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vođenju evidencija o korištenim internim i pozitivnim 
kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih, vođenju 
drugih evidencija, medicinskih dokumentacija, kao i 
izviješćivaju o dobijenim rezultatima, nad svim 
mikrobiološkim laboratorijima verificiranim od strane 
Federalnog ministarstva zdravstva za laboratorijsku izolaciju 
virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti 
(SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19. 

Privitak 2. 
PREPORUKE KRIZNOG ŠTOŽERA 
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA 

1. Preporuča se pučanstvu da izbjegava priustvo skupovima 
koji okupljaju više od 300 osoba u zatvorenim prostorima ili 
da to čine uz preporuku nošenja maske i održavanja distance 
od najmanje 2m, te poštuju i druge higijensko-epidemiološke 
mjere. 

2. Preporučuje se nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za 
zaštitu respiratornog sustava u svim zatvorenim prostorima i 
uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra. 

3. Preporučuje se i nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako 
se ne može ostvariti razmak od 2 metra. 

4. Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima 
s kroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna 
kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste 
zaštitnu opremu. 

5. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: curenje nosa, 
bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili 
okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i 
članovima njihovog kućanstva, da ostanu kući te se 
telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili dalje 
upute. 

6. Preporuča se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju 
u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19. 

7. Preporuča se svim državljanima Federacije BiH koji žive ili 
rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija 
COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja 
rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo 
rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke 
situacije u Federaciji BiH. 

8. Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i 
zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje 
imunizacije protiv COVID-19 po načelu "dan otvorenih 
vrata" prema raspoloživim količinama cjepiva protiv 
COVID-19. 

9. Vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih 
ministarstava zdravstva, prema procjeni epidemiološke 
situacije u kantonu, preporuke od toč. 1. do 7. mogu donijeti 
i u formi naredbe. 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОМЕТА 
И КОМУНИКАЦИЈА 

554 
На основу члана 5. став (2) Закона о друмском превозу 

Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине", бр. 28/06, 2/10 и 57/20), 
федерални министар промета и комуникација доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКО - 

ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛА 
КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ 

ПРЕВОЗА 

Члан 1. 
У Правилнику о техничко-експлоатационим условима за 

возила којима се обављају поједине врсте превоза ("Службене 

новине Федерације БиХ", бр. 51/06, 79/06 - Исп., 11/09, 56/10, 
79/11 и 49/13 - у даљем тексту Правилник), у члану 10. иза 
става (3) додају се нови ст. (4) и (5) који гласе: 

"(4)  Поред опреме и уређаја из ст. 1., 2. и 3. овог члана, 
такси возило за превоз особа са инвалидитетом 
може бити путничко возило (класификовано као 
АФ - вишенамјенско возило или СХ - возило 
прилагођено за инвалидска колица) са пет сједишта 
(1+4) које је посебно прилагођено превозу особе са 
инвалидитетом у колицима и које посједује: 
- мотор еуро норме најмање ЕУРО IV; 
- платформу или лифт за олакшан улазак и 

излазак особе у колицима; 
- сигурносни појас за везивање особе која се 

превози у колицима; 
- сигурносни појас за везивање колица или 

други сигурносни механизам за спрјечавање 
помјерања колица за вријеме вожње возила; 

- два електрична шпанера; 
- два механичка шпанера; 
- аларм за упозорење возачу којим се даје 

сигнал из простора у којем се превози особа у 
колицима; 

- ручка за механичко отварање врата возила из 
простора у којем се превози особа у 
колицима; 

- знак приступачности којим се обиљежава 
возило у којем се превози особа са 
инвалидитетом. 

(5) Изузетно од одредбе из става (4) овог члана, такси 
возило за превоз особа са инвалидитетом не мора 
испуњавати услов из члана 10. став (2) тачка 7. 
Правилника. 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01/6-45-552-1/22 
29. марта 2022. године 

Министар 
Денис Ласић, с. р. 

 

 
Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o cestovnom prijevozu 

Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20), federalni ministar prometa i 
komunikacija donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKO - 

EKSPLOATACIONIM USLOVIMA ZA VOZILA KOJIMA 
SE OBAVLJAJU POJEDINE VRSTE PRIJEVOZA 

Član 1. 
U Pravilniku o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila 

kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 51/06, 79/06 - Isp., 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13 
- u daljem tekstu Pravilnik), u članu 10. iza stava (3) dodaju se novi 
st. (4) i (5) koji glase: 

"(4) Pored opreme i uređaja iz st. 1., 2. i 3. ovog člana, taksi 
vozilo za prijevoz osoba sa invaliditetom može biti 
putničko vozilo (klasifikovano kao AF - 
višenamjensko vozilo ili SH - vozilo prilagođeno za 
invalidska kolica) sa pet sjedišta (1+4) koje je posebno 
prilagođeno prijevozu osobe sa invaliditetom u 
kolicima i koje posjeduje: 
- motor euro norme najmanje EURO IV; 
- platformu ili lift za olakšan ulazak i izlazak osobe 

u kolicima; 
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- sigurnosni pojas za vezivanje osobe koja se 
prevozi u kolicima; 

- sigurnosni pojas za vezivanje kolica ili drugi 
sigurnosni mehanizam za sprječavanje 
pomjeranja kolica za vrijeme vožnje vozila; 

- dva električna španera; 
- dva mehanička španera; 
- alarm za upozorenje vozaču kojim se daje signal 

iz prostora u kojem se prevozi osoba u kolicima; 
- ručka za mehaničko otvaranje vrata vozila iz 

prostora u kojem se prevozi osoba u kolicima; 
- znak pristupačnosti kojim se obilježava vozilo u 

kojem se prevozi osoba sa invaliditetom. 
(5) Izuzetno od odredbe iz stava (4) ovog člana, taksi vozilo za 

prijevoz osoba sa invaliditetom ne mora ispunjavati uslov iz 
člana 10. stav (2) tačka 7. Pravilnika. 

Član 2. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01/6-45-552-1/22 
29. marta 2022. godine 

Ministar 
Denis Lasić, s. r. 

 

 
Na temelju članka 5. stavak (2) Zakona o cestovnom 

prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20), federalni ministar 
prometa i komunikacija donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKO - 

EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA ZA VOZILA 
KOJIMA SE OBAVLJAJU POJEDINE VRSTE 

PRIJEVOZA 

Članak 1. 
U Pravilniku o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila 

kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 51/06, 79/06-Isp., 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13 
- u daljem tekstu Pravilnik), u članku 10. iza stavka (3) dodaju se 
novi st. (4) i (5) koji glase: 
"(4)  Pored opreme i uređaja iz st. 1., 2. i 3. ovog članka, taksi 

vozilo za prijevoz osoba sa invaliditetom može biti putničko 
vozilo (klasificirano kao AF - višenamjensko vozilo ili SH - 
vozilo prilagođeno za invalidska kolica) sa pet sjedala (1+4) 
koje je posebno prilagođeno prijevozu osobe sa 
invaliditetom u kolicima i koje posjeduje: 
- motor euro norme najmanje EURO IV; 
- platformu ili lift za olakšan ulazak i izlazak osobe u 

kolicima; 
- sigurnosni pojas za vezivanje osobe koja se prevozi u 

kolicima; 
- sigurnosni pojas za vezivanje kolica ili drugi sigurnosni 

mehanizam za sprječavanje pomjeranja kolica za 
vrijeme vožnje vozila; 

- dva električna španera; 
- dva mehanička španera; 
- alarm za upozorenje vozaču kojim se daje signal iz 

prostora u kojem se prevozi osoba u kolicima; 
- ručka za mehaničko otvaranje vrata vozila iz prostora 

u kojem se prevozi osoba u kolicima; 
- znak pristupačnosti kojim se obilježava vozilo u kojem 

se prevozi osoba sa invaliditetom. 
(5)  Izuzetno od odredbe iz stavka (4) ovog članka, taksi vozilo 

za prijevoz osoba sa invaliditetom ne mora ispunjavati uvjet 
iz članka 10. stavak (2) točka 7. Pravilnika. 

Članak 2. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01/6-45-552-1/22 
29. ožujka 2022. godine 

Ministar 
Denis Lasić, v. r. 

 

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

555 
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине 

одлучујући о захтјеву Премијера Унско-санског кантона за 
оцјену уставности одредаба Тарифног броја 4. Одлуке о 
комуналним таксама и тарифи комуналних такса коју је 
донијело Општинско вијеће Општине Велика Кладуша, члана 
19. - Тарифа бр. 1. Одлуке о комуналним таксама и тарифи 
комуналних такса коју је донијело Опшинско вијеће Општине 
Сански Мост, Тарифног броја 1. Одлуке о комуналним 
таксама и Тарифи комуналних такса коју је донијело 
Општинско вијеће Општине Босанска Крупа и Тарифног 
броја 1. Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних 
такса Општине Бужим коју је донијело Општинско вијеће 
Општине Бужим, као и о захтјеву Премијера Федерације 
Босне и Херцеговине за оцјену уставности Тарифних бр. 4., 6. 
и 7. Одлуке о комуналним таксама и тарифи комуналних 
такса коју је донијело Општинско вијеће Општине Велика 
Кладуша, на основу члана IV.Ц.3.10.(2) д) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине, а у вези са чланом 26. став 1. и 
примјеном члана 38. став 1. Закона о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 6/95 и 37/03), на сједници Суда без јавне 
расправе, одржаној дана 18.03.2022. године, донио је 

ПРЕСУДУ 
Утврђује се да Тарифни број 4. тач. 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 

9. и 10. и Тарифни бр. 6. и 7. Одлуке о комуналним таксама и 
тарифи комуналних такса ("Службени гласник Општине 
Велика Кладуша", бр. 12/05, 9/06, 10/09, 8/11, 10/14 и 14/17), 
члан 19. - Тарифа бр. 1. Одлуке о комуналним таксама и 
тарифи комуналних такса ("Службени гласник Општине 
Сански Мост", бр. 03/19, 02/20 и 09/21), Тарифни број 1. 
Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такса 
("Службени гласник Општине Босанска Крупа", бр. 11/18, 
1/19, 10/19, 1/22 и 4/22) и Тарифни број 1. Одлуке о 
комуналним таксама и Тарифи комуналних такса Општине 
Бужим ("Службени гласник Општине Бужим", бр. 4/17 и 4/19) 
нису у сагласности са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине. 

Одбацује се захтјев за оцјену уставности Тарифног броја 
4. тачка 2. Одлуке о комуналним таксама и тарифи 
комуналних такса ("Службени гласник Општине Велика 
Кладуша", бр. 12/05, 9/06, 10/09, 8/11, 10/14 и 14/17), јер се 
ради о ствари о којој је Уставни суд Федерације Босне и 
Херцеговине већ одлучио у Пресуди број У-15/20 од 
26.05.2021. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 
54/21). 

Пресуду објавити у "Службеним новинама Федерације 
БиХ", "Службеном гласнику Унско-санског кантона", 
"Службеном гласнику Општине Велика Кладуша", 
"Службеном гласнику Општине Сански Мост", "Службеном 
гласнику Општине Босанска Крупа" и "Службеном гласнику 
Општине Бужим". 




