је 
повучена тужба тужиоца Јусе Требовића. 


