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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И
ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1206

На основу члана 203. став 3., а у вези са чланом 252.
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у
Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06,
75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), министар комуникација и
транспорта, у сарадњи са ентитетским министарствима
унутрашњих послова у Босни и Херцеговини и Полицијом
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ДИМЕНЗИЈАМА, УКУПНОЈ МАСИ И
ОСОВИНСКОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ ВОЗИЛА, О
УРЕЂАЈИМА И ОПРЕМИ КОЈУ МОРАЈУ ИМАТИ
ВОЗИЛА И О ОСНОВНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА У
САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА
Члан 1.
У Правилнику о димензијама, укупној маси и
осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју
морају имати возила и о основним условима које морају
испуњавати уређаји и опрема у саобраћају на путевима
("Службени гласник БиХ", бр. 23/07 и 54/07) у цијелом
тексту, у одговарајућим падежима:
а) ријечи "бицикл са мотором" замјењују се ријечју
"мопед"
б) ријечи "рефлектујући прслук" замјењује се
ријечима "свјетлоодбојни прслук".
Члан 2.
У члану 2. став (2) ријечи "маса којом возило
притиска на подлогу" замјењују се ријечима "маса возила
која се преко осовина возила преноси на водоравну
подлогу у стању мировања возила".
У ставу (4) тачка г) мијења се и гласи:
"г) Картон овјере техничке исправности уређаја
уграђеног у возило на плински погон је образац
на чврстом папиру, димензија 100x70 mm, кога
издаје стручна институција уз увјерење о
цертификацији, а који овјерава станица
техничког прегледа када утврди да је уређај за
плин технички исправан.".
Члан 3.
У члану 4. тачка ц) на крају текста додају се ријечи
"(безбједносни троугао)".
Члан 4.
У члану 5. став (7) мијења се и гласи:
"(7) Највећа допуштена дужина скупа возила за превоз
возила не смије прекорачити вриједност 21,00 м.".
Иза става (7) додаје се нови став (8) који гласи:
"(8) Највећа допуштена дужина туристичког воза не смије
прекорачити вриједност 41,00 м.".
Досадашњи ст. (8) и (9) постају ст. (9) и (10).
У ставу (10) ријечи "(МУП, СИПА, ДГС, ОСА, и сл.)"
се бришу.
Члан 5.
У члану 11. став (4) тачка б) алинеја 4. ријечи
"удвојеним осовинама" замјењују се ријечима "удвојеним
гумама".
У ставу (6) тачка д) ријечи "у сврху посебних,
комбинованих превоза између чланица ЕУ" се бришу.
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Члан 6.
У члану 40. став (3) у другом реду иза ријечи
"возилима" брише се ријеч "и", ставља се интерпункцијски
знак "зарез", а иза ријечи "машинама" додају се ријечи "и
тракторима".
Члан 7.
У члану 123. иза става (3) додаје се нови став (4) који
гласи:
"(4) Изузетно од става (3), ради превоза дјеце старости до
двије године, у путничко возило, на предње сједиште
сувозача ако нема ваздушни јастук или је ваздушни
јастук искључен, може се поставити дјечије сједиште
и то тако да је исто постављено супротно смјеру
кретања возила, а причвршћено је за сједиште помоћу
безбједносног појаса у три тачке везивања или
посебним копчама у возилу.".
Досадашњи став (4) постаје став (5).
Члан 8.
У члану 127. став (2) мијења се и гласи:
"(2) На тракторе који на равном путу развијају брзину
кретања већу од 30 км/х примијењују се на
одговарајући начин одредбе чл. 5. до 52., чл. 60. до
62., те чл. 111. до 126. овог Правилника."
Члан 9.
У члану 129. став (1) у првом реду иза ријечи "путеви"
ставља се интерпункцијски знак "зарез" и додају ријечи
"означавање возила".
Иза тачке ф) додаје се нова тачка г) која гласи:
"г) жуто-наранџасто ротационо и/или трептаво
свјетло".
У ставу (2) иза ријечи "смјера" брише се ријеч "и",
ставља се интерпункцијски знак "зарез", а иза ријечи
"таблице" додају се ријечи "и жуто-наранџасто ротационо
и/или трептаво свјетло".
Члан 10.
У члану 147. став (1) иза ријечи "путеви" додају се
ријечи "(безбједносни тругао)".
Члан 11.
У члану 148. додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Садржај кутије прве помоћи из става (1) овог члана је
у складу са важећим босанскохерцеговачким
стандардом БАС.".
Члан 12.
Чланови 53, 54, 55, 56, 57, 58. и 59. се бришу.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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Министар
28. новембра 2012. године
Дамир Хаџић, с. p.
Сарајево
Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi sa članom 252.
Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07,
84/09 i 48/10), ministar komunikacija i prometa, u saradnji sa
entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i
Hercegovini i Policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
donosi

