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SLUŽBENI GLASNIK BiH

prometa i Odjjeljenjem za javvne poslove Brččko Distrikta B
Bosne i
Hercegovine, donosi

PRA
AVILNIK

O IZMJJENAMA I DO
OPUNAMA PR
RAVILNIKA O
R
RADIONICAM
MA I TAHOGR
RAFIMA
Č
Članak
1.
U Pravvilniku o radioonicama i tah
hografima ("Sluužbeni
glasnik BiH",, broj 4/11) u članku
č
7. stavak
k (4) riječi "člaankom
12." zamjenjuuje se riječima "ččlankom 14.".
U stavkuu (7) na kraju teeksta dodaju se rečenice
r
koje gllase:
"Ispis reezultata ispitivannja formira se na
n temelju podattaka iz
kontrolnog liista kojeg popuunjava tehničarr radionice priilikom
svakog ispitivvanja tahografa
fa. Kontrolni liist sadrži podaatke o
radionici, mjjestu, datumu i vremenu početka
p
i zavvršetka
ispitivanja taahografa, o brooju podvozja, vrsti, tipu i marki
tahografa, rezzultate ispitivannja i potpis tehn
ničara koji je iispitao
tahograf.".
Č
Članak
2.
U člankuu 11. stavak (6) točka a) mijenjja se i glasi:
"a) Naaljepnica sa značajkama bitnim
b
za upporabu
tahhografa ima dim
menzije 43 mm
mx 73 mm, morra biti
zašštićena zaštitnom
m folijom i izgledati kao na crttežu:

Utorak
k, 18. 6. 2013.

Članak 9.
U članku 37. stavak
s
(2) drugga rečenica mijeenja se i glasi:
o je ugovor sklopljen sa ovlaštenim predstavnikom
"Ako
proizzvođača tahograafskog uređaja,, radionica priilaže dokaz iz
kojeg
g je vidljiv odnos izmeđđu ovlaštenog predstavnika
proizzvođača i proizvođača".
Članak 110.
Ovaj Pravilnik stupa na snaguu prvog dana od
d dana objave u
"Služžbenom glasniku
u BiH".
Broj
B 01-02-2-21
126/13
05.
0 lipnja 2013. godine
Minisstar
Damir Had
džić, v. r.
Sarajevo
На основу чл
лана 40., а у ввези са чланом
м 16. став (4),
чланом 17. став (12
2), чланом 19. сстав (5), чланом 25. став (4),
те чл
ланом 32. став (6) Закона о ррадном времен
ну, обавезним
одмо
орима мобилни
их радника и ур
уређајима за евидентирање у
друм
мском превозу ("Службени ггласник БиХ", број 48/10),
мини
истар комуникаација и транспоорта Босне и Херцеговине
Х
у
сарад
дњи са Институтом за метроллогију Босне и Херцеговине
и наадлежним енттитетским заво
водима за меттрологију, те
ентиттетским мин
нистарствима надлежним за послове
друм
мског саобраћааја и Одјељењ
њем за јавне послове Брчко
Дисттрикта Босне и Херцеговине, доноси

ПРАВИЛ
ЛНИК

Č
Članak
3.
U člankku 14. stavak (3) točka e) alineja 1) iza riječi
"vrijeme" doddaju se riječi "poočetka i".
Č
Članak
4.
U člankuu 22. stavak (5) se briše.
Č
Članak
5.
U člankuu 27. st. (2) i (3)) se brišu.
Dosadaššnji stavak (4) postaje
p
stavak (2
2).
Č
Članak
6.
U člankuu 28. stavak (4)) točka b) riječ "dokaz"
"
zamjenjjuje se
riječju "izjavaa".
Č
Članak
7.
U člankuu 29. stavak (1) točka f) se briše.
U stavkku (3) točka b) riječ "dokaze" zamjenjuje se rriječju
"izjavu".
Č
Članak
8.
U člankuu 31. stavak (3) mijenja se i glaasi:
"(3) U cilju omogućavanjaa čekanja najm
manje jednog vvozila,
prilaz kooji vodi na ispitnnu stazu ne možže biti kraći od 12 m i
treba biti opremljen odgovaraj
ajućom prom
metnom
signalizaacijom".
Stavak ((4) se briše.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНА
АМА ПРАВИЛ
ЛНИКА О
РАДИОН
НИЦАМА И Т
ТАХОГРАФИ
ИМА
Члан 11.
У Правилни
ику о радио
ионицама и тахографима
("Слу
ужбени гласни
ик БиХ", бројј 4/11) у члан
ну 7. став (4)
ријеч
чи "чланом 12."" замјењује се рријечима "члан
ном 14".
Уставу (7) на крају текста доодају се речени
ице које гласе:
лтата испитиваања формира се на основу
"Испис резул
податтака из контр
ролног листа којег попуњава техничар
радионице прили
иком сваког испитивањаа тахографа.
држи податке о радионици, мјесту,
м
датуму
Конттролни лист сад
и времену почеткаа и завршеткаа испитивања тахографа, о
броју
у шасије, врстти, типу и м
марки тахограф
фа, резултате
испи
итивања и потпис техничара ккоји је испитао тахограф".
Члан 22.
У члану 11.стаав (6) тачка а) м
мијења се и гласи:
"а) Наљепни
ица са караактеристикама битним за
употребу
у тахографа им
ма димензије 43 мм x 73 мм,
мора би
ити заштићенна заштитном
м фолијом и
изгледати као на цртеж
жу:
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Utorak, 18. 6. 2013.

Члан 3.
У члан
ну 14. став (3)) тачка е) али
инеја 1) иза рријечи
"вријеме" доддају се ријечи "почетка и".
Члан 4.
У члануу 22. став (5) сее брише.
Члан 5.
У члануу 27. ст. (2) и (33) се бришу.
Досадаш
шњи став (4) постаје став (2)..
Члан 6.
У члануу 28. став (4) тачка
т
б) ријеч "доказ"
"
замјењ
њује се
ријечју "изјавва".
Члан 7.
У члануу 29. став (1) таачка ф) се бриш
ше.
У ставуу (3) тачка б) ријеч
р
"доказе" замјењује
з
се риијечју
"изјаву".
Члан 8.
У члануу 31. став (3) ми
ијења се и гласси:
"(3) У циљуу омогућавањаа чекања најм
мање једног воозила,
прилаз који води на испитну
и
стазу не
н може бити краћи
од 12 м и треба бити опремљ
љен одговарај
ајућом
саобраћћајном сигнали
изацијом".
Став (4)) се брише.
Члан 9.
У члануу 37. став (2) друга
д
реченицаа мијења се и ггласи:
"Ако је угоовор склопљен
н са овлашћен
ним представнником
произвођача тахографског уређаја, радионица прилаже доказ
из којег је ввидљив однос између овлашћеног предстаавника
произвођача и произвођачаа".
Ч
Члан
10.
Овај Прравилник ступ
па на снагу првог
п
дана одд дана
објављивањаа у "Службеном
м гласнику БиХ
Х".
Број 01-002-2-2126/13
05. јуна 22013. године
Саарајево

Министар
Дамир Хаџић, c. pp.

Na osnoovu člana 40., a u vezi sa članom
č
16. staav (4),
članom 17. stav (12), članom
m 19. stav (5), članom 25. stav (4), te
v
obavveznim
članom 32. sstav (6) Zakonna o radnom vremenu,
odmorima m
mobilnih radnikka i uređajima za evidentiraanje u
cestovnom pprijevozu ("Sluužbeni glasnik BiH", broj 448/10),
ministar komuunikacija i prom
meta Bosne i Heercegovine u saaradnji
sa Institutom za mjeriteljstvoo Bosne i Herccegovine i nadlležnim
vo, te entiteetskim
entitetskim zavodima zaa mjeriteljstv
ma nadležnim za
z poslove cesstovnog saobraaćaja i
ministarstvim
Odjeljenjem za javne pooslove Brčko Distrikta Bossne i
Hercegovine, donosi

PRA
AVILNIK

OPUNAMA PR
RAVILNIKA O
O IZMJJENAMA I DO
R
RADIONICAM
MA I TAHOGR
RAFIMA
Član 1.
U Pravvilniku o radioonicama i tah
hografima ("Sluužbeni
glasnik BiH",, broj 4/11) u članu
č
7. stav (4
4) riječi "članom
m 12."
zamjenjuje se riječima "članoom 14.".
U stavu (7) na kraju tekksta dodaju se reečenice koje glaase:
"Ispis reezultata ispitivannja formira se na
n osnovu podattaka iz
kontrolnog liista kojeg popuunjava tehničarr radionice priilikom
svakog ispitivvanja tahografa
fa. Kontrolni liist sadrži podaatke o
radionici, mjjestu, datumu i vremenu početka
p
i zavvršetka
ispitivanja tahhografa, o brojuu šasije, vrsti, tipu i marki tahoografa,
rezultate ispitiivanja i potpis teehničara koji je ispitao tahograf
af".
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Član 22.
U članu 11. staav (6) tačka a) m
mijenja se i glasii:
"a) Naljepnicca sa karakteriistikama bitnim
m za upotrebu
tahografaa ima dimenzijee 43 mmx 73 mm,
m mora biti
zaštićena zaštitnom folijoom i izgledati kao
k na crtežu:

Član 33.
Učlanu 14. staav (3) tačka e) aalineja 1) iza riječi
r
"vrijeme"
dodajju se riječi "početka i".
Član 44.
U članu 22. staav (5) se briše.
Član 55.
U članu 27. st. (2) i (3) se brišuu.
v (4) postaje staav (2).
Dosadašnji stav
Član 66.
U članu 28. sttav (4) tačka b)) riječ "dokaz" zamjenjuje se
riječju "izjava".
Član 77.
U članu 29. staav (1) tačka f) see briše.
U stavu (3) taačka b) riječ "ddokaze" zamjen
njuje se riječju
vu".
"izjav
Član 88.
U članu 31. staav (3) mijenja see i glasi:
"(3) U cilju omog
gućavanja čekannja najmanje jednog
j
vozila,
prilaz koji vodii na ispitnu stazu
zu ne može biti kraći
k
od 12 m i
treba biti opremljen
o
oddgovarajućom saobraćajnom
signalizacijom..".
Stav (4) se brišše.
Član 99.
U članu 37. staav (2) druga reččenica mijenja se
s i glasi: "Ako
je ug
govor sklopljen
n sa ovlaštenim
m predstavnikom
m proizvođača
tahog
grafskog uređajaa, radionica prililaže dokaz iz kojeg
k
je vidljiv
odnos između ovlaštenog
o
prredstavnika proizvođača i
proizzvođača".
Član 100.
k stupa na sn
snagu prvog dana
d
od dana
Ovaj Pravilnik
objav
vljivanja u "Služžbenom glasniku
ku BiH".
Broj
B 01-02-2-21
126/13
05.
0 juna 2013. godine
g
Sarajevo

Minisstar
Damir Hadžić, s. r.

