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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 04/1-012-2-2873/17 Предсједница
9. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1996
На основу члана 8. став 9. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 47/17) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар саобраћаја и веза  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О ЛЕГИТИМАЦИЈИ И СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 

ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, поступак, на-

чин издавања, обрасци и рок важења легитимације за воза-
ча моторног возила, те услови, начин и поступак стручног 
оспособљавања возача моторног возила.

Члан 2.
(1) Легитимацију за возача моторног возила (у даљем 

тексту: легитимација) издаје Министарство саобраћаја и 
веза (у даљем тексту: Министарство).

(2) Физичке карактеристике легитимације морају бити 
у складу са ISO стандардима 7810 и 7816-1, а методе про-
вјере усклађености физичких карактеристика легитимације 
са међународним стандардима морају бити у складу са ISO 
стандардом 10373.

(3) Образац легитимације је двостран и чине га:
1) прва страна, која садржи:
1. наслове: “ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА МОТОР-

НОГ ВОЗИЛА” и “DRIVER QUALIFICATION CARD”, 
штампане великим словима;

2. назив државе у којој је издата легитимација “БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА” и “BOSNIA AND HERZEGOVINA”, 
штампан великим словима, и амблем Републике Српске;

3. ознаку државе у којој је издата легитимација, штам-
пану великим словима у негативу на плавом правоугаонику 
“BIH”;

4. информације специфичне за легитимацију:
1. презиме имаоца (велика штампана слова - ћириличко 

и латиничко писмо),
2. име имаоца (велика штампана слова - ћириличко и 

латиничко писмо),
3. датум и мјесто рођења имаоца (мјесто рођења - вели-

ка штампана слова, ћириличко и латиничко писмо),
4a. датум издавања, 
b. датум истека рока важности,
c. надлежни орган који издаје легитимацију (велика 

штампана слова - ћириличко и латиничко писмо),
d. управни број;
5а. број возачке дозволе,
b. серијски број;
6. фотографија имаоца; 
7. потпис имаоца;
9. категорија и поткатегорија возила за којe возач испу-

њава услове који се односе на почетну квалификацију и ре-
довно периодично оспособљавање;

- наслов “легитимација за возача моторног возила”, 
штампан у плавој боји тако да чини позадину легитимације 
за возача моторног возила на сљедећим језицима: “vozačka 
kartica, квалификационная карточка водителя, tarjeta 

de cualifi cación del conductor, chaufforuddannelsesbevis, 
Fahrerqualifi zierungsnachweis, δελτίο επιμόρφωσης οδηγού, 
driver qualifi cation card, carte de qualifi cation de conducteur, 
cárta cáilíochta tiomána, carta di qualifi cazione del conducente, 
kwalifi catiekaart bestuurder, carta de qualifi caçao de motorist, 
kuljettajan ammattipätevyyskortti, yrkeskompetensbevis för 
förare”,

- референтне боје: плава: Pantone Refl ex blue и жута: 
Pantone yellow;

2) друга страна легитимације садржи:
1. број 9 - категорија и поткатегорија возила за којe во-

зач испуњава услове који се односе на почетну квалифика-
цију и редовно периодично оспособљавање; број 10 - да-
тум истека важности за категорију и поткатегорију возила 
за којe возач испуњава услове који се односе на почетну 
квалификацију и редовно периодично оспособљавање; 
број 11 - простор предвиђен за евентуални унос кључних 
административних података или података који се односе на 
безбједност саобраћаја на путевима од стране надлежног 
органа који издаје легитимацију,

2. појашњење нумерисаних уноса наведених на првој и 
другој страни легитимације на једном од службених језика 
у Босни и Херцеговини и енглеском језику.

Члан 3.
Легитимација садржи сљедећа основна заштитна 

обиљежја:
1) тијело картице од које се израђује легитимација мора 

бити УВ отпорно,
2) сигурносни узорак позадине мора бити отпоран на 

фалсификовање скенирањем, штампањем или копирањем, 
те се користи дугина штампа с вишебојним сигурносним 
тинтама или позитив и негатив “guilloche” штампе, a узо-
рак мора садржавати сложени узорак у најмање двије по-
себне боје и укључивати микроштампу,

3) оптички промјењиве елементе, који пружају одгова-
рајућу заштиту од копирања и мијењања фотографије,

4) у подручју фотографије сигурносни дизајн позадине 
и фотографија морају се преклапати бар по њеној ивици 
(ослабљујући узорак),

5) холограм са основним дизајном, тзв. Genuine Secure 
Globes дизајном (а то у слободном преводу значи: “ориги-
нално и сигурно”),

6) холограм на картици даје варијабилне боје дуге које 
се виде под различитим угловима свјетла и има неколико 
додатних елемената, као што су плохе, линије, микротекст, 
глобус, који се виде под различитим угловима гледања, што 
му даје висок степен сигурности, тј. смањену могућност 
злоупотребе.

Члан 4.
(1) Поред обиљежја наведених у члану 3. овог правил-

ника, легитимација садржи најмање три сљедећа додатна 
заштитна обиљежја:

1) тинте које мијењају боју под различитим углом гле-
дања,

2) термохроматске боје,
3) обични холограми,
4) промјењиве ласерске слике,
5) ласерска гравура,
6) ултраљубичаста флуоресцентна тинта, видљива и 

провидна,
7) иридесцентна штампа,
8) дигитални водени жиг у позадини,
9) инфрацрвени или фосфоресцентни пигменти,
10) опипљиви знакови, симболи или узорци,
11) бар-код (може садржавати само информације које се 

већ налазе на легитимацији).
(2) Образац легитимације налази се у Прилогу 1. овог 

правилника, који чини његов саставни дио.
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Члан 5.

(1) Уз захтјев за издавање легитимације, потребно је 
доставити:

1) доказ о стручној оспособљености возача у складу са 
чланом 8. Закона о превозу у друмском саобраћају Репу-
блике Српске,

2) копију возачке дозволе,
3) фотографију (формат 2,50 cm x 3,00 cm),
4) доказ о уплати накнаде за израду легитимације, 
5) доказ о уплати републичке административне таксе за 

издавање легитимације.
(2) Образац захтјева за издавање легитимације налази 

се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни 
дио.

Члан 6.
Легитимација се издаје на рок важења од седам година. 

Члан 7.
(1) У случају губитка, крађе или уништења легити-

мације, возач је дужан, у року од осам дана од тог дана, 
огласити легитимацију неважећом у “Службеном гласнику 
Републике Српске”. 

(2) Уз захтјев за издавање нове легитимације, возач 
је дужан доставити доказ о оглашавању из става 1. овог 
члана. 

(3) У случају оштећења, возач је дужан легитимацију 
доставити Министарству, након чега се издаје нова леги-
тимација.

Члан 8.
Стручна оспособљеност возача подразумијева стицање 

почетне квалификације и обавезно редовно периодично 
оспособљавање.

Члан 9.
Почетна квалификација стиче се:
1) завршеним јавноважећим програмом оспособља-

вања за професионалног возача моторних возила, које се 
врши у складу са прописима из области образовања одра-
слих, 

2) завршеном средњом школом у трогодишњем трајању 
саобраћајне струке - возач моторног возила или средњом 
школом у четворогодишњем трајању саобраћајне струке 
друмског смјера или

3) ако је возач до 1992. године стекао квалификацију 
возача моторног возила. 

Члан 10.
(1) Спровођење јавноважећих програма оспособљава-

ња за професионалног возача моторног возила из члана 9. 
тачка 1) овог правилника врше установе акредитоване од 
Завода за образовање одраслих, у складу са прописима из 
области образовања одраслих.

(2) Јавноважећим програмом оспособљавања за профе-
сионалног возача моторног возила утврђују се: 

1) назив програма, 
2) наставни садржаји, 
3) облик извођења програма, 
4) трајање програма и начин провјере, 
5) кадровски, дидактички, просторни услови за његово 

извођење, те школска или стручна спрема, односно зани-
мање, знање и вјештине које се стичу завршавањем про-
грама,

6) услови за упис, напредовање и завршетак програма,
7) начин евалуације програма и постигнућа учења.

Члан 11.
(1) Редовно периодично оспособљавање је обавезна 

обука којом се возачима који имају почетну квалификацију 
осигурава допуна знања потребних за њихов рад. 

(2) За стицање увјерења о стручној оспособљености за 
превоз ствари/лица у друмском саобраћају - редовно перио-
дично оспособљавање возач мора приступити редовном 
периодичном оспособљавању најмање једном у седам го-
дина из области наведених у Прилогу 3. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(3) Редовно периодично оспособљавање састоји се од 
обавезног предавања из свих подручја наведених у Прило-
гу 3. овог правилника, у трајању од најмање 35 наставних 
часова, а најмање седам сати дневно.

(4) Редовно периодично оспособљавање може се дије-
лом изводити и на симулатору вожње.

(5) Након спроведеног редовног периодичног оспосо-
бљавања издаје се увјерење о стручној оспособљености за 
превоз лица/ствари у друмском саобраћају - редовно перио-
дично оспособљавање.

 (6) Образац увјерења из става 2. овог члана налази се у 
Прилогу 4. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 12.
Редовно периодично оспособљавање врши се по посеб-

ном програму, који одобрава Завод за образовање одраслих 
установама које врше образовање одраслих.

Члан 13.
(1) Завод води евиденцију полазника стручне обуке за 

професионално управљање возилом и за редовно периоди-
чно оспособљавање.

(2) Завод доставља Министарству податке о возачима 
који су завршили обуку, и то најкасније до 15. у мјесецу за 
претходни мјесец. 

(3) Подаци из ст. 1. и 2. овог члана садрже: име и пре-
зиме возача, датум и мјесто рођења, држављанство, мјесто 
пребивалишта, датум и мјесто провјере знања, број и датум 
увјерења о стручној оспособљености.

Члан 14.
(1) За израду легитимације овлашћена је ЈУ Службени 

гласник Републике Српске, у складу са посебним пропи-
сом. 

(2) Висину накнаде за израду легитимације рјешењем 
утврђује министар саобраћаја и веза. 

(3) Висина републичке административне таксе за изда-
вање легитимације прописана је Законом о административ-
ним таксама. 

Члан 15.
Легитимација коју посједује лице на дан ступања на 

снагу овог правилника важи до њеног истека, при чему се 
назив послодавца не узима у обзир у складу са овим пра-
вилником. 

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

чл. 6, 7, 8, 9. и 10. Правилника о издавању лиценци пре-
возника и легитимације за возача моторног возила (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 77/13, 101/13, 26/14 
и 87/15).

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-2037/17
22. новембра 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.
Предња страна

BIH

ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ 
ВОЗИЛА

DRIVER QUALIFICATION CARD

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – BOSNIA AND HERZEGOVINA

6. Фотографија
1.

2.

3.

4а.

4c.

5a.

7. (ПОТПИС)

4b.

4d.

5b.

9.

Задња страна

11.

1. Презиме / Surname
2. Име / First name
3. Датум и мјесто рођења / Date and place of birth
4a. Датум издавања / Date of issue
4b. Датум истека рока важности / Administrative expiry date
4c. Надлежни орган / Issued by
4d. Управни број / Administrative No 
5a. Број возачке дозволе / Licence No
5b. Серијски број картице / Serial No
7. Потпис / Signature
9. Категорија и поткатегорија/ Category and Subcategory
10. Датум истека важности за категорију и поткатегорију/   
      Expiry Date for Category and Subcategory
11. Напомена / Remark

9. 10.

C1

C

D1

D

C1E

CE

D1E

DE

ПРИЛОГ 2.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА:

МЈЕСТО И ДАТУМ:

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 
БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Име и презиме возача моторног возила: _________________

Уз Захтјев прилажем сљедеће документе:
  Доказ о стручној оспособљености возача у складу са чланом 8. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
  Копију возачке дозволе;
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  Фотографију (формат 2,50 cm x 3,00 cm);
  Републичку административну таксу.

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

ПРИЛОГ 3.
I - ПОПИС СТРУЧНИХ ОБЛАСТИ 
Приликом провјере знања о оспособљености кандидата за професионално управљање возилом обухватају се наведене области за 

превоз лица и ствари у друмском саобраћају, а кандидати морају из тих области стећи знања.
А. САОБРАЋАЈНО ПРАВО
У вези са превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске и Закона о међународном и међуентитетском 

друмском превозу и подзаконске акте;
2. познавати одредбе Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске и њихове подзаконске акте.
У вези са превозом ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
3. познавати правила и обавезе из Конвенције ЦМР о уговору за међународни превоз ствари у друмском саобраћају;
4. познавати одредбе важећег водича ЦЕМТ за мултилатералну квоту.
У вези са превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора:
5. познавати одредбе споразума ИНТЕРБУС.
Б. СОЦИЈАЛНО ПРАВО
У вези са превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора знати:
1. улогу и функцију различитих социјалних институција које су укључене у друмски саобраћај (синдикати, синдикални представ-

ници, инспектори рада итд.);
2. обавезе послодавца из подручја социјалне заштите;
3. прописе који уређују уговоре о раду за различите категорије радника запослених у предузећу за превоз у друмском саобраћају 

(облик уговора, обавезе уговорних страна, услови рада и радно вријеме, плаћени одмор, плата, повреда уговора итд.);
4. важеће прописе који се односе на вријеме вожње, одмор и радно вријеме, посебно Закона о радном времену мобилних радника 

и уређајима за мјерење у друмском саобраћају, те подзаконских аката проистеклих из тог закона.
Ц. ПОРЕСКО ПРАВО
У вези са превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора познавати правила која уређују путарине и друге накнаде 

за коришћење инфраструктуре.
Д. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
У вези са превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати правила о допуштеним тежинама и димензијама возила, као и поступке у случају ванредних превоза који предста-

вљају изузетак од тих правила;
2. бити способан изабрати возила и њихове саставне дијелове (шасија, мотор, преносни механизам, кочиони систем итд.) у складу 

са потребама превоза ствари и лица;
3. познавати формалности регистрације и техничког прегледа возила;
4. бити способан израдити планове редовног одржавања возила и његове опреме.
У вези са превозом ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
5. познавати различите врсте уређаја за манипулацију теретом и утоваривање (задње преклопне даске, контејнери, палете итд.), те 

бити способан увести поступке и издати упутства за утовар и истовар терета (расподјела терета, слагање, утоваривање, учвршћивање, 
подметање клином итд.);

6. познавати различите технике комбинованог превоза;
7. бити способан спровести поступке с циљем усклађивања с прописима о превозу опасних материја и отпада;
8. бити способан спровести поступке с циљем усклађивања с прописима о превозу покварљивих животних намирница, посебно 

оне који произлазе из Споразума о међународном превозу покварљивих животних намирница и о посебним возилима за њихов превоз 
(АТП);

9. бити способан спровести поступке с циљем усклађивања с правилима о превозу живих животиња.
Е. БЕЗБЈЕДНОСТ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
У вези са превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. знати каква се оспособљеност захтијева од возача (возачка дозвола, здравствено увјерење, увјерење о тјелесној способности 

итд.);
2. бити способан предузети кораке за поштовање саобраћајних прописа, забрана и ограничења која су на снази у различитим држа-

вама (ограничења брзине, предност, заустављање и паркирање, коришћење свјетала, саобраћајна сигнализација итд.);
3. бити способан утврдити поступке које треба слиједити у случају саобраћајне незгоде, те спровести одговарајуће поступке за 

спречавање понављања саобраћајне незгоде или тешких саобраћајних прекршаја;
4. бити способан спровести поступке за сигурно причвршћивање терета и познавати одговарајуће технике.
У вези са превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора:
5. имати основно знање о путној мрежи БиХ и Европе.
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ПРИЛОГ 4.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

BIH
Назив овлашћеног тијела које 
издаје увјерење о стручној 

оспособљености

УВЈЕРЕЊЕ
О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

 ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА/СТВАРИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ(1)

Бр. 

РЕДОВНО ПЕРИОДИЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Овим увјерењем потврђује се да је (2)..................................................................................................................................................................... 

рођен(а) дана ............................................ у............................................., држављанство.......................................................................................... 
испунио услове у погледу редовног периодичног оспособљавања возача за превоз ствари/лица(3) у друмском саобраћају (година: ____; 
датум: __________)(4), у складу са Правилником о легитимацији и стручном оспособљавању возача моторног возила(5) и Директивом 
2003/59/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 15. јула 2003. године о почетним квалификацијама и периодичном оспособљавању возача 
одређених друмских возила за превоз ствари или лица(6).

Ово увјерење представља доказ стручне оспособљености возача, којим се потврђује да је завршен програм редовног периодичног 
оспособљавања возача, у трајању од 35 часова, из члана 13. став 3. Правилника о легитимацији и стручном оспособљавању возача мотор-
ног возила и члана 7. Директиве 2003/59/ЕЗ.

Издато у ______________________, дана ______________________.

      М. П.     ______________________
          (потпис)
1 Непотребно обрисати.
2 Име и презиме; датум и мјесто рођења. 
3 Непотребно обрисати.
4 Идентификација испуњавања услова у погледу почетне квалификације.
5 “Службени гласник Републике Српске”, број _/17.
6 “Сл. лист”, број 226, од 10.9.2003. године.

1997
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 28. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у републичким 
органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и 
звањима државних службеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мје-
стима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
18/09, 131/10 и 8/11), министар трговине и туризма, уз сагласност 
Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И 

ТУРИЗМА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству трговине и туризма (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 16/15, 7/16, 110/16 и 34/17) у члану 
9. у тачки д) послије подтачке 1) додаје се подтачка 2), која гласи: 
“2) Одјељење за интервентне набавке”.

Досадашња подтачка 2) постаје подтачка 3).

Члан 2.
У члану 20. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Послови из надлежности Министарства трговине и туризма 

обављају се у оквиру 76 систематизованих радних мјеста, са 103 извр-
шиоца. Од тога је 50 радних мјеста са статусом државног службеника 
са 72 извршиоца, 23 систематизована радна мјеста са статусом намје-
штеника са 27 извршилацa и радна мјеста шеф Кабинета, савјетник 
министра и возач министра, који се ангажују у мандату министра”.

Члан 3.
У члану 22. у ставу 3. број: “21” замјењује се бројем: “22”, а 

број: “18” замјењује се бројем: “19”.
У истом члану код радног мјеста под бројем: “3.3.3. Виши са-

радник за јавне набавке” код броја извршилаца број: “1” замјењује 
се бројем: “2”. 

Члан 4.
У члану 23. у ставу (3) број: “27” замјењује се бројем: “32”, а 

број: “23” замјењује се бројем: “28”.
У истом члану код радног мјеста под бројем: “4.2.2. Виши 

стручни сарадник за робни промет и трговинске услуге” код броја 
извршилаца број: “2” замјењује се бројем: “3”. 

У истом члану код радног мјеста под бројем: “4.2.4. Виши 
стручни сарадник за унапређење облика трговине и надзора над 
тржиштем” код броја извршилаца број: “1” замјењује се бројем: “2”. 

У истом члану код радног мјеста под бројем: “4.2.5. Виши 
стручни сарадник за праћење и анализу структуре цијена пољопри-
вредних и индустријско-прехрамбених производа и енергетике” 
код броја извршилаца број: “1” замјењује се бројем: “2”. 

Досадашња тачка 4.5. постаје тачка 4.4, а подт. 4.5.1, 4.5.2, 
4.5.3. и 4.5.4 постају подт. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3. и 4.4.4.

Досадашња тачка 4.6. постаје тачка 4.5, а подт. 4.6.1, 4.6.2. и 
4.6.3. постају подт. 4.5.1, 4.5.2. и 4.5.3.

У истом члану код радног мјеста под бројем: “4.5.4. Виши 
стручни сарадник за послове управног надзора” код броја изврши-
лаца број: “1” замјењује се бројем: “2”. 

У истом члану код радног мјеста под бројем: “4.6.3. Виши 
стручни сарадник за едукацију и сарадњу у области заштите потро-
шача” у посебним условима послије ријечи: “економски факултет 
или правни факултет” додају се ријечи: “пољопривредни факул-
тет”, a код броја извршилаца број: “1” замјењује се бројем: “2”.

Члан 5.
У члану 24. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Послове из надлежности Ресора туризма и угоститељства 

обавља 20 извршилаца, у оквиру 16 систематизованих радних мје-
ста, од тога је 15 радних мјеста са статусом државног службеника 




