
 

 

 
 
 
 
 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 3 Закона о повјеравању јавних овлашћења 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 6/04, 19/07 и 11/09) члана 64 Пословника о 

раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – 

пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 

02-000155/20, број акта: 01.11-1161ДС-029/20 од 4. септембра 2020. године, Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ на 67. редовној сједници одржаној 23. септембра 2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ПОВЈЕРАВАЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 

 

 

Члан 1 

(Предмет) 

Овом одлуком повјеравају се јавна овлашћења правном лицу „Центар за техничке 

системе“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ, Доња Брка б. б. као стручној институцији за област 

техничких прегледа возила (у даљем тексту: стручна институција). 

 

Члан 2 

(Повјерени послови) 
 

(1) Стручна институција из члана 1 ове одлуке, у оквиру јавних овлашћења, обављаће послове из 

надлежности Одјељења за јавне послове, који се односе на рад станица за технички преглед 

возила и то:  

a) утврђивати да ли су испуњени услови за рад станица за технички преглед возила у Брчко 

дистрикту БиХ; 

b) прописивати детаљну технологију поступка и процедура за обављање техничких прегледа, те 

упутства за преглед појединих врста возила зависно од њихових техничких карактеристика; 

c) давати писана стручна упутства и информације, посебно с циљем изједначавања поступања 

приликом техничког прегледа и података којима се користе; 

d) вршити стручне контроле над радом станица техничког прегледа, контролора техничке 

исправности возила и шефа станице за технички преглед, уређаја и опреме; 

e) вршити стручно оспособљавање и организовати периодичне провјере знања шефа и 

контролора који раде на стручним пословима техничког прегледа возила; 

f) два пута годишње подносити извјештај о раду у оквиру којег врши систематизовање 

података и њихову анализу с предлогом мјера за побољшање стања у области техничких 

прегледа возила; 

g) успоставити информациони систем у сврху подршке рада станица за технички преглед 

возила, и увезати га с надлежним органима и институцијама, те бринути о његовом 

одржавању и поузданости; 

h) израдити и одржавати јединствено програмско рјешење за аутоматску обраду измјерених 

вриједности, обезбиједити њихово похрањивање у базу података и могућност исписа 

резултата мјерења, укључујући и графички приказ; 
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i) обезбиједити претпоставке (software, hardware и liverware) за преузимање података из базе 

података о хомологацији возила у систем информатичке подршке рада станица за технички 

преглед возила; 

j) обезбиједити техничке услове за увезивање јединственог информационог система с 

подацима из база података о саобраћајним незгодама; 

k) вршити израду и дистрибуцију образаца бар-кода; 

l) обједињавати све податке о техничким прегледима из станица за технички преглед возила у 

информатичком облику и чувати  их десет (10) година; 

m) израђивати стручне публикације из области техничког прегледа возила, а посебно литературу 

потребну за стручно оспособљавање и периодичну провјеру знања кадрова на станици за 

технички  преглед; 

n) водити податке о лиценцама и цертификатима за кадрове, уређаје и опрему на станицама за 

технички преглед; 

o) достављати извјештаје, податке и документе од значаја за вршење управног надзора најмање 

два пута годишње;  

p) остваривати сарадњу са стручним и научним организацијама, институтима и предузећима и 

другим правним лицима из области техничког прегледа возила; 

q) пратити прописе из области контроле исправности возила које доносе сусједне земље, 

Европска унија и друге међународне организације и институције, те о свим измјенама 

информисати надлежне органе; 

r) подносити годишњи извјештај о раду, о обављеним пословима за претходну годину; 

s) обављати и друге стручне и административне послове по налогу Одјељења за јавне послове 

Владе Брчко дистрикта БиХ. 
 

(2) Послови из става 1 овог члана повјеравају се на период од 1. јануара 2021. године до 31. 

децембра 2030. године. 

 

Члан 3 

(Начин вршења послова у обављању јавних овлашћења) 
 

(1) Стручна институција из члана 1 ове одлуке ће повјерене послове вршити у складу са Законом 

о превозу у друмском саобраћају Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број 5/18), Правилником о техничким прегледима возила („Службени 

гласник БиХ“ број 33/19), Законом о повјеравању јавних овлашћења („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ”, бројеви 6/04, 19/07 и 11/09), Одлуком о висини накнада које се плаћају при 

регистрацији возила у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 

2/14) и Одлуком о временским нормативима за технички преглед возила („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број 4/15), као и измјенама и допунама наведених прописа. 
 

(2) У вршењу јавних овлашћења стручна институција је дужна да сарађује с државним органима 

и са стручним институцијама које су изабране у ентитетима Босне и Херцеговине, а с циљем 

унапређивања рада у области техничких прегледа возила. 

 

(3) Стручна институција може покренути иницијативу и предложити предузимање активности 

ради унапређивања стања у области техничких прегледа возила, с циљем усклађивања са 

стандардима и прописима који се примјењују у Европској унији. 

 

Члан 4 

(Финансирање) 
 

(1) Стручна институција ће се финансирати из цијене услуге техничког прегледа, према 

расподјели утврђеној Јединственим цјеновником услуга техничких прегледа возила у Босни и 

Херцеговини, који  је саставни дио Правилника о техничким прегледима возила. 
 

(2) Стручна институција ће вршити обрачун износа цијене услуге техничког прегледа возила 

који припада буџету Брчко дистрикта БиХ и достављати мјесечни и годишњи извјештај 

Одјељењу за јавне послове и Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ. 
 



(3) Међусобна права и обавезе између уговорних страна, стручне институције и Брчко дистрикта 

БиХ – Одјељења за јавне послове, регулисаће се уговором који ће у име Брчко дистрикта БиХ 

потписати шеф Одјељења за јавне послове. 

 

Члан 5 

(Надзор) 
 

(1) Управни надзор над радом стручне институције врши Одјељење за јавне послове Владе 

Брчко дистрикта БиХ. 
 

(2) Стручна институција подноси органу из става 1 овог члана извјештај о вршењу повјерених 

послова два пута годишње. 
 

(3) На захтјев органа управе из става 1 овог члана стручна институција доставља податке и 

документе који су од значаја за вршење надзора у обављању јавних овлашћења. 
 

(4) Ако стручна институција којој су повјерена јавна овлашћења не врши повјерене послове у 

складу са законом и другим прописима, надлежни орган који врши управни надзор обавезан је 

да писмено упозори стручну институцију и предложи мјере за рјешавање тог питања у складу са 

законом. 

 

Члан 6 

(Престанак јавних овлашћења) 
 

Јавна овлашћења повјерена овом одлуком престају одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ, у 

сљедећим случајевима: 

a) ако стручна институција престане да испуњава било који од прописаних услова на основу 

којих су повјерена јавна овлашћења; 

b) ако на захтјев органа који врши управни надзор, а најмање два пута годишње не достави 

извјештај или не достави податке и документе од значаја за вршење управног надзора; 

c) ако извјештај о раду стручне институције не буде позитивно оцијењен од стране органа 

који врши управни надзор; 

d) престанком рада стручне институције; 

e) истеком рока на који су повјерена јавна овлашћења; 

f) ако се надлежно одјељење стручно и кадровски оспособи за обављање повјерених 

послова. 

 

Члан 7 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1. јануара 2021. 

године. 

Члан 8 

Ова одлука биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-1022/20 

Брчко, 23. септембра 2020. године    

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 
1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Одјељењу за јавне послове;  
5. Правном лицу „Центар за техничке системе“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ; 
6. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
7. Архиви. 

 


