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На основу члана 17. Закона о финансирању 

институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 17. став 
(4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и 
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018. 
годину ("Службени гласник БиХ", број 8/18) и Одлуке о 
критеријима за додјелу средстава интервентне текуће 
резерве, број 01-02-2-1932-1/18 од 13.2.2018. године, 
замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и 
Херцеговине доноси 

ОДЛУКУ 
О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Одобравају се средства за интервентно коришћење 
текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и 
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине 
за 2018. годину у износу од 1.000,00 КМ (словима: хиљаду 
конвертибилних марака) Ловачком друштву Вепар Прозор-
Рама у сврху једнократне финансијске подршке за 
реализацију активности ловачке секције, које укључују 
унутарње уређење ловачке куће и приступног пута. 

Члан 2. 
(Надлежност за реализацију) 

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство 
финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са 
Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, 
а уплата ће се извршити на рачун, број 3382102200106340, 
ИД број: 4227271840003, који је отворен у UniCredit Bank. 

Члан 3. 
(Извјештај о намјенском утрошку средстава) 

Обавезује се Ловачко друштво Вепар Прозор-Рама да 
достави извјештај о намјенском утрошку средстава. 

Члан 4. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-50-2-9197-2/18 
3. октобра 2018. године 

Сарајево 

Замјеник предсједавајућег 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.
 

 
Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 
42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne 
i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
8/18) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne 
tekuće rezerve, broj 01-02-2-1932-1/18 od 13.2.2018. godine, 
zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine donosi 

ODLUKU 
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA 

TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće 
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u 
iznosu od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih 
maraka) Lovačkom društvu Vepar Prozor-Rama u svrhu 

jednokratne finansijske podrške za realizaciju aktivnosti 
lovačke sekcije, koje uključuju unutarnje uređenje lovačke kuće 
i pristupnog puta. 

Član 2. 
(Nadležnost za realizaciju) 

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo 
finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o 
finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se 
izvršiti na račun, broj 3382102200106340, ID broj: 
4227271840003, koji je otvoren u UniCredit Bank. 

Član 3. 
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava) 

Obavezuje se Lovačko društvo Vepar Prozor-Rama da 
dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. 

Član 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-50-2-9197-2/18 
3. oktobra 2018. godine 

Sarajevo

Zamjenik predsjedavajućeg 
Vijeća ministara BiH 

Vjekoslav Bevanda, s. r.
 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA 
I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 

1036 
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", br. 46/12 i 12/18) u članku 3. stavak 
(2) se briše. 

Članak 2. 
U članku 6. iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji 

glasi: 
"(6) Tijelo nadležno za obrazovanje instrukcijom određuje 

način dostavljanja rasporeda iz stavka (5) ovog članka". 
Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (7).". 

Članak 3. 
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 potkategoriju A1 traje 20 
nastavnih sati. 

(2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju B1 traje 20 nastavnih 
sati. 

(3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju A traje 28 nastavnih 
sati. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, 
osposobljavanje traje deset nastavnih sati. 
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(4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju B traje 28 nastavnih 
sati. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, 
osposobljavanje traje deset nastavnih sati. 

(5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna 
sata. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije A ili B, 
osposobljavanje traje šest nastavnih sati. 

(6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju C traje 32 nastavna sata. 
Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom kategorije A ili B, osposobljavanje 
traje deset nastavnih sati, a ukoliko je kandidat položio 
vozački ispit za upravljanje motornim vozilom 
kategorije/potkategorije D ili D1, osposobljavanje traje 
šest sati. 

(7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju D1 traje 12 
nastavnih sati, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije B. Ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije/potkategorije C1 ili C, osposobljavanje 
traje šest nastavnih sati. 

(8) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju D traje 12 nastavnih 
sati, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu B kategorije 
najmanje dvije godine, a ukoliko kandidat ima vozačku 
dozvolu C kategorije najmanje dvije godine, 
osposobljavanje traje osam nastavnih sati. 

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

Članak 4. 
U članku 7a. stavak (1) poslije riječi: "kategorije A, B" 

dodaju se riječi "i C". 

Članak 5. 
Članak 11. mijenja se i glasi: 

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

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

(2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategorije B1 traje 20 nastavnih sati. 

(3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije A traje 25 nastavnih sati. Ukoliko je kandidat 
položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom 
potkategorije A1, osposobljavanje traje pet nastavnih sati, 
a ukoliko je položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije B, osposobljavanje traje 15 nastavnih 
sati. 

(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije B traje 35 nastavnih sati. Ukoliko je kandidat 
položio vozački ispit za upravljanje motornim vozilom 
potkategorije B1, osposobljavanje traje 20 nastavnih sati, 
a ukoliko je položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije A ili potkategorije A1 osposobljavanje 
traje 25 nastavnih sati. 

(5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju BE traje šest nastavnih sati. 

(6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
potkategorije C1, ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 
12 nastavnih sati. Ukoliko je kandidat položio vozački 

ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije D1, 
osposobljavanje traje osam nastavnih sati, a ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije D, osposobljavanje traje šest nastavnih 
sati. 

(7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju C1E traje šest nastavnih sati. 

(8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije C, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 20 
nastavnih sati. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom potkategorije C1, 
osposobljavanje traje osam nastavnih sati, ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom potkategorije D1, osposobljavanje traje 12 
nastavnih sati, a ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom kategorije D, 
osposobljavanje traje 10 nastavnih sati. 

(9) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju CE traje šest nastavnih sati. 

(10) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1, ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 
12 nastavnih sati. 

(11) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1E traje šest nastavnih sati. 

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

(13) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju DE traje šest nastavnih sati. 

(14) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom potkategorije C1E smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom kategorije CE smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE i potkategorije C1E. 

(15) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom potkategorije D1E smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom za 
kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom kategorije DE smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE i potkategorije D1E.". 

Članak 6. 
U članku 16. stavak (5) riječi: "formatu A5" zamjenjuju se 

riječima: "formatu A4". 

Članak 7. 
U članku 21. stavak (2) riječi "dodatno angažirati vozilo 

C, CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili D1E potkategorije", 
zamjenjuju se riječima "dodatno angažirati vozilo kategorije/ 
potkategorije C, D, C1 i D1, kao i odgovarajuća priključna 
vozila". 

Članak 8. 
U članku 25. stavak (3) mijenja se Privitak broj 10. i čini 

dio ovog Pravilnika. 

Članak 9. 
U članku 26. stavak (1) točka e) riječi: "3.000 kg" 

zamjenjuje se riječima: "2.500 kg". 
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Članak 10. 
U članku 28. dodaje se stavak (2) koji glasi: 

"(2) Vozila na kojim se vrši osposobljavanje osoba s 
invaliditetom označavaju se tablom iz članka 25. stavak 
(1) ovog Pravilnika.". 

Članak 11. 
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", br. 46/12 i 
12/18) završit će osposobljavanje prema odredbama propisa 
koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". 

Članak 12. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-04-02-2-5028/18 
15. listopada 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. Ismir Jusko, 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 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", бр. 46/12 i 12/18) у члану 
3. став (2) се брише. 

Члан 2. 
У члану 6. иза става (5) додаје се нови став (6) који 

гласи: 
"(6) Орган надлежан за образовање инструкцијом одређује 

начин достављања распореда из става (5) овог члана". 
Досадашњи став (6) постаје став (7).". 

Члан 3. 
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 поткатегорију А1 траје 20 
наставних часова. 

(2) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорију Б1 траје 20 
наставних часова. 

(3) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорију А траје 28 
наставних часова. Уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
поткатегорије А1 или Б1, оспособљавање траје десет 
наставних часова. 

(4) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорију Б траје 28 
наставних часова. Уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
поткатегорије А1 или Б1, оспособљавање траје десет 
наставних часова. 

(5) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорију Ц1 траје 32 
наставна часа. Уколико је кандидат положио возачки 
испит за управљање моторним возилом категорије А 
или Б, оспособљавање траје шест наставних часова. 

(6) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорију Ц траје 32 
наставна часа. Уколико је кандидат положио возачки 
испит за управљање моторним возилом категорије А 
или Б, оспособљавање траје десет наставних часова, а 
уколико је кандидат положио возачки испит за 
управљање моторним возилом категорије/поткате-
горије Д или Д1, оспособљавање траје шест часова. 

(7) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за поткатегорију Д1 траје 12 
наставних часова, уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије Б. Уколико је кандидат положио возачки 
испит за управљање моторним возилом категорије/ 

поткатегорије Ц1 или Ц, оспособљавање траје шест 
наставних часова. 

(8) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за категорију Д траје 12 
наставних часова, уколико кандидат има возачку 
дозволу Б категорије најмање двије године, а уколико 
кандидат има возачку дозволу Ц категорије најмање 
двије године, оспособљавање траје осам наставних 
часова. 

(9) Оспособљавање из познавања прописа о безбједности 
саобраћаја на путевима за трактор, радну машину, 
мотокултиватор и мопед траје 12 наставних часова.". 

Члан 4. 
У члану 7а. став (1) послије ријечи: "категорије А, Б" 

додају се ријечи "и Ц". 

Члан 5. 
Члан 11. мијења се и гласи: 

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

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

поткатегорије Б1 траје 20 наставних часова. 
(3) Оспособљавање из управљања моторним возилом 

категорије А траје 25 наставних часова. Уколико је 
кандидат положио возачки испит за управљање 
моторним возилом поткатегорије А1, оспособљавање 
траје пет наставних часова, а уколико је положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије Б, оспособљавање траје 15 наставних 
часова. 

(4) Оспособљавање из управљања моторним возилом 
категорије Б траје 35 наставних часова. Уколико је 
кандидат положио возачки испит за управљање 
моторним возилом поткатегорије Б1, оспособљавање 
траје 20 наставних часова, а уколико је положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије А или поткатегорије А1 оспособљавање 
траје 25 наставних часова. 

(5) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију БЕ траје шест наставних часова. 

(6) Оспособљавање из управљања моторним возилом 
поткатегорије Ц1, уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије Б, траје 12 наставних часова. Уколико је 
кандидат положио возачки испит за управљање 
моторним возилом поткатегорије Д1, оспособљавање 
траје осам наставних часова, а уколико је кандидат 
положио возачки испит за управљање моторним 
возилом категорије Д, оспособљавање траје шест 
наставних часова. 

(7) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
поткатегорију Ц1Е траје шест наставних часова. 

(8) Оспособљавање из управљања моторним возилом 
категорије Ц, уколико је кандидат положио возачки 
испит за управљање моторним возилом категорије Б, 
траје 20 наставних часова. Уколико је кандидат 
положио возачки испит за управљање моторним 
возилом поткатегорије Ц1, оспособљавање траје осам 
наставних часова, уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
поткатегорије Д1, оспособљавање траје 12 наставних 
часова, а уколико је кандидат положио возачки испит 
за управљање моторним возилом категорије Д, 
оспособљавање траје 10 наставних часова. 
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(9) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију ЦЕ траје шест наставних часова. 

(10) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
поткатегорију Д1, уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије Б, траје 12 наставних часова. 

(11) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
поткатегорију Д1Е траје шест наставних часова. 

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

(13) Оспособљавање из управљања моторним возилом за 
категорију ДЕ траје шест наставних часова. 

(14) Кандидат који је положио возачки испит за 
управљање моторним возилом поткатегорије Ц1Е 
сматра се оспособљеним за управљање моторним 
возилом категорије БЕ. Уколико је кандидат положио 
возачки испит за управљање моторним возилом 
категорије ЦЕ сматра се оспособљеним за управљање 
моторним возилом категорије БЕ и поткатегорије 
Ц1Е. 

(15) Кандидат који је положио возачки испит за 
управљање моторним возилом поткатегорије Д1Е 
сматра се оспособљеним за управљање моторним 
возилом за категорије БЕ. Уколико је кандидат 
положио возачки испит за управљање моторним 
возилом категорије ДЕ сматра се оспособљеним за 
управљање моторним возилом категорије БЕ и 
поткатегорије Д1Е.". 

Члан 6. 
У члану 16. став (5) ријечи: "формату А5" замјењују 

се ријечима: "формату А4". 

Члан 7. 
У члану 21. став (2) ријечи "додатно ангажовати 

возило Ц, ЦЕ, Д, ДЕ категорије или Ц1, Ц1Е, Д1 или Д1Е 
поткатегорије", замјењују се ријечима "додатно ангажовати 
возило категорије/поткатегорије Ц, Д, Ц1 и Д1, као и 
одговарајућа прикључна возила". 

Члан 8. 
У члану 25. став (3) мијења се Прилог број 10. и чини 

дио овог Правилника. 

Члан 9. 
У члану 26. став (1) тачка е) ријечи: "3.000 kg" 

замјењује се ријечима: "2.500 kg". 

Члан 10. 
У члану 28. додаје се став (2) који гласи: 

"(2) Возила на којим се врши оспособљавање лица са 
инвалидитетом означавају се таблом из члана 25. став 
(1) овог Правилника.". 

Члан 11. 
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", бр. 
46/12 i 12/18) завршиће оспособљавање према одредбама 
прописа који је био на снази у вријеме започињања 
оспособљавања.". 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу првог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-04-02-2-5028/18 
15. октобра 2018. године 

Сарајево
Министар 

Мр Исмир Јуско, c. p.
 

  



Utorak, 23. 10. 2018. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 74 - Stranica 27 

 

 
 

  



Broj 74 - Stranica 28 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Utorak, 23. 10. 2018. 

 

 
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 i 12/18) u članu 3. stav (2) 
se briše. 

Član 2. 
U članu 6. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: 

"(6) Organ nadležan za obrazovanje instrukcijom određuje 
način dostavljanja rasporeda iz stava (5) ovog člana". 
Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).". 

Član 3. 
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 potkategoriju A1 traje 20 
nastavnih časova. 

(2) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju B1 traje 20 nastavnih 
časova. 

(3) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju A traje 28 nastavnih 
časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, 
osposobljavanje traje deset nastavnih časova. 

(4) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju B traje 28 nastavnih 
časova. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1, 
osposobljavanje traje deset nastavnih časova. 

(5) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju C1 traje 32 nastavna 
časa. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije A ili B, 
osposobljavanje traje šest nastavnih časova. 

(6) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju C traje 32 nastavna 
časa. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije A ili B, 
osposobljavanje traje deset nastavnih časova, a ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije/potkategorije D ili D1, 
osposobljavanje traje šest časova. 

(7) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za potkategoriju D1 traje 12 
nastavnih časova, ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B. 
Ukoliko je kandidat položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom kategorije/potkategorije C1 ili C, 
osposobljavanje traje šest nastavnih časova. 

(8) Osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti 
prometa na cestama za kategoriju D traje 12 nastavnih 
časova, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu B 

kategorije najmanje dvije godine, a ukoliko kandidat ima 
vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine, 
osposobljavanje traje osam nastavnih časova. 

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

Član 4. 
U članu 7a. stav (1) poslije riječi: "kategorije A, B" 

dodaju se riječi "i C". 

Član 5. 
Član 11. mijenja se i glasi: 

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

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

(2) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategorije B1 traje 20 nastavnih časova. 

(3) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije A traje 25 nastavnih časova. Ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom potkategorije A1, osposobljavanje traje pet 
nastavnih časova, a ukoliko je položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije B, 
osposobljavanje traje 15 nastavnih časova. 

(4) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije B traje 35 nastavnih časova. Ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom potkategorije B1, osposobljavanje traje 20 
nastavnih časova, a ukoliko je položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije A ili 
potkategorije A1 osposobljavanje traje 25 nastavnih 
časova. 

(5) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju BE traje šest nastavnih časova. 

(6) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
potkategorije C1, ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 
12 nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije D1, 
osposobljavanje traje osam nastavnih časova, a ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom kategorije D, osposobljavanje traje šest nastavnih 
časova. 

(7) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju C1E traje šest nastavnih časova. 

(8) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 
kategorije C, ukoliko je kandidat položio vozački ispit za 
upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 20 
nastavnih časova. Ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije C1, 
osposobljavanje traje osam nastavnih časova, ukoliko je 
kandidat položio vozački ispit za upravljanje motornim 
vozilom potkategorije D1, osposobljavanje traje 12 
nastavnih časova, a ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije D, 
osposobljavanje traje 10 nastavnih časova. 

(9) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju CE traje šest nastavnih časova. 

(10) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1, ukoliko je kandidat položio vozački 
ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B, traje 
12 nastavnih časova. 

(11) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
potkategoriju D1E traje šest nastavnih časova. 
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(12) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju D, ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu B 
kategorije najmanje dvije godine, traje 24 nastavna časa. 
Ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu C kategorije 
najmanje dvije godine, osposobljavanje traje 12 nastavnih 
časova, a ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu D1 
potkategorije najmanje dvije godine, osposobljavanje traje 
osam nastavnih časova. 

(13) Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom za 
kategoriju DE traje šest nastavnih časova. 

(14) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom potkategorije C1E smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom kategorije CE smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE i potkategorije C1E. 

(15) Kandidat koji je položio vozački ispit za upravljanje 
motornim vozilom potkategorije D1E smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom za 
kategorije BE. Ukoliko je kandidat položio vozački ispit 
za upravljanje motornim vozilom kategorije DE smatra se 
osposobljenim za upravljanje motornim vozilom 
kategorije BE i potkategorije D1E."". 

Član 6. 
U članu 16. stav (5) riječi: "formatu A5" zamjenjuju se 

riječima: "formatu A4". 

Član 7. 
U članu 21. stav (2) riječi "dodatno angažirati vozilo C, 

CE, D, DE kategorije ili C1, C1E, D1 ili D1E potkategorije", 
zamjenjuju se riječima "dodatno angažirati vozilo 

kategorije/potkategorije C, D,C1 i D1, kao i odgovarajuća 
priključna vozila". 

Član 8. 
U članu 25. stav (3) mijenja se Prilog broj 10. i čini dio 

ovog Pravilnika. 

Član 9. 
U članu 26. stav (1) tačka e) riječi: "3.000 kg" zamjenjuje 

se riječima: "2.500 kg". 

Član 10. 
U članu 28. dodaje se stav (2) koji glasi: 

"(2) Vozila na kojim se vrši osposobljavanje osoba sa 
invaliditetom označavaju se tablom iz člana 25. stav (1) 
ovog Pravilnika.". 

Član 11. 
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", br. 46/12 i 
12/18) završit će osposobljavanje prema odredbama propisa 
koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja osposobljavanja.". 

Član 12. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-04-02-2-5028/18 
15. oktobra 2018. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. Ismir Jusko, s. r.
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