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НАРЕДБУ 
О ХОМОЛОГАЦИЈИ: 

I. ПОСЕБНИХ LPG (ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС) 
СИСТЕМА ЗА НАКНАДНУ УГРАДЊУ КОЈИ СЕ 

УГРАЂУЈУ У МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
LPG У ЊИХОВИМ ПОГОНСКИМ СИСТЕМА; 

II. ПОСЕБНИХ CNG (КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ 
ГАС) СИСТЕМА ЗА НАКНАДНУ УГРАДЊУ КОЈИ СЕ 
УГРАЂУЈУ У МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

CNG У ЊИХОВИМ ПОГОНСКИМ СИСТЕМА 

I. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ 

Члан 1. 

Посебни LPG (течни нафтни гас) и CNG (компримовани 
природни гас) системи за накнадну уградњу у моторна 
возила за коришћење LPG, односно CNG, у њиховим 
погонским системима морају бити хомологовани у складу 
са овом наредбом. 
II. ЗАХТЈЕВИ 

Члан 2. 

Једнообразни услови за посебне LPG и CNG системе за 
накнадну уградњу из члана 1. ове наредбе који подлијежу 
испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле 
саобразности серијске производње са хомологованим 
типом, поступак и начин узимања узорака серијске 
производње, садржај извјештаја о испитивању ради 
издавања саопштења о хомологацији, изглед 
хомологацијске ознаке и образац саопштења о 
хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се 
односе на хомологацију: I Посебних LPG (течни нафтни 
гас) система за накнадну уградњу који се уграђују у 
моторна возила за коришћење LPG у њиховим погонским 
система; II Посебних CNG (компримовани природни гас) 
система за накнадну уградњу који се уграђују у моторна 
возила за коришћење CNG у њиховим погонским система 
(Правилник број 115 Економске комисије за Европу 
Организације уједињених нација, у даљем тексту: ECE 
правилник бр. 115), са важећим измјенама и допунама које 
је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, 
донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних 
техничких прописа за возила са точковима, опрему и 
дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на 
возилима са точковима и условима за узајамно признавање 
додијељених хомологација на основу ових прописа. 
ECE правилник бр. 115 у изворном облику (на енглеском 
језику) доступан је у Министарству комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине, односно код организације 
одређене за обављање административних послова у области 
хомологације. 

III. ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ 

Члан 3. 

Хомологација посебних LPG и CNG система за накнадну 
уградњу из члана 1. ове наредбе у смислу ове наредбе врши 
се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. 
Хомологацијска испитивања посебних LPG и CNG система 
за накнадну уградњу из члана 1. ове наредбе у смислу ове 
наредбе може проводити само лабораторија овлашћена од 
стране Министарства комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине. 
IV. ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Члан 4. 

Провјера усклађености возила са захтјевима ове наредбе 
проводи се према поступку који је прописан Правилником 

о хомологацији возила, дијелова, уређаја и опреме возила 
(„Службени гласник БиХ”, број 41/08). 
При провјери усклађености новопроизведених и 
коришћених возила прихватаће се хомологације додијељене 

у складу са серијом (серијама) измјена и допуна ECE 

правилника бр. 115 према Одлуци о најнижим техничким 
захтјевима за новопроизведена и коришћена возила при 
хомологацији типа возила и хомологацији појединачног 
возила, коју ће донијети министар комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине. 
V. ПРИМЈЕНА 

Члан 5. 

Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику БиХ”. 

Број 01-02-2-4381-95-Б/10 

1. октобра 2010. године 

Сарајево 

Министар 

Мр sc. Рудо Видовић, с. р. 

626  
Na osnovu člana 17. stav 1), tačka t) Pravilnika o homologaciji 

vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (“Službeni. glasnik 

BiH” broj 41/08), ministar komunikacija i prometa Bosne i 

Hercegovine, na prijedlog organizacije za obavljanje 

administrativnih poslova u oblasti homologacije, donosi 

CJENOVNIK 
USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE 

Ovim cjenovnikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada 
za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju 
Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: »Ministarstvo«) ili ovlaštenoj organizaciji za 

obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije (u 
daljnjem tekstu: „Konzorcijum”). 

I Naknade za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije vozila 

 

Kategorija 

vozila 

Naknada (KM) bez uključenog PDV 

Homologacija 

tipa vozila 

Homologacija 

pojedinačnog vozila 

M1 i N1 1.100,00 150,00 

M2, M3, N2 i N3 1.800,00 250,00 

O1 i O2 650,00 110,00 

O3 i O4 900,00 150,00 

L1, L2 i L3  550,00 80,00 

L4 i L5 650,00 90,00 

L6 i L7 750,00 100,00 

 

Naknada obuhvata pokriće troškova za stručni pregled vozila i 
dokumentacije u postupku homologacije tipa vozila, pripremu 

za izdavanje sertifikata o usklađenosti tipa vozila, pregled 
dokumentacije i vozila kod homologacije pojedinačnog vozila. 
U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja. 
Naknada za pokriće troškova obrade zahtjeva za dopunu 

sertifikata o usklađenosti tipa vozila iznosi 25 % od cijene 
naknade navedene u tački I. 
Za svakih pet varijanti istog tipa vozila, nakon prvih pet, iznos 

naknade iz tačke I se uvećava za 15 %. 
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Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje sertifikata o 

usklađenosti tipa vozila na ime drugog uvoznika iznosi 15 % od 
cijene naknade, navedene u tački I. 
Naknada za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja vozila, za 
posebne vrste uvoza vozila, iz člana 13. stav (1) Pravilnika, 
iznosi 75 % od cijene naknade za homologaciju pojedinačnog 
vozila navedene u tački I. 
Kod homologacije pojedinačnog vozila, 45% naknade odnosi se 
na usluge tehničkog servisa, a 55% na usluge Konzorcijuma. 

Izdavanje potvrde proizvođača iznosi 50,00 KM. 
Naknada za ovjeravanje »COC dokumenta« iznosi 30,00 KM. 

Način uplate: 
1) Naknada za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije vozila se uplaćuje na posebni račun nosioca 

Konzorcijuma - „Centar za motorna vozila“ Banja Luka broj 
5620998092239074. 

2) Naknada za izdavanje potvrde proizvođača i naknada za 
ovjeravanje ˝COC dokumenta˝ mogu se uplatiti i izdavaocu 
dokumenata, na račune koji će biti definisani od strane 

Konzorcijuma i izdavaoca. 

II Naknade za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije tipa dijelova uređaja i opreme vozila i 
izdavanje dokumenata 

 

Naknada troškova homologacije prema broju tipova 
proizvoda (u KM) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

Za svakih 100 različitih tipova proizvoda, nakon prvih 200, 
iznos naknade se uvećava za 20 %. 
Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti iznosi 50 KM. 
Način uplate: Naknada za pokriće troškova za provođenje 
postupka homologacije dijelova uređaja i opreme vozila se 
uplaćuje na posebni račun nosioca Konzorcijuma - „Centar za 
motorna vozila“ Banja Luka broj 5620998092239074. 
III Naknade za izdavanje dokumenata o usklađenosti u 
postupku homologacije vozila 

Naknada za izdavanje sertifikata o usklađenosti tipa vozila 
iznosi 50,00 KM, a naknada za izdavanje dopune sertifikata o 

usklađenosti tipa vozila iznosi 20,00 KM. 
Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti za pojedinačno 
vozilo iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti kod homologacije 

tipa dijelova uređaja i opreme vozila iznosi 30,00 KM. 

Način uplate: Naknada za pokriće troškova za izdavanje 
dokumenta o usklađenosti se uplaćuje na žiro račun 
Ministarstva, u skladu sa Naredbom o uplatnim računima 
Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

IV Primjena cjenovnika 

Cjenovnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u 

Službenom glasniku BiH. 
Broj 01-02-2-4381-A/10 

1. oktobra 2010. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Mr. sc. Rudo Vidović, s. r. 

 

Temeljem članka 17. stavak 1), točka t) Pravilnika o 

homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila 
(“Službeni glasnik BiH” broj 41/08), ministar komunikacija i 
prometa Bosne i Hercegovine, na prijedlog organizacije za 

obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije, 

donosi 

CJENIK 
USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE 

Ovim cjenikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za 
pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Ministarstvu 
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem 

tekstu: »Ministarstvo«) ili ovlaštenoj organizaciji za obavljanje 

administrativnih poslova u oblasti homologacije (u daljnjem 
tekstu: „Konzorcij”). 

I Naknade za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije vozila 

Kategorija 

vozila 

Naknada (KM) bez uključenog PDV 

Homologacija tipa 

vozila 

Homologacija 

pojedinačnog vozila 

M1 i N1 1.100,00 150,00 

M2, M3, N2 i N3 1.800,00 250,00 

O1 i O2 650,00 110,00 

O3 i O4 900,00 150,00 

L1, L2 i L3  550,00 80,00 

L4 i L5 650,00 90,00 

L6 i L7 750,00 100,00 

 

Naknada obuhvaća pokriće troškova za stručni pregled vozila i 
dokumentacije u postupku homologacije tipa vozila, pripremu 

za izdavanje certifikata o usklađenosti tipa vozila, pregled 
dokumentacije i vozila kod homologacije pojedinačnog vozila. 
U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja. 
Naknada za pokriće troškova obrade zahtjeva za dopunu 

certifikata o usklađenosti tipa vozila iznosi 25 % od cijene 
naknade navedene u točki I. 
Za svakih pet varijanti istog tipa vozila, nakon prvih pet, iznos 

naknade iz točke I se uvećava za 15 %. 
Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje certifikata o 

usklađenosti tipa vozila na ime drugog uvoznika iznosi 15 % od 
cijene naknade, navedene u točki I. 
Naknada za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja vozila, za 
posebne vrste uvoza vozila, iz članka 13. stavak (1) Pravilnika, 
iznosi 75 % od cijene naknade za homologaciju pojedinačnog 
vozila navedene u točki I. 
Kod homologacije pojedinačnog vozila, 45% naknade odnosi se 
na usluge tehničkog servisa, a 55% na usluge Konzorcija. 

Izdavanje potvrde proizvođača iznosi 50,00 KM. 
Naknada za ovjeravanje »COC dokumenta« iznosi 30,00 KM. 

Način uplate: 
1) Naknada za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije vozila se uplaćuje na posebni račun nositelja 

Konzorcija - „Centar za motorna vozila“ Banja Luka broj 
5620998092239074. 

2) Naknada za izdavanje potvrde proizvođača i naknada za 
ovjeravanje ˝COC dokumenta˝ mogu se uplatiti i izdavatelju 
dokumenata, na račune koji će biti definirani od strane 
Konzorcija i izdavatelja. 
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II Naknade za pokriće troškova za provođenje postupka 
homologacije tipa dijelova uređaja i opreme vozila i 
izdavanje dokumenata 

 

Naknada troškova homologacije prema broju tipova 
proizvoda (u KM) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

Za svakih 100 različitih tipova proizvoda, nakon prvih 200, 
iznos naknade se uvećava za 20 %. 
Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti iznosi 50 KM. 
Način uplate: Naknada za pokriće troškova za provođenje 
postupka homologacije dijelova uređaja i opreme vozila se 
uplaćuje na posebni račun nositelja Konzorcija - „Centar za 
motorna vozila“ Banja Luka broj 5620998092239074. 
III Naknade za izdavanje dokumenata o usklađenosti u 

postupku homologacije vozila 

Naknada za izdavanje certifikata o usklađenosti tipa vozila 
iznosi 50,00 KM, a naknada za izdavanje dopune certifikata o 

usklađenosti tipa vozila iznosi 20,00 KM. 
Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti za pojedinačno 
vozilo iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklađenosti kod homologacije 

tipa dijelova uređaja i opreme vozila iznosi 30,00 KM. 

Način uplate: Naknada za pokriće troškova za izdavanje 
dokumenta o usklađenosti se uplaćuje na žiro račun 
Ministarstva, u skladu sa Naredbom o uplatnim računima 
Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

IV Primjena cjenika 

Cjenik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u 

Službenom glasniku BiH. 
Broj 01-02-2-4381-A/10 

1. listopada 2010. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Mr. sc. Rudo Vidović, v. r. 

 

На основу члана 17. став 1), тачка т) Правилника о 
хомологацији возила, дијелова уређаја и опреме возила 
(“Службени гласник БиХ” број 41/08), министар 
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, на 
приједлог организације за обављање административних 
послова у области хомологације, доноси 

ЦЈЕНОВНИК 
УСЛУГА У ПОСТУПКУ ХОМОЛОГАЦИЈЕ 

Овим цјеновником утврђује се висина и начин плаћања 
накнада за покриће трошкова које подноситељи захтјева 
плаћају Министарству комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: »Министарство«) или 
овлаштеној организацији за обављање административних 
послова у области хомологације (у даљњем тексту: 
„Конзорцијум”). 

I Накнаде за покриће трошкова за провођење поступка 
хомологације возила 

 

Категорија 
возила 

Накнада (KM) без укљученог ПДВ 

Хомологација 
типа возила 

Хомологација 
појединачног 

возила 

М1 и N1 1.100,00 150,00 

М2, М3, N2 и N3 1.800,00 250,00 

О1 и О2 650,00 110,00 

О3 и О4 900,00 150,00 

L1, L2 и L3  550,00 80,00 

L4 и L5 650,00 90,00 

L6 и L7 750,00 100,00 

 

Накнада обухвата покриће трошкова за стручни преглед 
возила и документације у поступку хомологације типа 
возила, припрему за издавање сертификата о усклађености 
типа возила, преглед документације и возила код 
хомологације појединачног возила. У износе нису 
укључени трошкови евентуалних испитивања. 
Накнада за покриће трошкова обраде захтјева за допуну 

сертификата о усклађености типа возила износи 25 % од 
цијене накнаде наведене у тачки I. 

За сваких пет варијанти истог типа возила, након првих пет, 
износ накнаде из тачке I се увећава за 15 %. 
Накнада за обраду захтјева за издавање сертификата о 
усклађености типа возила на име другог увозника износи 15 
% од цијене накнаде, наведене у тачки I. 
Накнада за идентификацију и оцјену техничког стања 
возила, за посебне врсте увоза возила, из члана 13. став (1) 
Правилника, износи 75 % од цијене накнаде за 
хомологацију појединачног возила наведене у тачки I. 
Код хомологације појединачног возила, 45% накнаде 
односи се на услуге техничког сервиса, а 55% на услуге 
Конзорцијума. 

Издавање потврде произвођача износи 50,00 КМ. 
Накнада за овјеравање »COC документа« износи 30,00 КМ. 
Начин уплате: 
1) Накнада за покриће трошкова за провођење поступка 
хомологације возила се уплаћује на посебни рачун носиоца 
Конзорцијума - „Центар за моторна возила“ Бања Лука број 
5620998092239074. 

2) Накнада за издавање потврде произвођача и накнада за 
овјеравање ˝COC документа˝ могу се уплатити и издаваоцу 
докумената, на рачуне који ће бити дефинисани од стране 
Конзорцијума и издаваоца. 
II Накнаде за покриће трошкова за провођење поступка 
хомологације типа дијелова уређаја и опреме возила и 
издавање докумената 

 

Накнада трошкова хомологације према броју типова 
производа (у КМ) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

За сваких 100 различитих типова производа, након првих 
200, износ накнаде се увећава за 20 %. 
Накнада за издавање потврде о усклађености износи 50 КМ. 
Начин уплате: Накнада за покриће трошкова за провођење 
поступка хомологације дијелова уређаја и опреме возила се 
уплаћује на посебни рачун носиоца Конзорцијума - „Центар 
за моторна возила“ Бања Лука број 5620998092239074. 
III Накнаде за издавање докумената о усклађености у 
поступку хомологације возила 

Накнада за издавање сертификата о усклађености типа 
возила износи 50,00 КМ, а накнада за издавање допуне 
сертификата о усклађености типа возила износи 20,00 КМ. 
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Накнада за издавање потврде о усклађености за 
појединачно возило износи 20,00 КМ. 
Накнада за издавање потврде о усклађености код 
хомологације типа дијелова уређаја и опреме возила износи 
30,00 КМ. 
Начин уплате: Накнада за покриће трошкова за издавање 
документа о усклађености се уплаћује на жиро рачун 
Министарства, у складу са Наредбом о уплатним рачунима 
Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. 

IV Примјена цјеновника 

Цјеновник ступа на снагу 8 дана од дана објавлјивања у 
Службеном гласнику БиХ. 

Број 01-02-2-4381-A/10 

1. октобра 2010. године 

Сарајево 

Министар 

Мр sc. Рудо Видовић, с. р. 
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MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA 

BOSNE I HERCEGOVINE 

528 Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za 
novoproizvedena i korištena vozila pri 
homologaciji tipa vozila i homologaciji 

pojedinačnog vozila (bosanski jezik) 1 

 Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za 
novoproizvedena i rabljena vozila pri 

homologaciji tipa vozila i homologaciji 

pojedinačnog vozila (hrvatski jezik) 13 

 Одлукa о најнижим техничким захтјевима за 
новопроизведена и коришћена возила при 
хомологацији типа возила и хомологацији 
појединачног возила (српски језик) 25 

529 Uputstvo o provođenju postupka homologacije 

tipa vozila (HTV-UP 0.0) (bosanski jezik) 37 

 Naputak o provođenju postupka homologacije tipa 

vozila (HTV-UP 0.0) (hrvatski jezik) 57 

 Упутство о провођењу поступка хомологације 

типа возила (HTV-UP 0.0) (српски језик) 77 

530 Uputstvo o provođenju postupka homologacije 

pojedinačnog vozila (HPV-UP 0.0) (bosanski 

jezik) 97 

 Naputak o provođenju postupka homologacije 

pojedinačnog vozila (HPV-UP 0.0) (hrvatski 

jezik) 123 

 Упутство о провођењу поступка хомологације 

појединачног возила (HPV-UP 0.0) (српски 

језик) 149 

531 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju jedan asimetrični 

oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni 

snop i opremljena su sijalicama sa užarenim 

vlaknom kategorije R2 i/ili HS1 (bosanski jezik) 175 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju jedan asimetrični 

oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni 

snop i opremljena su žaruljama sa žarnom niti 

kategorije R2 i/ili HS1 (hrvatski jezik) 175 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују један 

асиметрични оборени свјетлосни сноп и/или 

један велики свјетлосни сноп и опремљена су 

сијалицама са ужареним влакном категорије 

R2 и/или HS1 (српски језик) 176 

532 Naredba o homologaciji katadiopterskih uređaja 

za motorna vozila i njihove prikolice (bosanski 

jezik) 177 

 Naredba o homologaciji katadiopterskih uređaja 

za motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 177 

 Наредба о хомологацији катадиоптерских 

уређаја за моторна возила и њихове приколице 

(српски језик) 178 

533 Naredba o homologaciji uređaja za osvjetljenje 

zadnje registarske tablice motornih vozila i 

njihovih prikolica (bosanski jezik) 178 

 Naredba o homologaciji uređaja za osvjetljenje 

zadnje registarske pločice motornih vozila i 

njihovih prikolica (hrvatski jezik) 179 

 Наредба о хомологацији уређаја за освјетљење 

задње регистарске таблице моторних возила и 

њихових приколица (српски језик) 180 

534 Naredba o homologaciji zaptivenih glavnih 

svjetala („Sealed-Beam”- SB) za motorna vozila 

koja emituju jedan evropski asimetrični oboreni 

svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop 

(bosanski jezik) 180 

 Naredba o homologaciji zaptivenih glavnih 

svjetala („Sealed-Beam”-SB) za motorna vozila 

koja emitiraju jedan europski asimetrični oboreni 

svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop 

(hrvatski jezik) 181 

 Наредба о хомологацији заптивених главних 

свјетала („Sealed-Beam”-SB) за моторна возила 

која емитују један европски асиметрични 

оборени свјетлосни сноп и/или један велики 

свјетлосни сноп (српски језик) 182 

535 Naredba o homologaciji pokazivača pravca za 

motorna vozila i njihove prikolice (bosanski jezik) 182 

 Naredba o homologaciji pokazivača smjera za 

motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski jezik) 183 

 Наредба о хомологацији показивача правца за 

моторна возила и њихове приколице (српски 

језик) 184 

536 Naredba o homologaciji prednjih i zadnjih 

pozicionih svjetala, kočnih svjetala i gabaritnih 

svjetala za motorna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 184 


