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3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 327/17 
28. decembra 2017. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, 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 127. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. 
godine, donijelo je 

ZAKLJUČAK 
O DAVANJU SUGLASNOSTI MIKROKREDITNOJ 

FONDACIJI PARTNER ZA PODNOŠENJE KREDITNE 
APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EUROPE ZA 

DJELOMIČNO FINANCIRANJE PROJEKATA U 
OBLASTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine daje suglasnost 
mikrokreditnoj fondaciji Partner da podnese kreditni 
zahtjev Razvojnoj banci Vijeća Europe u iznosu od 2,5 
milijuna EUR-a za financiranje projekata u oblasti energet-
ske učinkovitosti, a sukladno člancima II i VII Statuta 
(Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Europe. 

2. Zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i 
Hercegovine da o ovom Zaključku izvijesti Razvojnu banku 
Vijeća Europe i dostavi aplikaciju za kredit banci. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 327/17 
28. prosinca 2017. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

197 
На основу члана 40. став (1) тачка д) и став (2) тачка е) 

Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 
56/08 и 18/12), члана 33. Закона о путним исправама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 4/97, 1/99, 9/99, 
27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 и 60/12) и члана 
16. Закона о управи Босне и Херцеговине, министар 
цивилних послова Босне и Херцеговине доноси 

ИНСТРУКЦИЈУ 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ИНСТРУКЦИЈЕ О 
ДОДАТНИМ ПРОВЈЕРАМА У ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 1. 
(Стављање ван снаге) 

Ставља се ван снаге Инструкција о додатним 
провјерама у поступку издавања личних докумената, 
објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 91/16. 

Члан 2. 
(Ступање на снагу) 

Одлука о стављању ван снаге Инструкције о додатним 
провјерама у поступку издавања личних докумената ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику БиХ". 

Број 06-30-2-117/18 
7. фебруара 2018. године 

Сарајево 
Министар 

Др сц. Адил Османовић, с. р.

 
Na osnovu člana 40. stav (1) tačka d) i stav (2) tačka e) 

Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), 
člana 33. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 
19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 i 60/12) i člana 16 Zakona o 
upravi Bosne i Hercegovine, ministar civilnih poslova Bosne i 
Hercegovine donosi 

INSTRUKCIJU 
O STAVLJANJU VAN SNAGE INSTRUKCIJE O 

DODATNIM PROVJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA 
LIČNIH DOKUMENATA 

Član 1. 
(Stavljanje van snage) 

Stavlja se van snage Instrukcija o dodatnim provjerama u 
postupku izdavanja ličnih dokumenata, objavljena u "Službenom 
glasniku BiH", broj 91/16. 

Član 2. 
(Stupanje na snagu) 

Odluka o stavljanju van snage Instrukcije o dodatnim 
provjerama u postupku izdavanja ličnih dokumenata stupa na 
snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 
BiH". 

Broj 06-30-2-117/18 
07. februara 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.
 

 
Na temelju članka 40. stavak (1) točka d) i stavak (2) točka 

e) Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 
18/12), članka 33. Zakona o putnim ispravama Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 
32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 i 60/12) i članka 16. 
Zakona o upravi Bosne i Hercegovine, ministar civilnih poslova 
Bosne i Hercegovine donosi 

INSTRUKCIJU 
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE INSTRUKCIJE O 

DODANIM PROVJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA 
OSOBNIH ISPRAVA 

Članak 1. 
(Stavljanje van snage) 

Stavlja se izvan snage Instrukcija o dodanim provjerama u 
postupku izdavanja osobnih isprava, objavljena u "Službenom 
glasniku BiH", broj 91/16. 

Članak 2. 
(Stupanje na snagu) 

Odluka o stavljanju izvan snage Instrukcije o dodanim 
provjerama u postupku izdavanja osobnih isprava stupa na snagu 
osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 06-30-2-117/18 
07. veljače 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. sci. Adil Osmanović, v. r.
 

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

198 
На основу члана 252. тачка 13), а у вези са чланом 177. 

став (10) Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 
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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 органима надлежним за образовање, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ВОЗАЧА МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА 

Члан 1. 
У Правилнику о оспособљавању за возача моторних 

возила ("Службени гласник БиХ", број 46/12) у члану 3. став 
(2) мијења се и гласи: 

"(2) Уколико је за оспособљавање за стицање права 
управљања моторним возилом за поједине 
категорије/поткатегорије утврђене чланом 184. 
Закона потребно претходно посједовати возачку 
дозволу одређене категорије/поткатегорије, 
кандидат је дужан да, приликом подношења 
пријаве за оспособљавање за возача моторног 
возила, достави на увид важећу возачку дозволу и 
приложити њену фотокопију.". 

Члан 2. 
У члану 5. иза става (1) додаје се став (2) који гласи: 
"(2) Аутошкола је дужна кандидату који наставља 

оспособљавање у другој аутошколи издати 
потврду о завршеном дијелу Програма оспособља-
вања за возача и друге оригиналне документе 
потребне за наставак оспособљавања. Аутошкола 
чињеницу прекида оспособљавања уноси у 
евиденцију о оспособљеним кандидатима.". 

Члан 3. 
У члану 6. иза става (5) додаје се став (6) који гласи: 
"(6) Ако се у поступку контроле рада аутошколе 

утврди да кандидат за возача није присуствовао 
било којем дијелу оспособљавања у предвиђеном 
трајању а издата му је потврда о успјешно завр-
шеном оспособљавању, надлежни орган канди-
дату одбија пријем пријаве за полагање испита.". 

Члан 4. 
Члан 7. мијења се и гласи: 

"Члан 7. 
(Трајање оспособљавања из познавања прописа о 

безбједности саобраћаја на путевима" 
(1) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 

саобраћаја на путевима за поткатегорије А1 или Б1 
траје 20 наставних часова. 

(2) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорије А или Б траје 28 
наставних часова, а уколико кандидат има возачку 
дозволу за управљање моторним возилима поткатего-
рија А1 или Б1 оспособљавање траје десет наставних 
часова. 

(3) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорију Ц1 траје 32 
наставна часа, а уколико кандидат има возачку дозволу 
за управљање моторним возилима категорија А, Б или 
БЕ оспособљавање траје десет наставних часова. 

(4) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорију Д1, уколико 
кандидат има возачку дозволу за управљање моторним 
возилима категорија Б или БЕ, траје десет наставних 
часова, а уколико кандидат има возачку дозволу за 
управљање моторним возилима категорија/поткатего-
рија Ц1, Ц1Е, Ц или ЦЕ оспособљавање траје шест 
наставних часова. 

(5) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорију Д, уколико 
кандидат има возачку дозволу за управљање моторним 
возилима категорија Б или БЕ, траје 16 наставних 
часова, а уколико кандидат има возачку дозволу за 
управљање моторним возилима категорија/поткатего-
рија Д1, Д1Е, Ц или ЦЕ оспособљавање траје шест 
наставних часова. 

(6) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за трактор, радну машину и 
мотокултиватор траје осам наставних часова. 

(7) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за мопед траје 12 наставних 
часова.". 

Члан 5. 
Иза члана 7. додаје се нови члан 7а). који гласи: 

"Члан 7а). 
(Одсуство са часова) 

(1) Кандидати за возача моторних возила који се оспо-
собљавају из познавања прописа о безбједности саобра-
ћаја на путевима за категорије А, Б и поткатегорије Ц1 
могу из оправданих разлога да одсуствују највише осам 
наставних часова. 

(2) Кандидати за возача моторних возила који се 
оспособљавају из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорије А1 и Б1 могу 
из оправданих разлога да одсуствују највише четири 
наставна часа. 

(3) Кандидати који се оспособљавају из познавања прописа 
о безбједности саобраћаја на путевима за трактор, 
радну машину и мотокултиватор те за мопед могу из 
оправданих разлога да одсуствују највише два наставна 
часа. 

(4) Кандидати који посједују неку од категорија/поткатего-
рија и у обавези су похађати додатне часове из 
познавања прописа о безбједности саобраћаја на 
путевима могу из оправданих разлога да одсуствују 
највише два наставна часа.". 

Члан 6. 
У члану 9. став (3) мијења се и гласи: 
"(3) Прије првог наставног часа или блок часа 

инструктор вожње је дужан да изврши припрему 
наставног часа из управљања моторним возилом, а 
послије сваког наставног часа или блок часа 
инструктор вожње је дужан да користи пет минута 
за евалуацију изведене обуке и вођење пропи-
саних евиденција и десет минута за припрему 
наредног наставног часа из управљања моторним 
возилом и одмор.". 

Члан 7. 
У члану 10. иза става (2) додаје се став (3) који гласи: 
"(3) Возилом којим инструктор вожње за вријеме 

наставног часа из управљања моторним возилом 
прати кандидата за возача возила А категорије и 
А1 поткатегорије не смије да управља други 
кандидат за возача.". 

Члан 8. 
Члан 11. мијења се и гласи: 

"Члан 11. 
(Трајање оспособљавања из управљања моторним возилом) 
(1) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 

поткатегорије А1 или Б1 траје 20 наставних часова. 
(2) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 

категорију А траје 25 наставних часова, уколико 
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кандидат има возачку дозволу поткатегорије А1 
оспособљавање траје пет наставних часова, а уколико 
кандидат има возачку дозволу категорије Б оспосо-
бљавање траје 15 наставних часова. 

(3) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију Б траје 35 наставних часова, а уколико 
кандидат има возачку дозволу категорије/поткатего-
рије А, А1 или Б1 оспособљавање траје 25 наставних 
часова. 

(4) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
поткатегорију Ц1, уколико кандидат има возачку 
дозволу категорије Б, траје 12 наставних часова. 

(5) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију Ц, уколико кандидат има возачку дозволу 
поткатегорије Ц1, траје осам наставних часова. 

(6) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
поткатегорију Д1, уколико кандидат има возачку 
дозволу категорије Б, траје 12 наставних часова. 

(7) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију Д, уколико кандидат има возачку дозволу 
категорије Б, траје 24 наставна часа, уколико кандидат 
има возачку дозволу категорије Ц оспособљавање 
траје 12 наставних часова, а уколико кандидат има 
возачку дозволу поткатегорије Д1 оспособљавање 
траје осам наставних часова. 

(8) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију/поткатегорију БЕ, Ц1Е, ЦЕ, Д1Е и ДЕ траје 
осам наставних часова.". 

Члан 9. 
У члану 12. став (2) мијења се Прилог број 4. и чини 

дио овог Правилника. 

Члан 10. 
У члану 15. став (3) мијења се Прилог број 6. и чини 

дио овог Правилника. 
Став (4) мијења се и гласи: 
"(4) Предавач теоретске наставе је обавезан да води 

писане функционалне припреме које прате важећи 
Програм оспособљавања кандидата за возача.". 

Иза става (4) додају се ст. (5) и (6) који гласе: 
"(5) Настава из познавања прописа о безбједности 

саобраћаја на путевима организује се у групи до 
највише 30 кандидата, зависно од просторно-
техничких могућности аутошколе. 

(6) Облик наставе из познавања прописа о 
безбједности саобраћаја на путевима може да буде 
фронтални (предавачка настава) и рад у групама-
паровима, а исти мора да омогући активно 
учествовање свих кандидата за возаче у 
реализацији наставе.". 

Члан 11. 
У члану 16. иза става (1) додаје се нови став (2) који 

гласи: 
"(2) Инструктор вожње има право да оспособљава 

кандидате за возаче моторних возила само оне или 
оних категорија и поткатегорија за које посједује 
важећу дозволу инструктора вожње". 

Досадашњи ст. (2), (3), (4) и (5) постају ст. (3), (4), (5) и 
(6). 

У досадашњем ставу (4) који постаје став (5) мијења се 
Прилог број 7. и чини дио овог Правилника. 

Члан 12. 
У члану 19. иза става (2) додаје се став (3) који гласи: 
"(3) Увјерење о оспособљености кандидата из позна-

вања прописа о безбједности саобраћаја на путе-
вима издаје аутошкола која посједује одобрење за 

оспособљавање кандидата из познавања прописа о 
безбједности саобраћаја на путевима и која је 
обавила оспособљавање кандидата из познавања 
прописа о безбједности саобраћаја на путевима.". 

Члан 13. 
У члану 20. став (1) тачка а) послије ријечи: "санитарни 

чвор у саставу простора" додају се ријечи: "или пословног 
објекта чији је тај простор дио". 

У тачки б) послије ријечи "писање" брише се зарез и 
додају се ријечи: "величине најмање 1 m² или без могућности 
окретања величине 2 m² или више,". 

У тачки ф) ријечи: "у сталном радном односу или на 
други начин у складу са Законом о раду" замјењују се 
ријечима: "у радном односу заснованом у складу са важећим 
законодавством". 

У ставу (3) ријечи: "сталном радном односу" замјењују 
се ријечима: "у радном односу заснованом у складу са 
важећим законодавством". 

Члан 14. 
У члану 21. став (1) тачка а) послије ријечи: 

"санитарним чвором" додају се ријечи: "у саставу простора 
или пословног објекта чији је тај простор дио". 

Тачка б) мијења се и гласи: 
"б) има инструктора вожње који је у радном односу 

заснованом у складу са важећим законодав-
ством,". 

Досадашњи ст. (2) и (3) мијењају се и гласе: 
"(2) Оспособљавање кандидата из управљања 

моторним возилом обавља аутошкола која у 
власништву или лизингу има возило које 
испуњава услове прописане чланом 26. и 27. овог 
Правилника, а може, на основу уговора о закупу 
са другом аутошколом, организацијом или другим 
лицем, додатно ангажовати возило Ц, ЦЕ, Д, ДЕ 
категорије или Ц1, Ц1Е, Д1 или Д1Е поткатего-
рије, која испуњавају услове прописане чланом 26. 
овог Правилника и имају уграђену или поставље-
ну опрему у складу са чланом 27. овог Правил-
ника. 

(3) За свако возило ангажовано на основу уговора о 
закупу у складу са ставом (2) овог члана у возилу, 
за вријеме обуке, аутошкола мора да посједује 
важећу потврду о обављеном редовном и/или 
превентивном техничком прегледу.". 

Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 
"(4) У одобрењу аутошколи за оспособљавање канди-

дата из управљања моторним возилом наводе се 
оне категорије и/или поткатегорије за које ауто-
школа има испуњене услове за оспособљавање, у 
погледу ангажованих инструктора вожње и 
возила.". 

Члан 15. 
У члану 25. став (1) мијења се и гласи: 
"(1) Табла за означавање возила аутошколе је бијеле 

боје, има димензије 400 x 150 mm и на њој је 
исписан текст "ОБУКА" плавом бојом.". 

У ставу (3) мијења се Прилог број 10. и чини дио овог 
Правилника. 

Иза става (3) додаје се став (4) који гласи: 
"(4) На табли за означавање возила аутошколе из става 

(1) овог члана, носачу те табле или крову возила 
на којем се налази табла не смије да буде ништа 
дописано, налијепљено, постављено или надо-
грађено.". 
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Члан 16. 
У члану 26. став (1) тачка ф) алинеја 1) ријеч "осам" 

мијења се ријечју "шеснаест". 
У тачки ф) алинеја 2) ријечи: "а ширину најмање 2,4 m" 

се бришу. 
У тачки м) ријечи: "и имају ширину најмање 2,4 m" се 

бришу. 

Члан 17. 
У члану 27. иза става (1) додају се нови ст. (2), (3) и (4) 

који гласе: 
"(2) Возило аутошколе може да буде опремљено 

видео-камером. 
(3) Аутошкола, уз писану сагласност кандидата, може 

да користи видео-камеру у сврху снимања и 
анализе обуке. 

(4) За приказивање садржаја обуке трећим лицима 
неопходна је изричита писана сагласност 
кандидата чија обука се снима.". 

Члан 18. 
U члану 31. додаје се став (2) који гласи: 
"(2) Органи из става (1) овог члана могу да донесу 

одлуку да организују издавање и задуживање 
образаца из става (1) овог члана електронским 
путем.". 

Члан 19. 
Члан 33. мијења се и гласи: 

"Члан 33. 
(Започето оспособљавање) 

Кандидати за возаче који су оспособљавање за возача 
започели према одредбама Правилника о оспособљавању за 
возача моторних возила ("Службени гласник БиХ", број 
46/12) завршиће оспособљавање према одредбама прописа 
који је био на снази у вријеме започињања оспособљавања.". 

Члан 20. 
Иза члана 33. додаје се нови члан 33а). који гласи: 

"Члан 33а. 
(Прелазне одредбе) 

(1) Аутошколе које посједују одобрење за оспосо-
бљавање кандидата из управљања моторним 
возилом дужне су да означе возила таблом из 
члана 25. овог Правилника, почевши од 1. 
фебруара 2019. године.". 

(2) Обрасци прилога бр. 4., 6. и 7. прописани чланом 
31. Правилника примјењују се до 31. децембра 
2018. године.". 

Члан 21. 
Овај Правилник ступа на снагу првог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-02-2-477/18 
07. фебруара 2018. године 

Сарајево
Министар 

Мр Исмир Јуско, с. р.
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Na osnovu člana 252. tačka 13), a u vezi sa članom 177. 

stav (10) 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 
organima nadležnim za obrazovanje, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH 

VOZILA 

Član 1. 
U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila 

("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) u članu 3. stav (2) mijenja 
se i glasi: 

"(2) Ukoliko je za osposobljavanje za stjecanje prava 
upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije/ 
potkategorije utvrđene članom 184. Zakona potrebno 
prethodno posjedovati vozačku dozvolu određene 
kategorije/potkategorije, kandidat je dužan, prilikom 
podnošenja prijave za osposobljavanje za vozača 
motornog vozila, dostaviti na uvid važeću vozačku 
dozvolu i priložiti njenu fotokopiju.". 

Član 2. 
U članu 5. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: 
"(2) Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja ospo-

sobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završe-
nom dijelu Programa osposobljavanja za vozača i 
druge originalne dokumente potrebne za nastavak 
osposobljavanja. Autoškola činjenicu prekida ospo-
sobljavanja unosi u evidenciju o osposobljenim 
kandidatima.". 

Član 3. 
U članu 6. iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi: 
"(6) Ako se u postupku kontrole rada autoškole utvrdi da 

kandidat za vozača nije prisustvovao bilo kojem dijelu 
osposobljavanja u predviđenom trajanju a izdata mu je 
potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, 
nadležni organ kandidatu odbija prijem prijave za 
polaganje ispita.". 

Član 4. 
Član 7. mijenja se i glasi: 

"Član 7. 
(Trajanje osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti 

prometa na cestama" 
(1) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 

prometa na cestama za potkategorije A1 ili B1 traje 20 
nastavnih časova. 

(2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti pro-
meta na cestama za kategorije A ili B traje 28 nastavnih 
časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za 
upravljanje motornim vozilima potkategorija A1 ili B1 
osposobljavanje traje deset nastavnih časova. 

(3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna 
časa, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za upravlja-
nje motornim vozilima kategorija A, B ili BE osposoblja-
vanje traje deset nastavnih časova. 

(4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju D1, ukoliko kandidat 
ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima 
kategorija B ili BE, traje deset nastavnih časova, a ukoliko 
kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim 
vozilima kategorija/potkategorija C1, C1E, C ili CE 
osposobljavanje traje šest nastavnih časova. 
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(5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju D, ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima 
kategorija B ili BE, traje 16 nastavnih časova, a ukoliko 
kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim 
vozilima kategorija/potkategorija D1, D1E, C ili CE 
osposobljavanje traje šest nastavnih časova. 

(6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i 
motokultivator traje osam nastavnih časova. 

(7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za moped traje 12 nastavnih časova.". 

Član 5. 
Iza člana 7. dodaje se novi član 7a). koji glasi: 

"Član 7a). 
(Odsustvo sa časova) 

(1) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposoblja-
vaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cesta-
ma za kategorije A, B i potkategorije C1 mogu iz oprav-
danih razloga odsustvovati najviše osam nastavnih časova. 

(2) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposoblja-
vaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cesta-
ma za potkategorije A1 i B1 mogu iz opravdanih razloga 
odsustvovati najviše četiri nastavna časa. 

(3) Kandidati koji se osposobljavaju iz poznavanja propisa o 
sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i 
motokultivator te za moped mogu iz opravdanih razloga 
odsustvovati najviše dva nastavna časa. 

(4) Kandidati koji posjeduju neku od kategorija/potkategorija 
i u obavezi su pohađati dodatne časove iz poznavanja pro-
pisa o sigurnosti prometa na cestama mogu iz opravdanih 
razloga odsustvovati najviše dva nastavna časa.". 

Član 6. 
U članu 9. stav (3) mijenja se i glasi: 
"(3) Prije prvog nastavnog časa ili blok časa instruktor 

vožnje je dužan izvršiti pripremu nastavnog časa iz 
upravljanja motornim vozilom, a poslije svakog 
nastavnog časa ili blok časa instruktor vožnje je dužan 
koristiti pet minuta za evaluaciju izvedene obuke i 
vođenje propisanih evidencija i deset minuta za 
pripremu narednog nastavnog časa iz upravljanja 
motornim vozilom i odmor.". 

Član 7. 
U članu 10. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: 
"(3) Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme 

nastavnog časa iz upravljanja motornim vozilom prati 
kandidata za vozača vozila A kategorije i A1 
potkategorije ne smije upravljati drugi kandidat za 
vozača.". 

Član 8. 
Član 11. mijenja se i glasi: 

"Član 11. 
(Trajanje osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom) 

(1) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategorije A1 ili B1 traje 20 nastavnih časova. 

(2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju A traje 25 nastavnih časova, ukoliko kandidat 
ima vozačku dozvolu potkategorije A1 osposobljavanje 
traje pet nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu kategorije B osposobljavanje traje 15 
nastavnih časova. 

(3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju B traje 35 nastavnih časova, a ukoliko kandidat 

ima vozačku dozvolu kategorije/potkategorije A, A1 ili 
B1 osposobljavanje traje 25 nastavnih časova. 

(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju C1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 12 nastavnih časova. 

(5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju C, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
potkategorije C1, traje osam nastavnih časova. 

(6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 12 nastavnih časova. 

(7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 24 nastavna časa, ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu kategorije C osposobljavanje traje 12 
nastavnih časova, a ukoliko kandidat ima vozačku 
dozvolu potkategorije D1 osposobljavanje traje osam 
nastavnih časova. 

(8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju/potkategoriju BE, C1E, CE, D1E i DE traje 
osam nastavnih časova.". 

Član 9. 
U članu 12. stav (2) mijenja se Prilog broj 4. i čini dio ovog 

Pravilnika. 

Član 10. 
U članu 15. stav (3) mijenja se Prilog broj 6. i čini dio ovog 

Pravilnika. 
Stav (4) mijenja se i glasi: 
"(4) Predavač teoretske nastave je obavezan voditi pisane 

funkcionalne pripreme koje prate važeći Program 
osposobljavanja kandidata za vozača.". 

Iza stava (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase: 
"(5) Nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na 

cestama organizira se u grupi do najviše 30 kandidata, 
zavisno od prostorno-tehničkih mogućnosti autoškole. 

(6) Oblik nastave iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama može biti frontalni (predavačka 
nastava) i rad u grupama-parovima, a isti mora 
omogućiti aktivno učestvovanje svih kandidata za 
vozače u realizaciji nastave.". 

Član 11. 
U članu 16. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: 
"(2) Instruktor vožnje ima pravo osposobljavati kandidate 

za vozače motornih vozila samo one ili onih 
kategorija i potkategorija za koje posjeduje važeću 
dozvolu instruktora vožnje". 

Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5) postaju st. (3), (4), (5) i (6). 
U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (5) mijenja se 

Prilog broj 7. i čini dio ovog Pravilnika. 

Član 12. 
U članu 19. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: 
"(3) Uvjerenje o osposobljenosti kandidata iz poznavanja 

propisa o sigurnosti prometa na cestama izdaje auto-
škola koja posjeduje odobrenje za osposobljavanje 
kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa 
na cestama i koja je obavila osposobljavanje kandi-
data iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na 
cestama.". 

Član 13. 
U članu 20. stav (1) tačka a) poslije riječi: "sanitarni čvor u 

sastavu prostora" dodaju se riječi: "ili poslovnog objekta čiji je taj 
prostor dio". 
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U tački b) poslije riječi "pisanje" briše se zarez i dodaju se 
riječi: "veličine najmanje 1 m² ili bez mogućnosti okretanja 
veličine 2 m² ili više,". 

U tački f) riječi: "u stalnom radnom odnosu ili na drugi 
način u skladu sa Zakonom o radu" zamjenjuju se riječima: "u 
radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim zakonodav-
stvom". 

U stavu (3) riječi: "stalnom radnom odnosu" zamjenjuju se 
riječima: "u radnom odnosu zasnovanom u skladu sa važećim 
zakonodavstvom". 

Član 14. 
U članu 21. stav (1) tačka a) poslije riječi: "sanitarnim 

čvorom" dodaju se riječi: "u sastavu prostora ili poslovnog 
objekta čiji je taj prostor dio". 

Tačka b) mijenja se i glasi: 
"b) ima instruktora vožnje koji je u radnom odnosu 

zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom,". 
Dosadašnji st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: 
"(2) Osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim 

vozilom obavlja autoškola koja u vlasništvu ili 
lizingu ima vozilo koje ispunjava uvjete propisane 
članom 26. i 27. ovog Pravilnika, a može, na osnovu 
ugovora o zakupu sa drugom autoškolom, organiza-
cijom ili drugim licem, dodatno angažirati vozilo C, 
CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili D1E pot-
kategorije, koja ispunjavaju uvjete propisane članom 
26. ovog Pravilnika i imaju ugrađenu ili postavljenu 
opremu u skladu sa članom 27. ovog Pravilnika. 

(3) Za svako vozilo angažirano na osnovu ugovora o 
zakupu u skladu sa stavom (2) ovog člana u vozilu, 
za vrijeme obuke, autoškola mora posjedovati 
važeću potvrdu o obavljenom redovnom i/ili preven-
tivnom tehničkom pregledu.". 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 
"(4) U odobrenju autoškoli za osposobljavanje kandidata 

iz upravljanja motornim vozilom navode se one 
kategorije i/ili potkategorije za koje autoškola ima 
ispunjene uvjete za osposobljavanje, u pogledu 
angažiranih instruktora vožnje i vozila.". 

Član 15. 
U članu 25. stav (1) mijenja se i glasi: 
"(1) Tabla za označavanje vozila autoškole je bijele boje, 

ima dimenzije 400 x 150 mm i na njoj je ispisan tekst 
"OBUKA" plavom bojom.". 

U stavu (3) mijenja se Prilog broj 10. i čini dio ovog 
Pravilnika. 

Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi: 
"(4) Na tabli za označavanje vozila autoškole iz stava (1) 

ovog člana, nosaču te table ili krovu vozila na kojem 
se nalazi tabla ne smije biti ništa dopisano, 
nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno.". 

Član 16. 
U članu 26. stav (1) tačka f) alineja 1) riječ "osam" mijenja 

se riječju "šesnaest". 
U tački f) alineja 2) riječi: "a širinu najmanje 2,4 m" se 

brišu. 
U tački m) riječi: "i imaju širinu najmanje 2,4 m" se brišu. 

Član 17. 
U članu 27. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji 

glase: 
"(2) Vozilo autoškole može biti opremljeno videoka-

merom. 
(3) Autoškola, uz pisanu saglasnost kandidata, može 

koristiti videokameru u svrhu snimanja i analize 
obuke. 

(4) Za prikazivanje sadržaja obuke trećim licima 
neophodna je izričita pisana saglasnost kandidata čija 
obuka se snima.". 

Član 18. 
U članu 31. dodaje se stav (2) koji glasi: 
"(2) Organi iz stava (1) ovog člana mogu donijeti odluku 

da organiziraju izdavanje i zaduživanje obrazaca iz 
stava (1) ovog člana elektronskim putem.". 

Član 19. 
Član 33. mijenja se i glasi: 

"Član 33. 
(Započeto osposobljavanje) 

Kandidati za vozače koji su osposobljavanje za vozača 
započeli prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju za 
vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) 
završit će osposobljavanje prema odredbama propisa koji je bio 
na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". 

Član 20. 
Iza člana 33. dodaje se novi član 33a). koji glasi: 

"Član 33a. 
(Prijelazne odredbe) 

(1) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje 
kandidata iz upravljanja motornim vozilom dužne su da 
označe vozila tablom iz člana 25. ovog Pravilnika, 
počevši od 1. februara 2019. godine.". 

(2) Obrasci priloga br. 4., 6. i 7. propisani članom 31. 
Pravilnika primjenjuju se do 31. decembra 2018. godine.". 

Član 21. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-477/18 
07. februara 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. Ismir Jusko, s. r.
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Na temelju članka 252. točka 13), a u vezi s člankom 177. 

stavak (10) 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 
tijelima nadležnim za obrazovanje, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH 

VOZILA 

Članak 1. 
U Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila 

("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) u članku 3. stavak (2) 
mijenja se i glasi: 

"(2) Ukoliko je za osposobljavanje za stjecanje prava 
upravljanja motornim vozilom za pojedine katego-
rije/potkategorije utvrđene člankom 184. Zakona 
potrebno prethodno posjedovati vozačku dozvolu 
određene kategorije/potkategorije, kandidat je dužan, 
prilikom podnošenja prijave za osposobljavanje za 
vozača motornog vozila, dostaviti na uvid vrijedeću 
vozačku dozvolu i priložiti njenu fotopresliku.". 

Članak 2. 
U članku 5. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi: 
"(2) Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja ospo-

sobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završe-
nom dijelu Programa osposobljavanja za vozača i dru-
ge izvorne dokumente potrebne za nastavak ospo-
sobljavanja. Autoškola činjenicu prekida osposoblja-
vanja unosi u evidenciju o osposobljenim kandi-
datima.". 

Članak 3. 
U članku 6. iza stavka (5) dodaje se stavak (6) koji glasi: 
"(6) Ako se u postupku kontrole rada autoškole utvrdi da 

kandidat za vozača nije prisustvovao bilo kojem dijelu 
osposobljavanja u predviđenom trajanju a izdana mu 

je potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, 
nadležno tijelo kandidatu odbija prijem prijave za 
polaganje ispita.". 

Članak 4. 
Članak 7. mijenja se i glasi: 

"Članak 7. 
(Trajanje osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti 

prometa na cestama" 
(1) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 

prometa na cestama za potkategorije A1 ili B1 traje 20 
nastavnih sati. 

(2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategorije A ili B traje 28 
nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za 
upravljanje motornim vozilima potkategorija A1 ili B1 
osposobljavanje traje deset nastavnih sati. 

(3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna 
sata, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu za 
upravljanje motornim vozilima kategorija A, B ili BE 
osposobljavanje traje deset nastavnih sati. 

(4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju D1, ukoliko kandidat 
ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima 
kategorija B ili BE, traje deset nastavnih sati, a ukoliko 
kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim 
vozilima kategorija/potkategorija C1, C1E, C ili CE 
osposobljavanje traje šest nastavnih sati. 

(5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju D, ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima 
kategorija B ili BE, traje 16 nastavnih sati, a ukoliko 
kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim 
vozilima kategorija/potkategorija D1, D1E, C ili CE 
osposobljavanje traje šest nastavnih sati. 

(6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i 
motokultivator traje osam nastavnih sati. 
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(7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za moped traje 12 nastavnih sati.". 

Članak 5. 
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a). koji glasi: 

"Članak 7a). 
(Odsustvo sa satova) 

(1) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposoblja-
vaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cesta-
ma za kategorije A, B i potkategorije C1 mogu iz oprav-
danih razloga odsustvovati najviše osam nastavnih sati. 

(2) Kandidati za vozača motornih vozila koji se osposoblja-
vaju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na 
cestama za potkategorije A1 i B1 mogu iz opravdanih 
razloga odsustvovati najviše četiri nastavna sata. 

(3) Kandidati koji se osposobljavaju iz poznavanja propisa o 
sigurnosti prometa na cestama za traktor, radnu mašinu i 
motokultivator te za moped mogu iz opravdanih razloga 
odsustvovati najviše dva nastavna sata. 

(4) Kandidati koji posjeduju neku od kategorija/potkategorija 
i u obvezi su pohađati dodatne sate iz poznavanja propisa 
o sigurnosti prometa na cestama mogu iz opravdanih 
razloga odsustvovati najviše dva nastavna sata.". 

Članak 6. 
U članku 9. stavak (3) mijenja se i glasi: 
"(3) Prije prvog nastavnog sata ili blok sata instruktor 

vožnje je dužan izvršiti pripremu nastavnog sata iz 
upravljanja motornim vozilom, a poslije svakog 
nastavnog sata ili blok sata instruktor vožnje je dužan 
koristiti pet minuta za evaluaciju izvedene obuke i 
vođenje propisanih evidencija i deset minuta za 
pripremu narednog nastavnog sata iz upravljanja 
motornim vozilom i odmor.". 

Članak 7. 
U članku 10. iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi: 
"(3) Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme 

nastavnog sata iz upravljanja motornim vozilom prati 
kandidata za vozača vozila A kategorije i A1 
potkategorije ne smije upravljati drugi kandidat za 
vozača.". 

Članak 8. 
Članak 11. mijenja se i glasi: 

"Članak 11. 
(Trajanje osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom) 

(1) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategorije A1 ili B1 traje 20 nastavnih sati. 

(2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju A traje 25 nastavnih sati, ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu potkategorije A1 osposobljavanje traje 
pet nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku 
dozvolu kategorije B osposobljavanje traje 15 nastavnih 
sati. 

(3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju B traje 35 nastavnih sati, a ukoliko kandidat 
ima vozačku dozvolu kategorije/potkategorije A, A1 ili 
B1 osposobljavanje traje 25 nastavnih sati. 

(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju C1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 12 nastavnih sati. 

(5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju C, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
potkategorije C1, traje osam nastavnih sati. 

(6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 12 nastavnih sati. 

(7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
kategorije B, traje 24 nastavna sata, ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu kategorije C osposobljavanje traje 12 
nastavnih sati, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu 
potkategorije D1 osposobljavanje traje osam nastavnih 
sati. 

(8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju/potkategoriju BE, C1E, CE, D1E i DE traje 
osam nastavnih sati.". 

Članak 9. 
U članku 12. stavak (2) mijenja se Privitak broj 4. i čini dio 

ovog Pravilnika. 

Članak 10. 
U članku 15. stavak (3) mijenja se Privitak broj 6. i čini dio 

ovog Pravilnika. 
Stavak (4) mijenja se i glasi: 
"(4) Predavač teoretske nastave je obvezan voditi pisane 

funkcionalne pripreme koje prate važeći Program 
osposobljavanja kandidata za vozača.". 

Iza stavka (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase: 
"(5) Nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na 

cestama organizira se u skupini do najviše 30 
kandidata, ovisno o prostorno-tehničkim mogućno-
stima autoškole. 

(6) Oblik nastave iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama može biti frontalni (predavačka 
nastava) i rad u skupinama-parovima, a isti mora 
omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za 
vozače u realizaciji nastave.". 

Članak 11. 
U članku 16. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji 

glasi: 
"(2) Instruktor vožnje ima pravo osposobljavati kandidate 

za vozače motornih vozila samo one ili onih 
kategorija i potkategorija za koje posjeduje vrijedeću 
dozvolu instruktora vožnje". 

Dosadašnji st. (2), (3), (4) i (5) postaju st. (3), (4), (5) i (6). 
U dosadašnjem stavku (4) koji postaje stavak (5) mijenja se 

Privitak broj 7. i čini dio ovog Pravilnika. 

Članak 12. 
U članku 19. iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi: 
"(3) Uvjerenje o osposobljenosti kandidata iz poznavanja 

propisa o sigurnosti prometa na cestama izdaje 
autoškola koja posjeduje odobrenje za osposoblja-
vanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama i koja je obavila osposobljavanje 
kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa 
na cestama.". 

Članak 13. 
U članku 20. stavak (1) točka a) poslije riječi: "sanitarni 

čvor u sastavu prostora" dodaju se riječi: "ili poslovnog objekta 
čiji je taj prostor dio". 

U točki b) poslije riječi "pisanje" briše se zarez i dodaju se 
riječi: "veličine najmanje 1 m² ili bez mogućnosti okretanja 
veličine 2 m² ili više,". 

U točki f) riječi: "u stalnom radnom odnosu ili na drugi 
način sukladno Zakonu o radu" zamjenjuju se riječima: "u 
radnom odnosu zasnovanom sukladno važećem zakonodavstvu". 

U stavku (3) riječi: "stalnom radnom odnosu" zamjenjuju se 
riječima: "u radnom odnosu zasnovanom sukladno važećem 
zakonodavstvu". 
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Članak 14. 
U članku 21. stavak (1) točka a) poslije riječi: "sanitarnim 

čvorom" dodaju se riječi: "u sastavu prostora ili poslovnog 
objekta čiji je taj prostor dio". 

Točka b) mijenja se i glasi: 
"b) ima instruktora vožnje koji je u radnom odnosu 

zasnovanom sukladno važećem zakonodavstvu,". 
Dosadašnji st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: 
"(2) Osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim 

vozilom obavlja autoškola koja u vlasništvu ili 
leasingu ima vozilo koje ispunjava uvjete propisane 
člankom 26. i 27. ovog Pravilnika, a može, na teme-
lju ugovora o zakupu s drugom autoškolom, organi-
zacijom ili drugom osobom, dodatno angažirati 
vozilo C, CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili 
D1E potkategorije, koja ispunjavaju uvjete propi-
sane člankom 26. ovog Pravilnika i imaju ugrađenu 
ili postavljenu opremu sukladno članku 27. ovog 
Pravilnika. 

(3) Za svako vozilo angažirano na temelju ugovora o 
zakupu sukladno stavku (2) ovog članka u vozilu, za 
vrijeme obuke, autoškola mora posjedovati vrijedeću 
potvrdu o obavljenom redovitom i/ili preventivnom 
tehničkom pregledu.". 

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: 
"(4) U odobrenju autoškoli za osposobljavanje kandidata 

iz upravljanja motornim vozilom navode se one 
kategorije i/ili potkategorije za koje autoškola ima 
ispunjene uvjete za osposobljavanje, u pogledu 
angažiranih instruktora vožnje i vozila.". 

Članak 15. 
U članku 25. stavak (1) mijenja se i glasi: 
"(1) Tabla za označavanje vozila autoškole je bijele boje, 

ima dimenzije 400 x 150 mm i na njoj je ispisan tekst 
"OBUKA" plavom bojom.". 

U stavku (3) mijenja se Privitak broj 10. i čini dio ovog 
Pravilnika. 

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi: 
"(4) Na tabli za označavanje vozila autoškole iz stavka (1) 

ovog članka, nosaču te table ili krovu vozila na kojem 
se nalazi tabla ne smije biti ništa dopisano, 
nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno.". 

Članak 16. 
U članku 26. stavak (1) točka f) alineja 1) riječ "osam" 

mijenja se riječju "šesnaest". 
U točki f) alineja 2) riječi: "a širinu najmanje 2,4 m" se 

brišu. 

U točki m) riječi: "i imaju širinu najmanje 2,4 m" se brišu. 

Članak 17. 
U članku 27. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) 

koji glase: 
"(2) Vozilo autoškole može biti opremljeno videoka-

merom. 
(3) Autoškola, uz pisanu suglasnost kandidata, može 

koristiti videokameru u svrhu snimanja i analize 
obuke. 

(4) Za prikazivanje sadržaja obuke trećim osobama 
neophodna je izričita pisana suglasnost kandidata čija 
obuka se snima.". 

Članak 18. 
U članku 31. dodaje se stavak (2) koji glasi: 
"(2) Tijela iz stavka (1) ovog članka mogu donijeti odluku 

da organiziraju izdavanje i zaduživanje obrazaca iz 
stavka (1) ovog članka elektroničkim putem.". 

Članak 19. 
Članak 33. mijenja se i glasi: 

"Članak 33. 
(Započeto osposobljavanje) 

Kandidati za vozače koji su osposobljavanje za vozača 
započeli prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju za 
vozača motornih vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 46/12) 
završit će osposobljavanje prema odredbama propisa koji je bio 
na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". 

Članak 20. 
Iza članka 33. dodaje se novi članak 33a). koji glasi: 

"Članak 33a. 
(Prijelazne odredbe) 

(1) Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje 
kandidata iz upravljanja motornim vozilom dužne su 
označiti vozila tablom iz članka 25. ovog Pravilnika, 
počevši od 1. veljače 2019. godine.". 

(2) Obrasci privitaka br. 4., 6. i 7. propisani člankom 31. 
Pravilnika primjenjuju se do 31. prosinca 2018. godine.". 

Članak 21. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-02-2-477/18 
07. veljače 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. Ismir Jusko, v. r.
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Комисија за очување националних споменика, на 

основу члана V став 4. Анекса 8. Општег оквирног споразу-
ма за мир у Босни и Херцеговини и члана 36. став (1) 
Пословника о раду Комисије за очување националних 
споменика ("Службени гласник БиХ", број 47/16), на 
сједници одржаној 22. јануара 2018. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
I 

Историјско подручје - Црква св. Митрa са старим 
гробовима у Равном проглашава се националним споме-
ником Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: национални 
споменик). 

Национални споменик чини католичка црква и два 
стећка који су смјештени на главици Облат. 

Национални споменик се налази на простору означеном 
као к.ч. 1442/2, посједовни лист број 267, к.о. Равно, 
општина Равно, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и 
Херцеговина. 

На национални споменик се примјењују мјере заштите 
утврђене овом одлуком, а у складу са Законом о спровођењу 
одлука Комисије за заштиту националних споменика, 
успостављене према Анексу 8. Општег оквирног споразума 
за мир у Босни и Херцеговини ("Службене новине Федера-
ције БиХ", бр. 2/02, 27/02, 6/04 и 51/07). 

II 
Федерација Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Федерација) дужна је да обезбиједи правне, научне, 

техничке, административне и финансијске мјере за заштиту, 
конзервацију и презентацију националног споменика. 

Комисија за очување националних споменика (у 
даљњем тексту: Комисија) утврдиће техничке услове за 
израду и постављање информационе табле са основним 
подацима о споменику и одлуци о проглашењу добра 
националним спомеником. 

III 
У циљу трајне заштите националног споменика на 

простору дефинисаном у тачки I став 3. ове одлуке утврђују 
се сљедеће мјере заштите: 

- дозвољени су искључиво истраживачки и 
конзерваторско-рестаураторски радови, радови на 
текућем одржавању, укључујући и оне радове који 
имају за циљ презентацију споменика, уз 
одобрење федералног министарства надлежног за 
просторно уређење (у даљњем тексту: надлежно 
министарство) и стручни надзор надлежне службе 
заштите насљеђа на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: надлежна служба 
заштите); 

- дозвољено је обављање радова на инфраструкту-
ри, уз одобрење надлежног министарства и 
стручно мишљење надлежне службе заштите; 

- радови на уређењу локалитета и радови на 
санирању оштећења дозвољени су искључиво уз 
претходно израђен план санације, рестаурације и 
конзервације, те уз одобрења надлежног мини-
старства и надзор надлежне службе заштите; 

- није дозвољено измјештање стећака и гробних 
мјеста; 

- дозвољено је чишћење стећака у случају да је оно 
неопходно за истраживање епиграфских или 


