
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – пречишћени текст), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 68. редовној сједници одржаној 14. октобра 2020. године, усваја 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  БРЧКО 

ДИСТРИКТА БиХ 

 

Члан 1 

У Закону о превозу у друмском саобраћају Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 5/17), члан 6 мијења се и гласи:  

„Члан 6 

                                                  (Технички преглед) 

(1) Технички преглед возила врши станица за технички преглед возила која посједује 

одобрење за рад издато од стране надлежног органа, у складу с Правилником о 

техничким прегледима. 

(2) Технички преглед возила може бити: редовни, ванредни и превентивни. 

(3) Технички преглед возила се врши у складу са Законом о основима безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Правилником из става 1 овог члана. 

(4) Јавни превоз и превоз за властите потребе могу се вршити само ако је на моторном и 

прикључном возилу извршен превентивни технички преглед и ако је утврђено да је 

возило исправно. 

(5) Превентивном техничком прегледу не подлијежу возила утврђена прописима из става 3 

овог члана. 

(6) Доказ о извршеном превентивном техничком прегледу мора се налазити у возилу. 

(7) Преглед возила за издавање лиценце за возило врши станица за технички преглед возила  

у складу са овим законом и Правилником о техничко-експлоатационим условима и 

начину обиљежавања возила којима се врши превоз.“ 

 

                                                              Члан 2 

         Члан 6а мијења се и гласи:  

„Члан 6а 

   (Видео-надзор техничког прегледа) 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 



(1)  Станица за технички преглед возила обезбјеђује видео-надзор технолошке линије 

техничког прегледа возила у складу с Правилником о техничким прегледима. 

(2) Одјељење за јавне послове или стручна институција дужни су: 

a) да увежу опрему за видео-надзор у јединствен информациони систем; 

b) да похране податке из система видео-надзора на тврди диск и чувају двије године; 

c) да обезбиједе увид у податке из система видео-надзора органу надлежном за 

инспекцијски надзор.“ 

 

                                                               Члан 3 

У члану 67 ставу 1 тачка d) брише се, а тачке е), f), g), h), i), ј), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), 

u) и v) постају тачке d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) и u). 

 

       Члан 4 

У члану 70 ставу 1 тачка b) брише се, а тачке c), d), e), f) и g) постају тачке b), c), d), e) и f). 

 

                                                                Члан 5 

Иза члана 72 додаје се члан 72а који гласи: 

„Члан 72а 

(Стављање ван снаге) 

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Правилник о превентивним техничким 

прегледима моторних и прикључних возила („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 

43/08).“ 

 

       Члан 6 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ. 

Број: 01-02-1035/20 

Брчко, 14. октобра 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   


