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MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA 
I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 

300 
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 tijelima 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", br. 46/12, 12/18 i 74/18), u članu 3. iza 
stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: 
"(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana kandidat može pristupiti 

osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa 
na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije 
navršenih godina života propisanih Zakonom za stjecanje 
prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije 
motornih vozila.". 

Član 2. 
U članu 6. stav (7) mijenja se i glasi: 

"(7) Ukoliko se utvrdi da kandidat nije prisustvovao 
osposobljavanju u predviđenom trajanju, a izdata mu je 
potvrda o uspješno završenom osposobljavanju, nadležno 
tijelo će odbiti prijem njegove prijave za polaganje ispita, 
osim u slučajevima definisanim u članu 7a).". 

Član 3. 
U članu 11. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju B traje 10 nastavnih časova ukoliko kandidat 
posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje 
motornim vozilom sa automatskim mjenjačem, odnosno 
ukoliko je u vozačkoj dozvoli u rubrici "Napomena" upisan 
izraz "Automatski prijenos"." 
Dosadašnji st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 

(14) i (15) postaju st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15) i (16).". 

Član 4. 
U članu 15. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Predavač teoretske nastave obavezan je u Dnevnik o 
izvođenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na 
cestama prije početka nastavnog časa upisati: vrijeme 
izvođenja nastavnog časa, temu nastavnog časa i odsutne 
kandidate.". 
U članu 15. stav (5) se briše. 
Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). 

Član 5. 
U članu 18. stav (2) riječi: "od strane nadležnog tijela" 

zamjenjuju se riječima: "od strane tijela entiteta, kantona i Brčko 
distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnog za obrazovanje.". 

Član 6. 
U članu 19. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji 

glase: 
"(4) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stava (1) ovog člana. 

Ispunjenost uvjeta za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog 
člana komisijski utvrđuje nadležno tijelo, a odobrenjem se 
utvrđuje i maksimalni broj kandidata u jednoj grupi sa 
kojima se može izvoditi nastava iz poznavanja propisa o 

sigurnosti prometa na cestama sa aspekta raspoloživog 
učioničkog prostora. 

(5) Autoškola je dužna sve vrijeme važenja odobrenja 
ispunjavati uvjete iz odobrenja. 

(6) Nadležno tijelo je, putem stručnog tijela iz člana 30. ovog 
pravilnika, dužno kontinuirano, a najmanje jednom u toku 
godine provjeriti da li autoškola i dalje ispunjava uvjete iz 
odobrenja.". 

Član 7. 
(1) U članu 20. u stavu (1) tačka l) mijenja se i glasi: 

"l) ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata 
za vozače.". 

(2) U članu 20. u stavu (3) riječi: "u radnom odnosu 
zasnovanom u skladu sa važećim zakonodavstvom" 
zamjenjuju se riječima "u stalnom radnom odnosu sa punim 
radnim vremenom". 

Član 8. 
(1) U članu 21. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi: 

"b) ima instruktora vožnje koji je u stalnom radnom 
odnosu sa punim radnim vremenom. Ukoliko 
autoškola ima više instruktora vožnje, treći i svaki 
naredni instruktor vožnje može biti zaposlen sa 
nepunim radnim vremenom.". 

(2) U članu 21. u stavu (1) iza tačke e) umjesto tačke stavlja se 
zarez i dodaju nove tač. f), g), h) i i) koje glase: 
"f) ima šeme ili makete prometnih znakova i oznaka na 

kolovozu, 
g) ima šeme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje 

kandidata vozača sa uređajima i opremom na vozilima 
koji su od posebnog značaja za sigurnost prometa, 

h) ima primjerak teksta Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama u Bosni i Hercegovini i svih pravilnika 
donesenih na osnovu njega, 

i) ima stručnu literaturu.". 
(3) U članu 21. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: 
"(5) U svrhu poboljšanja kvalitete nastave može se koristiti i 

savremeni simulator vožnje.". 

Član 9. 
(1) U članu 26. u stavu (1) u tački b) riječi "ne starija od 12 

godina" zamjenjuju se riječima: "sa ručnim ili automatskim 
mjenjačem".". 

(2) U članu 26. u stavu (1) u tački e) iza riječi "2500 kg" dodaju 
se riječi ", i koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna 
nadgradnja ili "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina 
kabine vozila i pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka 
najmanje na istoj visini kao najviša tačka kabine motornog 
vozila". 

Član 10. 
U članu 27. st. (2), (3) i (4) se brišu. 

Član 11. 
U članu 30. u stavu (1) riječi: "organi nadležni za 

obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo". 
U članu 30. u stavu (2) tač. b) i c) se mijenjaju i glase: 
"b) ispunjenost uvjeta u pogledu čl. 20., 21., 22., 23., 24., 

25., 26. i 27. 
c) provođenje čl. 6., 7., 7a., 8., 9., 10. i 11.". 

Član 12. 
Član 32. se briše. 

Član 13. 
U članu 33. iza broja "12" dodaje se zarez i brojevi: "i 

74/18". 

Član 14. 
Član 33a) mijenja se i glasi: 
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"33a) 
(Prijelazne odredbe) 

Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje 
kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, 
odnosno iz upravljanja motornim vozilom dužne su da ispune 
uvjete iz člana 20. i 21. ovog pravilnika, počevši od 1. maja 2021. 
godine." 

Član 15. 
U Prilogu broj 1 u poglavlju III "Osposobljavanje iz 

upravljanja motornim vozilom", u tačkama C), D) i E) na kraju 
teksta dodaje sljedeći tekst: 

" - Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način 
koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije 
ispušnih plinova tokom ubrzavanja, usporavanja, vožnje 
uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina 

ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i 
sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj 
okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje 
te primjenu pravila eko vožnje.". 

Član 16. 
Prilog broj 4. mijenja se i čini dio ovog pravilnika. 

Član 17. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-05-02-2-658/21 
10. marta 2021. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, s. r.
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Temeljem 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, 12/18 i 74/18), u članku 3. 
iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: 
"(2) Izuzetno od stavka (1) ovog članka kandidat može pristupiti 

osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa 
na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije 
navršenih godina života propisanih Zakonom za stjecanje 
prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije 
motornih vozila.". 

Članak 2. 
U članku 6. stavak (7) mijenja se i glasi: 

"(7) Ako se utvrdi da kandidat nije prisustvovao osposobljavanju 
u predviđenom trajanju, a izdana mu je potvrda o uspješno 
završenom osposobljavanju, nadležno tijelo će odbiti prijem 
njegove prijave za polaganje ispita, osim u slučajevima 
definisanim u članku 7a).". 

Članak 3. 
U članku 11. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji 

glasi: 
"(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 

kategoriju B traje 10 nastavnih sati ako kandidat posjeduje 
vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje motornim 
vozilom s automatskim mjenjačem, odnosno ako je u 
vozačkoj dozvoli u rubrici "Napomena" upisan izraz 
"Automatski prijenos"." 
Dosadašnji st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 

(14) i (15) postaju st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15) i (16).". 

Članak 4. 
U članku 15. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Predavač teoretske nastave obvezan je u Dnevnik o 
izvođenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na 
cestama prije početka nastavnog sata upisati: vrijeme 
izvođenja nastavnog sata, temu nastavnog sata i odsutne 
kandidate.". 
U članku 15. stavak (5) se briše. 
Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (5). 

Članak 5. 
U članku 18. stavak (2) riječi: "od strane nadležnog tijela" 

zamjenjuju se riječima: "od strane tijela entiteta, kantona i Brčko 
distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnog za obrazovanje.". 

Članak 6. 
U članku 19. iza stavka (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) 

koji glase: 
"(4) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stavka (1) ovog članka. 

Ispunjenost uvjeta za izdavanje odobrenja iz stavka (1) ovog 
članka komisijski utvrđuje nadležno tijelo, a odobrenjem se 
utvrđuje i maksimalni broj kandidata u jednoj skupini s 
kojima se može izvoditi nastava iz poznavanja propisa o 
sigurnosti prometa na cestama s aspekta raspoloživog 
učioničkog prostora. 

(5) Autoškola je dužna sve vrijeme važenja odobrenja 
ispunjavati uvjete iz odobrenja. 

(6) Nadležno tijelo je, putem stručnog tijela iz članka 30. ovog 
Pravilnika, dužno kontinuirano, a najmanje jednom tijekom 
godine utvrditi da li autoškola koja posjeduje odgovarajuće 
odobrenje iz stavka (4) ovog članka i dalje ispunjava uvjete 
iz odobrenja.". 

Članak 7. 
(1) U članku 20. u stavku (1) točka l) mijenja se i glasi: 

"l) ima nastavni plan i program osposobljavanja kandidata 
za vozače.". 

(2) U članku 20. u stavku (3) riječi: "u radnom odnosu 
zasnovanom sukladno važećem zakonodavstvu" zamjenjuju 
se riječima "u stalnom radnom odnosu s punim radnim 
vremenom". 

Članak 8. 
(1) U članku 21. stavak (1) točka b) mijenja se i glasi: 

"b) ima instruktora vožnje koji je u stalnom radnom 
odnosu s punim radnim vremenom. Ukoliko autoškola 
ima više instruktora vožnje, treći i svaki naredni 
instruktor vožnje može biti uposlen s nepunim radnim 
vremenom.". 

(2) U članku 21. u stavku (1) iza točke e) umjesto točke stavlja 
se zarez i dodaju nove toč. f), g), h) i i) koje glase: 
"f) ima sheme ili makete prometnih znakova i oznaka na 

kolovozu, 
g) ima sheme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje 

kandidata vozača s uređajima i opremom na vozilima 
koji su od posebnog značaja za sigurnost prometa, 

h) ima primjerak teksta Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama u Bosni i Hercegovini i svih pravilnika 
donesenih na osnovu njega, 

i) ima stručnu literaturu.". 
(3) U članku 21. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji 

glasi: 
"(5) U svrhu poboljšanja kvalitete nastave može se koristiti i 

suvremeni simulator vožnje.". 

Članak 9. 
(1) U članku 26. u stavku (1) u točki b) riječi "ne starija od 12 

godina" zamjenjuju se riječima: "s ručnim ili automatskim 
mjenjačem"." 

(2) U članku 26. u stavku (1) u točki e) iza riječi "2500 kg" 
dodaju se riječi ", i koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna 
nadgradnja ili "cerada") čija je širina najmanje ista kao širina 
kabine vozila i pri čemu je najviša točka tovarnog sanduka 
najmanje na istoj visini kao najviša točka kabine motornog 
vozila". 

Članak 10. 
U članku 27. st. (2), (3) i (4) se brišu. 

Članak 11. 
U članku 30. u stavku (1) riječi: "tijela nadležna za 

obrazovanje" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo". 
U članku 30. u stavku (2) toč. b) i c) se mijenjaju i glase: 
"b) ispunjenost uvjeta u pogledu čl. 20., 21., 22., 23., 24., 

25., 26. i 27. 
c) provedba čl. 6., 7., 7a., 8., 9., 10. i 11.". 

Članak 12. 
Članak 32. se briše. 

Članak 13. 
U članku 33. iza broja "12" dodaje se zarez i brojevi: "i 

74/18". 

Članak 14. 
Članak 33a) mijenja se i glasi: 
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"33a) 
(Prijelazna odredba) 

Autoškole koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje 
kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, 
odnosno iz upravljanja motornim vozilom dužne su ispuniti uvjete 
iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika, počevši od 1. svibnja 2021. 
godine. 

Članak 15. 
U Privitku broj 1 u poglavlju III. Osposobljavanje iz 

upravljanja motornim vozilom, u točkama C), D) i E) na kraju 
teksta dodaje se sljedeći tekst: 

"- Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način 
koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije 
ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje 
uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina 

ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i 
sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj 
okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje 
te primjenu pravila eko vožnje.". 

Članak 16. 
Privitak broj 4. mijenja se i čini dio ovog Pravilnika. 

Članak 17. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-05-02-2-658/21 
10. ožujka 2021. godine 

Sarajevo
Ministar 

Dr. Vojin Mitrović, v. r.
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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", 
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 тијелима 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, 12/18 и 74/18), у 
члану 3. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 
"(2) Изузетно од става (1) овог члана кандидат може 

приступити оспособљавању из познавања прописа о 
безбједности саобраћаја на путевима и прве помоћи 
најраније три мјесеца прије навршених година живота 
прописаних Законом за стицање права управљања, за 
поједине категорије и поткатегорије моторних возила.". 

Члан 2. 
У члану 6. став (7) мијења се и гласи: 

"(7) Уколико се утврди да кандидат није присуствовао 
оспособљавању у предвиђеном трајању, а издата му је 
потврда о успјешно завршеном оспособљавању, 
надлежни орган одбија пријем његове пријаве за 
полагање испита, осим у случајевима дефинисаним у 
члану 7а).". 

Члан 3. 
У члану 11. иза става (3) додаје се нови став (4) који 

гласи: 
"(4) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 

категорију B траје 10 наставних часова уколико 
кандидат посједује возачку дозволу B категорије за 
управљање моторним возилом са аутоматским 
мјењачем, односно уколико је у возачкој дозволи у 
рубрици "Напомена" уписан израз "Аутоматски 
пријенос"." 
Досадашњи ст. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14) и (15) постају ст. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15) и (16).". 

Члан 4. 
У члану 15. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Предавач теоретске наставе обавезан је у Дневник о 
извођењу наставе из прописа о безбједности саобраћаја 
на путевима прије почетка наставног часа уписати: 
вријеме извођења наставног часа, тему наставног часа и 
одсутне кандидате.". 
У члану 15. став (5) се брише. 
Досадашњи став (6) постаје став (5). 

Члан 5. 
У члану 18. став (2) ријечи: "од стране надлежног 

органа" замјењују се ријечима: "од стране органа ентитета, 
кантона и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, надлежног 
за образовање.". 

Члан 6. 
У члану 19. иза става (3) додају се нови ст. (4), (5) и (6) 

који гласе: 
"(4) Надлежни орган издаје одобрење из става (1) овог 

члана. Испуњеност услова за издавање одобрења из 
 
 

става (1) овог члана комисијски утврђује надлежни 
орган, а одобрењем се утврђује максимални број 
кандидата у једној групи са којима се може изводити 
настава из познавања прописа о безбједности саобраћаја 
на путевима са аспекта расположивог учионичког 
простора. 

(5) Аутошкола је дужна да све вријеме важења одобрења 
испуњава услове из одобрења. 

(6) Надлежни орган је, путем стручног органа из члана 30. 
овог правилника, дужан континуирано, а најмање 
једном у току године провјерити да ли аутошкола и 
даље испуњава услове из одобрења.". 

Члан 7. 
(1) У члану 20. у ставу (1) тачка л) мијења се и гласи: 

"л) има наставни план и програм оспособљавања 
кандидата за возаче.". 

(2) У члану 20. у ставу (3) ријечи: "у радном односу 
заснованом у складу са важећим законодавством" 
замјењују се ријечима "у сталном радном односу са 
пуним радним временом". 

Члан 8. 
(1) У члану 21. став (1) тачка б) мијења се и гласи: 

"б) има инструктора вожње који је у сталном радном 
односу са пуним радним временом. Уколико 
аутошкола има више инструктора вожње, трећи и 
сваки наредни инструктор вожње може бити 
запослен са непуним радним временом.". 

(2) У члану 21. у ставу (1) иза тачке е) умјесто тачке ставља 
се зарез и додају нове тач. ф), г), х) и и) које гласе: 
"ф) има шеме или макете саобраћајних знакова и 

ознака на коловозу, 
г) има шеме или друга наставна средства за 

упознавање кандидата возача са уређајима и 
опремом на возилима који су од посебног значаја 
за безбједност саобраћаја, 

х) има примјерак текста Закона о безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и 
свих правилника донесених на основу њега, 

и) има стручну литературу.". 
(3) У члану 21. иза става (4) додаје се нови став (5) који 

гласи: 
"(5) У сврху побољшања квалитете наставе може се 

користити и савремени симулатор вожње.". 

Члан 9. 
(1) У члану 26. у ставу (1) у тачки б) ријечи "не старија од 

12 година" замјењују се ријечима: "са ручним или 
аутоматским мјењачем"." 

(2) У члану 26. у ставу (1) у тачки е) иза ријечи "2500 kg" 
додају се ријечи " и које има затворени товарни сандук 
(стална надградња или "церада") чија је ширина најмање 
иста као ширина кабине возила и при чему је највиша 
тачка товарног сандука најмање на истој висини као 
највиша тачка кабине моторног возила." 

Члан 10. 
У члану 27. ст. (2), (3) и (4) се бришу. 

Члан 11. 
У члану 30. у ставу (1) ријечи: "органи надлежни за 

образовање" замјењују се ријечима: "надлежни орган". 
У члану 30. у ставу (2) тач. б) и ц) се мијењају и гласе: 
"б) испуњеност услова у погледу чл. 20., 21., 22., 23., 

24., 25., 26. и 27. 
ц) провођење чл. 6., 7., 7а., 8., 9., 10. и 11.". 
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Члан 12. 
Члан 32. се брише. 

Члан 13. 
У члану 33. иза броја "12" додаје се зарез и бројеви: "и 

74/18". 

Члан 14. 
Члан 33а) мијења се и гласи: 

"33а) 
(Прелазне одредбе) 

Аутошколе које посједују одобрење за оспособљавање 
кандидата из познавања прописа о безбједности саобраћаја на 
путевима, односно из управљања моторним возилом дужне 
су да испуне услове из члана 20. и 21. овог правилника, 
почевши од 1. маја 2021. године. 

Члан 15. 
У Прилогу број 1 у поглављу III "Оспособљавање из 

управљања моторним возилом", у тачкама Ц), Д) и Е) на крају 
текста додаје се сљедећи текст: 

"- Безбједна и енергетски ефикасна вожња: Вожња на 
начин који обезбјеђује безбједност те смањује потрошњу 
горива и емисије испушних гасова током убрзавања, 
успоравања, вожње узбрдицом и низбрдицом, кад је то 
потребно мијењањем брзина ручно. Еко вожња, вожња која 
обезбјеђује економичност и безбједност те енергетску 
ефикасност, узимајући у обзир број окретаја мотора у 
минути, мијењање брзина, кочење и убрзавање те примјену 
правила еко вожње.". 

Члан 16. 
Прилог број 4. мијења се и чини дио овог правилника. 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-05-02-2-658/21 
10. марта 2021. године 

Сарајево
Министар 

Др Војин Митровић, с. р.
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