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Članak 3. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 82/19 
10. lipnja 2019. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са Закључцима 
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине број 01/а-50-л-15-57/13 од 5. децембра 2013. 
године и Закључцима Дома народа Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине број 02-50-6-16-34,12/13 и 
број 02-50-6-16-34,13/13 од 16. децембра 2013. године, на 
приједлог Министарства финансија и трезора Босне и 
Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине на 173. 
сједници, одржаној 10. јуна 2019. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ 

ТЕЛЕФОНА 

Члан 1. 
У Правилнику о коришћењу телефона ("Службени 

гласник БиХ", бр. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17 и 
34/19) иза члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи: 

"Члан 3а. 
(Изузеци од примјене члана 3.) 

"(1) Изузетно од одредбе члана 3. став (1) овог Правилника, 
Суду Босне и Херцеговине и Тужилаштву Босне и 
Херцеговине дозвољена је куповина службених 
мобилних телефонских апарата који су намијењени 
искључиво за рад дежурних судија и тужилаца. 

(2) Средства за набавку службених мобилних телефонских 
апарата обезбјеђују се у буџетима Суда Босне и 
Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херцеговине у 
укупном износу максимално до 1200 КМ за сваку 
институцију који не укључује порез на додату 
вриједност. 

(3) Руководиоци Суда Босне и Херцеговине и Тужилаштва 
Босне и Херцеговине дужни су прописати интерну 
процедуру којом ће регулисати начин коришћења 
службених мобилних телефонских апарата." 

Члан 2. 
У члану 5. иза става (4) додаје се нови став (5) који 

гласи: 
"(5) Изузетно од одредбе става (4) овог члана набавка 

службених мобилних телефонских апарата из члана 3а. 
овог Правилника врши се из одобрених буџета Суда 
Босне и Херцеговине и Тужилаштва Босне и 
Херцеговине." 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ брoj 82/19 
10. јуна 2019. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima 
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine broj 01/a-50-1-15-57/13 od 5. decembra 2013. 
godine i Zaključcima Doma naroda Parlamentarne skupštine 
Bosne i Hercegovine broj 02-50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-
34,13/13 od 16. decembra 2013. godine, na prijedlog Ministarstva 
finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine na 173. sjednici, održanoj 10. juna 2019. godine, 
donijelo je 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU 

TELEFONA 

Član 1. 
U Pravilniku o korištenju telefona ("Službeni glasnik BiH", 

br. 26/14, 81/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17 i 34/19) iza člana 3. 
dodaje se novi član 3a. koji glasi: 

"Član 3a. 
(Izuzeci od primjene člana 3.) 

"(1) Izuzetno od odredbe člana 3. stav (1) ovog Pravilnika, Sudu 
Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine 
dozvoljena je kupovina službenih mobilnih telefonskih 
aparata koji su namijenjeni isključivo za rad dežurnih sudija 
i tužilaca. 

(2) Sredstva za nabavku službenih mobilnih telefonskih aparata 
obezbjeđuju se u budžetima Suda Bosne i Hercegovine i 
Tužilaštva Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 
maksimalno do 1200 KM za svaku instituciju koji ne 
uključuje porez na dodatu vrijednost. 

(3) Rukovodioci Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i 
Hercegovine dužni su propisati internu proceduru kojom će 
regulisati način korištenja službenih mobilnih telefonskih 
aparata." 

Član 2. 
U članu 5. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: 

"(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana nabavka službenih 
mobilnih telefonskih aparata iz člana 3a. ovog Pravilnika 
vrši se iz odobrenih budžeta Suda Bosne i Hercegovine i 
Tužilaštva Bosne i Hercegovine." 

Član 3. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM brој 82/19 
10. juna 2019. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA 
I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 

576 
Na temelju članka 205. 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) i čl. 4. i 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja 
i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik 
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi 

NAPUTAK 
O PROVEDBI POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA 

DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Područje primjene) 

(1) Ovim naputkom uređuje se provedba postupka homologacije 
tipa dijelova, uređaja i opreme vozila, te oblik i sadržaj 
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obrazaca koji se upotrebljavaju u provedbi postupka 
homologacije. 

(2) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila se 
provodi samo za nove dijelove koji se proizvode u 
inozemstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a namijenjeni su 
za dalju prodaju, kao i za serijski proizvedene dijelove u 
Bosni i Hercegovini, sukladno Pravilniku o homologaciji 
vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik 
BiH", broj 41/08), prije njihovog stavljanja na tržište Bosne i 
Hercegovine, a na temelju Odluke o najnižim tehničkim 
zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri 
homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, 
te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 
("Službeni glasnik BiH", broj 23/19) - u daljnjem tekstu: 
Odluka. 

(3) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila 
organizuje se i provodi u potpunosti elektronički, putem 
informacijskog sustava. 

II. PROVEDBA POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA 
DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA 

Članak 2. 
(Pregled dokumentacije i uzorka) 

(1) Pregledom dokumentacije iz članka 4. ovog naputka 
utvrđuje se usklađenost podataka iz dokumentacije sa 
zahtjevima, postavljenim Odlukom. 

(2) Pregledom uzorka iz članka 8. ovog naputka vrši se provjera 
homologacijskih oznaka na dijelovima, uređajima i opremi 
vozila i karakterističnih parametara, te usklađenost sa 
izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, nakon provedenog carinskog postupka. 

Članak 3. 
(Pokretanje postupka) 

(1) Zahtjev za provedbu postupka homologacije tipa dijelova, 
uređaja i opreme vozila, podnosi dobavljač ili proizvođač (u 
daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) Ministarstvu 
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ministarstvo), putem organizacije određene za 
obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije 
(u daljnjem tekstu: tijelo za homologaciju). 

(2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka podnosi se putem 
informacijskog sustava na propisanom obrascu čiji je izgled 
i sadržaj dat u Privitku 1. ovog naputka. 

Članak 4. 
(Dokumentacija) 

(1) Uz zahtjev iz članka 3. ovog naputka podnosilac zahtjeva 
prilaže: 
a) dokaze o homologacijskoj podobnosti tipa dijela, 

uređaja i opreme vozila (homologacijska odobrenja, a 
po potrebi izvješća ovlaštene laboratorije), 

b) objašnjenje upotrijebljenih slovnih i brojčanih oznaka 
u strukturi oznake, po potrebi i 

c) dokaz o plaćenoj naknadi za provedbu postupka 
homologacije i administrativnoj pristojbi. 

(2) Tijelo za homologaciju može, po potrebi, tražiti dostavljanje 
dodatne dokumentacije proizvođača o tipu dijela, uređaja i 
opreme vozila kojom se dokazuje vjerodostojnost podataka 
navedenih u obrascu o tehničkim podacima i/ili druge 
dokumentacije. 

(3) Ako je dokumentacija navedena u st. (1) i (2) ovog članka na 
stranom jeziku, tijelo za homologaciju može zahtijevati 
dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od službenih jezika 
u Bosni i Hercegovini. 

Članak 5. 
(Izdavanje Certifikata) 

(1) Ako su na temelju dokumentacije zadovoljeni propisani 
uvjeti, tijelo za homologaciju izdaje Certifikat o usklađenosti 
dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji je izgled i 
sadržaj dat u Privitku 2. ovog naputka. 

(2) Sastavni dio Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila je prilog koji sadrži tipsko odobrenje dijela, 
uređaja i opreme vozila obuhvaćenih certifikatom. 

(3) Ako se pregledom dokumentacije utvrdi da tip dijela, 
uređaja i opreme vozila, ne zadovoljava propisane uvjete, za 
iste se uskraćuje izdavanje Certifikata o usklađenosti dijela, 
uređaja i opreme vozila. 

Članak 6. 
(Izdavanje privremenog Certifikata) 

(1) Podnositelju zahtjeva tijelo za homologaciju izdat će 
privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, na period od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

(2) U roku važenja privremenog Certifikata o usklađenosti 
dijela, uređaja i opreme vozila, podnositelj zahtjeva dužan je 
dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, kojom dokazuje 
ispunjavanje propisanih uvjeta, nakon čega se izdaje 
Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. 

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dostavi 
odgovarajuću dokumentaciju tijelo za homologaciju 
obavještava nadležno inspekcijsko tijelo sa zahtjevom za 
povlačenje dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje 
se privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila odnosi. 

(4) Izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti dijela, 
uređaja i opreme vozila, biti će omogućeno do 01.06.2020. 
godine. 

(5) Zahtjev za izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti 
dijela, uređaja i opreme vozila, može se podnijeti samo 
jednom za isti dio, uređaj i opremu vozila. 

Članak 7. 
(Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila) 

(1) Na temelju Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila, nosilac Certifikata putem informacijskog 
sustava izdaje ovjerenu i potpisanu Izjavu o usklađenosti tipa 
dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji je izgled i 
sadržaj dat u Privitku 3. ovog naputka. 

(2) Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila iz 
stavka (1) ovog članka, potpisana i ovjerena od strane 
nosioca certifikata, izdaje se za svaki uvoz tipa dijela, 
uređaja i opreme vozila, i prilaže se uz carinsku prijavu. 

Članak 8. 
(Pregled) 

(1) Tijelo za homologaciju nakon uvoza (puštanja u slobodan 
promet) po metodu slučajnog uzorka, provodi pregled 
uzorka dijela, uređaja i opreme vozila, za koji je izdat 
Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, te 
izrađuje Izvješće o pregledu uzorka, na obrascu čiji je izgled 
i sadržaj dat u Privitku 4. ovog naputka. 

(2) Uzorkovanje mora obuhvatiti najmanje 10% izdatih 
Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na 
način da informacijski sustav metodom slučajnog odabira 
određuje broj i vrstu uzoraka. 

(3) Dobavljač ili proizvođač dužan je omogućiti neometanu 
provedbu pregleda uzorka. 

(4) Ukoliko se pri pregledu uzorka utvrdi neusklađenost sa 
izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, Izvješće iz stavka (1) ovog članka se dostavlja 
nadležnom inspekcijskom tijelu sa zahtjevom za povlačenje 
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dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje se certifikat 
odnosi. 

(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka, tijelo za homologaciju 
provjerava uzorak svih dijelova, uređaja i opreme za koje je 
izdat certifikat. 

Članak 9. 
(Certifikat) 

(1) Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila sa 
privitcima nije prenosiv. 

(2) Nosilac Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila isti može koristiti višekratno, izdavanjem Izjave o 

usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, sve dok se 
ne promijene uvjeti pod kojima je Certifikat odobren. 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj naputak stupa na snagu prvog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se 
prema Odluci. 

Broj 02-05-02-2-2110/19 
14. kolovoza 2019. godine 

Sarajevo
Zamjenik ministra 

Saša Dalipagić, v. r.
 

  



Broj 56 - Stranica 20 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Utorak, 20. 8. 2019. 

 

 
 

  



Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 56 - Stranica 21 

 

 
 

  



Broj 56 - Stranica 22 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Utorak, 20. 8. 2019. 

 

 
 

  



Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 56 - Stranica 23 

 

 
 

  



Broj 56 - Stranica 24 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Utorak, 20. 8. 2019. 

 

 
 

  



Utorak, 20. 8. 2019. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 56 - Stranica 25 

 

 
На основу члана 205. 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) и чл. 4. и 7. Правилника о хомологацији возила, 
дијелова уређаја и опреме возила ("Службени гласник БиХ", 
број 41/08), замјеник министра комуникација и транспорта 
Босне и Херцеговине доноси 

УПУТСТВО 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ 
ТИПА ДИЈЕЛОВА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ВОЗИЛА 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Подручје примјене) 

(1) Овим упутством уређује се спровођење поступка 
хомологације типа дијелова, уређаја и опреме возила, те 
облик и садржај образаца који се употребљавају у 
спровођењу поступка хомологације. 

(2) Хомологација типа дијелова, уређаја и опреме возила се 
спроводи само за нове дијелове који се производе у 
иностранству и увозе у Босну и Херцеговину, а 
намијењени су за даљњу продају, као и за серијски 
произведене дијелове у Босни и Херцеговини, у складу 
са Правилником о хомологацији возила, дијелова 
уређаја и опреме возила ("Службени гласник БиХ", број 
41/08), прије њиховог стављања на тржиште Босне и 
Херцеговине, а на основу Одлуке о најнижим 
техничким захтјевима за новопроизведена и кориштена 
возила при хомологацији типа возила и хомологацији 
појединачног возила, те за дијелове, уређаје и опрему 
возила при хомологацији типа ("Службени гласник 
БиХ", број 23/19) - у даљњем тексту: Одлука. 

(3) Хомологација типа дијелова, уређаја и опреме возила 
организује се и спроводи у потпуности електронски, 
путем информационог система. 

II - СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ХОМОЛОГАЦИЈЕ 
ТИПА ДИЈЕЛОВА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ВОЗИЛА 

Члан 2. 
(Преглед документације и узорка) 

(1) Прегледом документације из члана 4. овог упутства 
утврђује се усклађеност података из документације са 
захтјевима, постављеним Одлуком. 

(2) Прегледом узорка из члана 8. овог упутства врши се 
провјера хомологацијских ознака на дијеловима, 
уређајима и опреми возила и карактеристичних 
параметара, те усклађеност са издатим Сертификатом о 
усклађености дијела, уређаја и опреме возила, након 
спроведеног царинског поступка. 

Члан 3. 
(Покретање поступка) 

(1) Захтјев за спровођење поступка хомологације типа 
дијелова, уређаја и опреме возила, подноси добављач 
или произвођач (у даљњем тексту: подносилац захтјева) 
Министарству комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство), путем 
организације одређене за обављање административних 
послова из области хомологације (у даљњем тексту: 
тијело за хомологацију). 

(2) Захтјев из става (1) овог члана подноси се путем 
информационог система на прописаном обрасцу чији је 
изглед и садржај дат у Прилогу 1. овог упутства. 

Члан 4. 
(Документација) 

(1) Уз захтјев из члана 3. овог упутства подносилац захтјева 
прилаже: 
а) доказе о хомологацијској подобности типа дијела, 

уређаја и опреме возила (хомологацијска 
одобрења, а по потреби извјештаје овлашћене 
лабораторије), 

б) објашњење употријебљених словних и бројчаних 
ознака у структури ознаке, по потреби и 

ц) доказ о плаћеној накнади за спровођење поступка 
хомологације и административној такси. 

(2) Тијело за хомологацију може, по потреби, тражити 
достављање додатне документације произвођача о типу 
дијела, уређаја и опреме возила којом се доказује 
вјеродостојност података наведених у обрасцу о 
техничким подацима и/или друге документације. 

(3) Ако је документација наведена у ст. (1) и (2) овог члана 
на страном језику, тијело за хомологацију може 
захтијевати доставу овјереног превода на једном од 
службених језика у Босни и Херцеговини. 

Члан 5. 
(Издавање Сертификата) 

(1) Ако су на основу документације задовољени прописани 
услови, тијело за хомологацију издаје Сертификат о 
усклађености дијела, уређаја и опреме возила, на 
обрасцу чији је изглед и садржај дат у Прилогу 2. овог 
упутства. 

(2) Саставни дио Сертификата о усклађености дијела, 
уређаја и опреме возила је прилог који садржи типско 
одобрење дијела, уређаја и опреме возила обухваћених 
сертификатом. 

(3) Ако се прегледом документације утврди да тип дијела, 
уређаја и опреме возила, не задовољава прописане 
услове, за исте се ускраћује издавање Сертификата о 
усклађености дијела, уређаја и опреме возила. 

Члан 6. 
(Издавање привременог Сертификата) 

(1) Подносиоцу захтјева тијело за хомологацију издаће 
привремени Сертификат о усклађености дијела, уређаја 
и опреме возила, на период од 30 дана од дана 
подношења захтјева. 

(2) У року важења привременог Сертификата о 
усклађености дијела, уређаја и опреме возила, 
подносилац захтјева дужан је доставити одговарајућу 
документацију, којом доказује испуњавање прописаних 
услова, након чега се издаје Сертификат о усклађености 
дијела, уређаја и опреме возила. 

(3) Уколико подносилац захтјева у остављеном року не 
достави одговарајућу документацију тијело за 
хомологацију обавјештава надлежно инспекцијско 
тијело са захтјевом за повлачење дијела, уређаја и 
опреме возила са тржишта, на које се привремени 
Сертификат о усклађености дијела, уређаја и опреме 
возила односи. 

(4) Издавање привременог Сертификата о усклађености 
дијела, уређаја и опреме возила, биће омогућено до 
01.06.2020. године. 

(5) Захтјев за издавање привременог Сертификата о 
усклађености дијела, уређаја и опреме возила, може се 
поднијети само једном за исти дио, уређај и опрему 
возила. 
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Члан 7. 
(Изјава о усклађености типа дијела, уређаја и опреме возила) 

(1) На основу Сертификата о усклађености дијела, уређаја и 
опреме возила, носилац сертификата путем 
информационог система издаје овјерену и потписану 
Изјаву о усклађености типа дијела, уређаја и опреме 
возила, на обрасцу чији је изглед и садржај дат у 
Прилогу 3. овог упутства. 

(2) Изјава о усклађености типа дијела, уређаја и опреме 
возила из става (1) овог члана, потписана и овјерена од 
стране носиоца сертификата, издаје се за сваки увоз 
типа дијела, уређаја и опреме возила, и прилаже се уз 
царинску пријаву. 

Члан 8. 
(Преглед) 

(1) Тијело за хомологацију након увоза (пуштања у 
слободан промет) по методу случајног узорка, спроводи 
преглед узорка дијела, уређаја и опреме возила, за који 
је издат Сертификат о усклађености дијела, уређаја и 
опреме возила, те израђује Извјештај о прегледу узорка, 
на обрасцу чији је изглед и садржај дат у Прилогу 4. 
овог упутства. 

(2) Узорковање мора обухватити најмање 10% издатих 
Сертификата о усклађености дијела, уређаја и опреме 
возила, на начин да информациони систем методом 
случајног одабира одређује број и врсту узорака. 

(3) Добављач или произвођач дужан је омогућити 
несметано спровођење прегледа узорка. 

(4) Уколико се при прегледу узорка утврди неусклађеност 
са издатим Сертификатом о усклађености дијела, 
уређаја и опреме возила, извјештај из става (1) овог 
члана се доставља надлежном инспекцијском тијелу са 
захтјевом за повлачење дијела, уређаја и опреме возила 
са тржишта, на које се cертификат односи. 

(5) У случају из става (4) овог члана, тијело за хомологацију 
провјерава узорак свих дијелова, уређаја и опреме за 
које је издат cертификат. 

Члан 9. 
(Сертификат) 

(1) Сертификат о усклађености дијела, уређаја и опреме 
возила са прилозима није преносив. 

(2) Носилац Сертификата о усклађености дијела, уређаја и 
опреме возила исти може користити вишекратно, 
издавањем Изјаве о усклађености типа дијела, уређаја и 
опреме возила, све док се не промијене услови под 
којима је сертификат одобрен. 

III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

Ово упутство ступа на снагу првог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се према Одлуци. 

Број 02-05-02-2-2110/19 
14. августа 2019. године 

Сарајево
Замјеник министра 

Саша Далипагић, с. р.
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Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti 

saobraćaja 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) i čl. 4. i 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja 
i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik 
ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi 

UPUTSTVO 
O SPROVOĐENJU POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA 

DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Područje primjene) 

(1) Ovim uputstvom uređuje se sprovođenje postupka 
homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila, te oblik 
i sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju u sprovođenju 
postupka homologacije. 

(2) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila se 
sprovodi samo za nove dijelove koji se proizvode u 
inostranstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a namijenjeni 
su za dalju prodaju, kao i za serijski proizvedene dijelove u 
Bosni i Hercegovini, u skladu sa Pravilnikom o 
homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila 
("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), prije njihovog 
stavljanja na tržište Bosne i Hercegovine, a na osnovu 
Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za 
novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa 
vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, 
uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa ("Službeni 
glasnik BiH", broj 23/19) - u daljnjem tekstu: Odluka. 

(3) Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila 
organizuje se i sprovodi u potpunosti elektronski, putem 
informacijskog sistema. 

II. SPROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE TIPA 
DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA 

Član 2. 
(Pregled dokumentacije i uzorka) 

(1) Pregledom dokumentacije iz člana 4. ovog uputstva utvrđuje 
se usklađenost podataka iz dokumentacije sa zahtjevima, 
postavljenim Odlukom. 

(2) Pregledom uzorka iz člana 8. ovog uputstva vrši se provjera 
homologacijskih oznaka na dijelovima, uređajima i opremi 
vozila i karakterističnih parametara, te usklađenost sa 
izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, nakon sprovedenog carinskog postupka. 

Član 3. 
(Pokretanje postupka) 

(1) Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije tipa dijelova, 
uređaja i opreme vozila, podnosi dobavljač ili proizvođač (u 
daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) Ministarstvu 
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ministarstvo), putem organizacije određene za 
obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije 
(u daljnjem tekstu: tijelo za homologaciju). 

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se putem 
informacijskog sistema na propisanom obrascu čiji je izgled 
i sadržaj dat u Prilogu 1. ovog uputstva. 

Član 4. 
(Dokumentacija) 

(1) Uz zahtjev iz člana 3. ovog uputstva podnosilac zahtjeva 
prilaže: 

a) dokaze o homologacijskoj podobnosti tipa dijela, 
uređaja i opreme vozila (homologacijska odobrenja, a 
po potrebi izvještaje ovlaštene laboratorije), 

b) objašnjenje upotrijebljenih slovnih i brojčanih oznaka 
u strukturi oznake, po potrebi i 

c) dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka 
homologacije i administrativnoj taksi. 

(2) Tijelo za homologaciju može, po potrebi, tražiti dostavljanje 
dodatne dokumentacije proizvođača o tipu dijela, uređaja i 
opreme vozila kojom se dokazuje vjerodostojnost podataka 
navedenih u obrascu o tehničkim podacima i/ili druge 
dokumentacije. 

(3) Ako je dokumentacija navedena u st. (1) i (2) ovog člana na 
stranom jeziku, tijelo za homologaciju može zahtijevati 
dostavu ovjerenog prijevoda na jednom od službenih jezika 
u Bosni i Hercegovini. 

Član 5. 
(Izdavanje Certifikata) 

(1) Ako su na osnovu dokumentacije zadovoljeni propisani 
uslovi, tijelo za homologaciju izdaje Certifikat o 
usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji 
je izgled i sadržaj dat u Prilogu 2. ovog uputstva. 

(2) Sastavni dio Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila je prilog koji sadrži tipsko odobrenje dijela, 
uređaja i opreme vozila obuhvaćenih certifikatom. 

(3) Ako se pregledom dokumentacije utvrdi da tip dijela, 
uređaja i opreme vozila, ne zadovoljava propisane uslove, za 
iste se uskraćuje izdavanje Certifikata o usklađenosti dijela, 
uređaja i opreme vozila. 

Član 6. 
(Izdavanje privremenog Certifikata) 

(1) Podnosiocu zahtjeva tijelo za homologaciju izdati će 
privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, na period od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

(2) U roku važenja privremenog Certifikata o usklađenosti 
dijela, uređaja i opreme vozila, podnosilac zahtjeva dužan je 
dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, kojom dokazuje 
ispunjavanje propisanih uslova, nakon čega se izdaje 
Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. 

(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne dostavi 
odgovarajuću dokumentaciju tijelo za homologaciju 
obavještava nadležno inspekcijsko tijelo sa zahtjevom za 
povlačenje dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje 
se privremeni Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila odnosi. 

(4) Izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti dijela, 
uređaja i opreme vozila, bit će omogućeno do 01.06.2020. 
godine. 

(5) Zahtjev za izdavanje privremenog Certifikata o usklađenosti 
dijela, uređaja i opreme vozila, može se podnijeti samo 
jednom za isti dio, uređaj i opremu vozila. 

Član 7. 
(Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila) 

(1) Na osnovu Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i 
opreme vozila, nosilac certifikata putem informacijskog 
sistema izdaje ovjerenu i potpisanu Izjavu o usklađenosti 
tipa dijela, uređaja i opreme vozila, na obrascu čiji je izgled i 
sadržaj dat u Prilogu 3. ovog uputstva. 

(2) Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila iz 
stava (1) ovog člana, potpisana i ovjerena od strane nosioca 
certifikata, izdaje se za svaki uvoz tipa dijela, uređaja i 
opreme vozila, i prilaže se uz carinsku prijavu. 
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Član 8. 
(Pregled) 

(1) Tijelo za homologaciju nakon uvoza (puštanja u slobodan 
promet) po metodu slučajnog uzorka, sprovodi pregled 
uzorka dijela, uređaja i opreme vozila, za koji je izdat 
Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, te 
izrađuje Izvještaj o pregledu uzorka, na obrascu čiji je izgled 
i sadržaj dat u Prilogu 4. ovog uputstva. 

(2) Uzorkovanje mora obuhvatiti najmanje 10% izdatih 
Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na 
način da informacijski sistem metodom slučajnog odabira 
određuje broj i vrstu uzoraka. 

(3) Dobavljač ili proizvođač dužan je omogućiti neometano 
sprovođenje pregleda uzorka. 

(4) Ukoliko se pri pregledu uzorka utvrdi neusklađenost sa 
izdatim Certifikatom o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila, izvještaj iz stava (1) ovog člana se dostavlja 
nadležnom inspekcijskom tijelu sa zahtjevom za povlačenje 
dijela, uređaja i opreme vozila sa tržišta, na koje se certifikat 
odnosi. 

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, tijelo za homologaciju 
provjerava uzorak svih dijelova, uređaja i opreme za koje je 
izdat certifikat. 

Član 9. 
(Certifikat) 

(1) Certifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila sa 
prilozima nije prenosiv. 

(2) Nosilac Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme 
vozila isti može koristiti višekratno, izdavanjem Izjave o 
usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, sve dok se 
ne promijene uslovi pod kojima je certifikat odobren. 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ovo uputstvo stupa na snagu prvog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se 
prema Odluci. 

Broj 02-05-02-2-2110/19 
14. augusta 2019. godine 

Sarajevo
Zamjenik ministra 

Saša Dalipagić, s. r.
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