
ње за оба вља ње шпе ди тер ске дје лат но сти, то ли це под но -
си Ми ни стар ству за хтјев за из да ва ње но вог цер ти фи ка та о
ис пу ња ва њу усло ва за оба вља ње шпе ди тер ских по сло ва.

(2) Фи зич ко ли це, уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на, ду -
жно је при ло жи ти:

а) ори ги нал ра ни је из да тог цер ти фи ка та и

б) до каз о ре ги стра ци ји об ве зни ка до при но са оба ве -
зног оси гу ра ња ко ји је из да ла По ре ска упра ва Ре пу бли ке
Срп ске.

Члан 11.

Прав но ли це ко је оба вља шпе ди тер ску дје лат ност за
соп стве не по тре бе ни је оба ве зно при ба ви ти цер ти фи кат.

Члан 12.

По ступ ци за по че ти по Пра вил ни ку ко ји је ва жио до да -
на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка окон ча ће се по том
пра вил ни ку.

Члан 13.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о ми ни мал ним тех нич ким и ква ли фи ка ци о ним
усло ви ма за оба вља ње шпе ди тер ске дје лат но сти и шпе ди -
тер ских по сло ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 29/03, 40/07 и 69/08).

Члан 14.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-1586/10
24. маја 2010. го ди не                       Ми ни стар,
Ба ња Лу ка                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 60. став 5. За ко на о уну тра шњој пло -
вид би („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 58/01,
33/06 и 1/08) и чла на 69. ст. 1. и 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08
и 11/09), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О УПИ СУ ЧА МА ЦА 
У РЕ ГИ СТАР, ИЗ ДА ВА ЊУ ПЛО ВИД БЕ НЕ ДО ЗВО ЛЕ И

ОЗНА ЧА ВА ЊУ ЧА МА ЦА РЕ ГИ СТАР СКИМ ОЗНА КА МА 

Члан 1.

У Пра вил ни ку о упи су ча ма ца у ре ги стар, из да ва њу
пло вид бе не до зво ле и озна ча ва њу ча ма ца ре ги стар ским
озна ка ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
3/07) у чла ну 3. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко -
ји гла си:

„(3) Пло вид бе на до зво ла из да је се на пе ри од од јед не
го ди не и про ду жа ва се по ис те ку тог ро ка, а у окви ру тра -
ја ња ва же ња увје ре ња о спо соб но сти за пло вид бу.”.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.04/341-1192/10
11. маја 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 219. став 3. За ко на о осно вима без -
бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни
(“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, бр. 6/06, 75/06
и 44/07), чла на 69. став 4. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
11/09) и чла на 3a. став 1. и чла на 23. став 4. Пра вил ни ка о
тех нич ким пре гле ди ма во зи ла (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 19/07, 95/07, 87/08 и 90/09), ми ни стар
са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ВРЕ МЕН СКИМ НОР МА ТИ ВИ МА ЗА ТЕХ НИЧ КЕ 
ПРЕ ГЛЕ ДЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ ВР СТА ВО ЗИ ЛА

1. Овим упут ством про пи су је се ефек тив но рад но
врије ме за оба вља ње од ре ђе не рад не опе ра ци је, за про сјеч -
но струч ног и оспо со бље ног рад ни ка из ра же но у ми ну та -
ма у тех но ло шком про це су кон тро ле ис прав но сти тех нич -
ког пре гле да од ре ђе ног во зи ла.

2.1. Нор ма тив ра да пред ста вља ври јед ност утро ше ног
вре ме на ра да за тех нич ки пре глед јед ног во зи ла.

2.2. Нор ма ти ви ра да мо гу би ти основ ни и мак си мал ни
нор ма тив.

3.1. Основ ни нор ма тив (ОН) утвр ђу је се ис кљу чи во
мје ре њем рад ног вре ме на по треб ног за из во ђе ње по је ди -
них опе ра ци ја у тех но ло шком про це су, без ура чу на ва ња
гу би та ка рад ног вре ме на, а за про сјеч но струч но оспо со -
бље не кон тро ло ре тех нич ке ис прав но сти во зи ла.

3.2. Мак си мал ни нор ма тив (МН) пред ста вља гор њу
гра ни цу пре ко ра че ња основ ног нор ма ти ва за из у зет но бр -
зе, струч не и оспо со бље не рад ни ке ста ни це тех нич ког пре -
гле да.

3.3. Мак си мал ни нор ма тив из но си нај ви ше 80% од
ври јед но сти основ ног нор ма ти ва (МН=ОН*0,8).

3.4. За слу ча је ве из ст. 3.1, 3.2. и 3.3. ове тач ке пред ви -
ђе но је да на јед ној тех но ло шкој ли ни ји у јед ној смје ни ра -
де два кон тро ло ра тех нич ке ис прав но сти во зи ла.

4.1. Нор ма ти ви да ти у овом упут ству од но се се на кон -
тро лу тех нич ке ис прав но сти во зи ла и пред ста вља ју про -
сјеч но рад но ври је ме из ра же но у ми ну та ма за ко је мо же да
се оба ве по је ди не опе ра ци је.

4.2. Нор ма ти ви ре дов ног или ван ред ног тех нич ког пре -
гле да за по је ди не вр сте во зи ла, ко ји је раз вр стан по опе ра -
ци ја ма за ко је је дат крат ки опис, са др жа ни су у При ло гу
број 1, ко ји чи ни са став ни дио овог упут ства.

4.3 Нор ма ти ви ре дов ног тех нич ког пре гле да во зи ла ко -
ји се од но се на про вје ру из дув ног си сте ма и ис пи ти ва ње
ква ли те та из дув них га со ва за по је ди не вр сте во зи ла, а ко ји
је по ди је љен по опе ра ци ја ма за ко је је дат кра так опис, са -
др жа ни су у При ло гу број 2, ко ји чи ни са став ни дио овог
упут ства.

4.4. Нор ма ти ви до дат ног тех нич ког пре гле да на во зи -
ли ма којa за по гон ко ри сте теч ни нафт ни гас (LPG) или
ком при но ва ни при род ни гас (CNG), ко ји је по ди је љен по
опе ра ци ја ма за ко је је дат кра так опис, са др жа ни су у При -
ло гу број 3, ко ји чи ни са став ни дио овог упут ства.

4.5. Нор ма ти ви пре гле да во зи ла за по тре бе ис пу ња ва -
ња по себ них усло ва за во зи ла ко ји ма се оба вља јав ни пре -
воз и пре воз за вла сти те по тре бе у друм ском са о бра ћа ју –
тех нич ки пре глед во зи ла за ли цен цу, а ко ји је раз вр стан по
опе ра ци ја ма за ко је је дат кра так опис, са др жа ни су у При -
ло гу број 4, ко ји чи ни са став ни дио овог упут ства.

4.6. Нор ма ти ви за пре глед во зи ла ра ди про мје не тех -
нич ких ка рак те ри сти ка, ко ји је раз вр стан по опе ра ци ја ма
уз ко је је дат кра так опис, са др жа ни су у При ло гу број 5,
ко ји чи ни са став ни дио овог упут ства.

4.7. Нор ми ра но укуп но рад но ври је ме тех нич ког пре -
гле да во зи ла, по ди је ље но по вр ста ма пре гле да и из ра же но
у ми ну та ма, са др жа но је у При ло гу број 6, ко ји чи ни са -
став ни дио овог упут ства.

5. При ли ком оба вља ња тех нич ког пре гле да во зи ла ста -
ни ца за тех нич ки пре глед во зи ла оба ве зна је да се при др -
жа ва нор ма ти ва из тач ке 4. овог упут ства.

6. Струч на ин сти ту ци ја Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ве -
за ду жна је да по де си је дин стве ни ин фор ма ци о ни си стем
пре ма нор ма ти ви ма из тач ке 4. овог упут ства.

7. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.03/244-1348/10
26. маја 2010. године Ми ни стар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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