
Broj 89 - Strana 364 S L U Ţ B E N I   G L A S N I K   B i H Ĉetvrtak, 28. 10. 2010. 

НАРЕДБУ 
О ХОМОЛОГАЦИЈИ: 

I. ПОСЕБНИХ LPG (ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС) 

СИСТЕМА ЗА НАКНАДНУ УГРАДЊУ КОЈИ СЕ 

УГРАЂУЈУ У МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

LPG У ЊИХОВИМ ПОГОНСКИМ СИСТЕМА; 

II. ПОСЕБНИХ CNG (КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ 

ГАС) СИСТЕМА ЗА НАКНАДНУ УГРАДЊУ КОЈИ СЕ 

УГРАЂУЈУ У МОТОРНА ВОЗИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

CNG У ЊИХОВИМ ПОГОНСКИМ СИСТЕМА 

I. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ 

Члан 1. 

Посебни LPG (течни нафтни гас) и CNG (компримовани 

природни гас) системи за накнадну уградњу у моторна 

возила за коришћење LPG, односно CNG, у њиховим 

погонским системима морају бити хомологовани у складу 

са овом наредбом. 

II. ЗАХТЈЕВИ 

Члан 2. 

Једнообразни услови за посебне LPG и CNG системе за 

накнадну уградњу из члана 1. ове наредбе који подлијежу 

испитивању, методе испитивања, начин вршења контроле 

саобразности серијске производње са хомологованим 

типом, поступак и начин узимања узорака серијске 

производње, садржај извјештаја о испитивању ради 

издавања саопштења о хомологацији, изглед 

хомологацијске ознаке и образац саопштења о 

хомологацији дати су у Једнообразним прописима који се 

односе на хомологацију: I Посебних LPG (течни нафтни 

гас) система за накнадну уградњу који се уграђују у 

моторна возила за коришћење LPG у њиховим погонским 

система; II Посебних CNG (компримовани природни гас) 

система за накнадну уградњу који се уграђују у моторна 

возила за коришћење CNG у њиховим погонским система 

(Правилник број 115 Економске комисије за Европу 

Организације уједињених нација, у даљем тексту: ECE 

правилник бр. 115), са важећим измјенама и допунама које 

је прихватила и примјењује Босна и Херцеговина, 

донесеним на основу Споразума о усвајању једнообразних 

техничких прописа за возила са точковима, опрему и 

дијелове који могу бити уграђени и/или коришћени на 

возилима са точковима и условима за узајамно признавање 

додијељених хомологација на основу ових прописа. 

ECE правилник бр. 115 у изворном облику (на енглеском 

језику) доступан је у Министарству комуникација и 

транспорта Босне и Херцеговине, односно код организације 

одређене за обављање административних послова у области 

хомологације. 

III. ХОМОЛОГАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ 

Члан 3. 

Хомологација посебних LPG и CNG система за накнадну 

уградњу из члана 1. ове наредбе у смислу ове наредбе врши 

се на узорцима типа обухваћеним овом наредбом. 

Хомологацијска испитивања посебних LPG и CNG система 

за накнадну уградњу из члана 1. ове наредбе у смислу ове 

наредбе може проводити само лабораторија овлашћена од 

стране Министарства комуникација и транспорта Босне и 

Херцеговине. 

IV. ПРОВЈЕРА УСКЛАЂЕНОСТИ 

Члан 4. 

Провјера усклађености возила са захтјевима ове наредбе 

проводи се према поступку који је прописан Правилником 

о хомологацији возила, дијелова, уређаја и опреме возила 

(„Службени гласник БиХ”, број 41/08). 

При провјери усклађености новопроизведених и 

коришћених возила прихватаће се хомологације додијељене 

у складу са серијом (серијама) измјена и допуна ECE 

правилника бр. 115 према Одлуци о најнижим техничким 

захтјевима за новопроизведена и коришћена возила при 

хомологацији типа возила и хомологацији појединачног 

возила, коју ће донијети министар комуникација и 

транспорта Босне и Херцеговине. 

V. ПРИМЈЕНА 

Члан 5. 

Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику БиХ”. 

Број 01-02-2-4381-95-Б/10 

1. октобра 2010. године 

Сарајево 

Министар 

Мр sc. Рудо Видовић, с. р. 

626  
Na osnovu ĉlana 17. stav 1), taĉka t) Pravilnika o homologaciji 

vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila (“Sluţbeni. glasnik 

BiH” broj 41/08), ministar komunikacija i prometa Bosne i 

Hercegovine, na prijedlog organizacije za obavljanje 

administrativnih poslova u oblasti homologacije, donosi 

CJENOVNIK 
USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE 

Ovim cjenovnikom utvrĊuje se visina i naĉin plaćanja naknada 

za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju 

Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: »Ministarstvo«) ili ovlaštenoj organizaciji za 

obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije (u 
daljnjem tekstu: „Konzorcijum”). 

I Naknade za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije vozila 

 

Kategorija 

vozila 

Naknada (KM) bez ukljuĉenog PDV 

Homologacija 

tipa vozila 

Homologacija 

pojedinaĉnog vozila 

M1 i N1 1.100,00 150,00 

M2, M3, N2 i N3 1.800,00 250,00 

O1 i O2 650,00 110,00 

O3 i O4 900,00 150,00 

L1, L2 i L3  550,00 80,00 

L4 i L5 650,00 90,00 

L6 i L7 750,00 100,00 

 

Naknada obuhvata pokriće troškova za struĉni pregled vozila i 

dokumentacije u postupku homologacije tipa vozila, pripremu 

za izdavanje sertifikata o usklaĊenosti tipa vozila, pregled 

dokumentacije i vozila kod homologacije pojedinaĉnog vozila. 

U iznose nisu ukljuĉeni troškovi eventualnih ispitivanja. 

Naknada za pokriće troškova obrade zahtjeva za dopunu 

sertifikata o usklaĊenosti tipa vozila iznosi 25 % od cijene 

naknade navedene u taĉki I. 

Za svakih pet varijanti istog tipa vozila, nakon prvih pet, iznos 

naknade iz taĉke I se uvećava za 15 %. 
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Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje sertifikata o 

usklaĊenosti tipa vozila na ime drugog uvoznika iznosi 15 % od 

cijene naknade, navedene u taĉki I. 

Naknada za identifikaciju i ocjenu tehniĉkog stanja vozila, za 

posebne vrste uvoza vozila, iz ĉlana 13. stav (1) Pravilnika, 

iznosi 75 % od cijene naknade za homologaciju pojedinaĉnog 

vozila navedene u taĉki I. 

Kod homologacije pojedinaĉnog vozila, 45% naknade odnosi se 

na usluge tehniĉkog servisa, a 55% na usluge Konzorcijuma. 

Izdavanje potvrde proizvoĊaĉa iznosi 50,00 KM. 

Naknada za ovjeravanje »COC dokumenta« iznosi 30,00 KM. 

Naĉin uplate: 

1) Naknada za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije vozila se uplaćuje na posebni raĉun nosioca 

Konzorcijuma - „Centar za motorna vozila“ Banja Luka broj 

5620998092239074. 

2) Naknada za izdavanje potvrde proizvoĊaĉa i naknada za 

ovjeravanje ˝COC dokumenta˝ mogu se uplatiti i izdavaocu 

dokumenata, na raĉune koji će biti definisani od strane 

Konzorcijuma i izdavaoca. 

II Naknade za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije tipa dijelova ureĊaja i opreme vozila i 

izdavanje dokumenata 

 

Naknada troškova homologacije prema broju tipova 

proizvoda (u KM) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

Za svakih 100 razliĉitih tipova proizvoda, nakon prvih 200, 

iznos naknade se uvećava za 20 %. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti iznosi 50 KM. 

Naĉin uplate: Naknada za pokriće troškova za provoĊenje 

postupka homologacije dijelova ureĊaja i opreme vozila se 

uplaćuje na posebni raĉun nosioca Konzorcijuma - „Centar za 

motorna vozila“ Banja Luka broj 5620998092239074. 

III Naknade za izdavanje dokumenata o usklaĊenosti u 

postupku homologacije vozila 

Naknada za izdavanje sertifikata o usklaĊenosti tipa vozila 

iznosi 50,00 KM, a naknada za izdavanje dopune sertifikata o 

usklaĊenosti tipa vozila iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti za pojedinaĉno 

vozilo iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti kod homologacije 

tipa dijelova ureĊaja i opreme vozila iznosi 30,00 KM. 

Naĉin uplate: Naknada za pokriće troškova za izdavanje 

dokumenta o usklaĊenosti se uplaćuje na ţiro raĉun 

Ministarstva, u skladu sa Naredbom o uplatnim raĉunima 

Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

IV Primjena cjenovnika 

Cjenovnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u 

Sluţbenom glasniku BiH. 

Broj 01-02-2-4381-A/10 

1. oktobra 2010. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Mr. sc. Rudo Vidović, s. r. 

 

Temeljem ĉlanka 17. stavak 1), toĉka t) Pravilnika o 

homologaciji vozila, dijelova ureĊaja i opreme vozila 

(“Sluţbeni glasnik BiH” broj 41/08), ministar komunikacija i 

prometa Bosne i Hercegovine, na prijedlog organizacije za 

obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije, 

donosi 

CJENIK 
USLUGA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE 

Ovim cjenikom utvrĊuje se visina i naĉin plaćanja naknada za 

pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Ministarstvu 

komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem 

tekstu: »Ministarstvo«) ili ovlaštenoj organizaciji za obavljanje 

administrativnih poslova u oblasti homologacije (u daljnjem 
tekstu: „Konzorcij”). 

I Naknade za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije vozila 

Kategorija 

vozila 

Naknada (KM) bez ukljuĉenog PDV 

Homologacija tipa 

vozila 

Homologacija 

pojedinaĉnog vozila 

M1 i N1 1.100,00 150,00 

M2, M3, N2 i N3 1.800,00 250,00 

O1 i O2 650,00 110,00 

O3 i O4 900,00 150,00 

L1, L2 i L3  550,00 80,00 

L4 i L5 650,00 90,00 

L6 i L7 750,00 100,00 

 

Naknada obuhvaća pokriće troškova za struĉni pregled vozila i 

dokumentacije u postupku homologacije tipa vozila, pripremu 

za izdavanje certifikata o usklaĊenosti tipa vozila, pregled 

dokumentacije i vozila kod homologacije pojedinaĉnog vozila. 

U iznose nisu ukljuĉeni troškovi eventualnih ispitivanja. 

Naknada za pokriće troškova obrade zahtjeva za dopunu 

certifikata o usklaĊenosti tipa vozila iznosi 25 % od cijene 

naknade navedene u toĉki I. 

Za svakih pet varijanti istog tipa vozila, nakon prvih pet, iznos 

naknade iz toĉke I se uvećava za 15 %. 

Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje certifikata o 

usklaĊenosti tipa vozila na ime drugog uvoznika iznosi 15 % od 

cijene naknade, navedene u toĉki I. 

Naknada za identifikaciju i ocjenu tehniĉkog stanja vozila, za 

posebne vrste uvoza vozila, iz ĉlanka 13. stavak (1) Pravilnika, 

iznosi 75 % od cijene naknade za homologaciju pojedinaĉnog 

vozila navedene u toĉki I. 

Kod homologacije pojedinaĉnog vozila, 45% naknade odnosi se 

na usluge tehniĉkog servisa, a 55% na usluge Konzorcija. 

Izdavanje potvrde proizvoĊaĉa iznosi 50,00 KM. 

Naknada za ovjeravanje »COC dokumenta« iznosi 30,00 KM. 

Naĉin uplate: 

1) Naknada za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije vozila se uplaćuje na posebni raĉun nositelja 

Konzorcija - „Centar za motorna vozila“ Banja Luka broj 

5620998092239074. 

2) Naknada za izdavanje potvrde proizvoĊaĉa i naknada za 

ovjeravanje ˝COC dokumenta˝ mogu se uplatiti i izdavatelju 

dokumenata, na raĉune koji će biti definirani od strane 

Konzorcija i izdavatelja. 
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II Naknade za pokriće troškova za provoĊenje postupka 

homologacije tipa dijelova ureĊaja i opreme vozila i 

izdavanje dokumenata 

 

Naknada troškova homologacije prema broju tipova 

proizvoda (u KM) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

Za svakih 100 razliĉitih tipova proizvoda, nakon prvih 200, 

iznos naknade se uvećava za 20 %. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti iznosi 50 KM. 

Naĉin uplate: Naknada za pokriće troškova za provoĊenje 

postupka homologacije dijelova ureĊaja i opreme vozila se 

uplaćuje na posebni raĉun nositelja Konzorcija - „Centar za 

motorna vozila“ Banja Luka broj 5620998092239074. 

III Naknade za izdavanje dokumenata o usklaĊenosti u 

postupku homologacije vozila 

Naknada za izdavanje certifikata o usklaĊenosti tipa vozila 

iznosi 50,00 KM, a naknada za izdavanje dopune certifikata o 

usklaĊenosti tipa vozila iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti za pojedinaĉno 

vozilo iznosi 20,00 KM. 

Naknada za izdavanje potvrde o usklaĊenosti kod homologacije 

tipa dijelova ureĊaja i opreme vozila iznosi 30,00 KM. 

Naĉin uplate: Naknada za pokriće troškova za izdavanje 

dokumenta o usklaĊenosti se uplaćuje na ţiro raĉun 

Ministarstva, u skladu sa Naredbom o uplatnim raĉunima 

Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

IV Primjena cjenika 

Cjenik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u 

Sluţbenom glasniku BiH. 

Broj 01-02-2-4381-A/10 

1. listopada 2010. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Mr. sc. Rudo Vidović, v. r. 

 

На основу члана 17. став 1), тачка т) Правилника о 

хомологацији возила, дијелова уређаја и опреме возила 

(“Службени гласник БиХ” број 41/08), министар 

комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, на 

приједлог организације за обављање административних 

послова у области хомологације, доноси 

ЦЈЕНОВНИК 
УСЛУГА У ПОСТУПКУ ХОМОЛОГАЦИЈЕ 

Овим цјеновником утврђује се висина и начин плаћања 

накнада за покриће трошкова које подноситељи захтјева 

плаћају Министарству комуникација и транспорта Босне и 

Херцеговине (у даљњем тексту: »Министарство«) или 

овлаштеној организацији за обављање административних 

послова у области хомологације (у даљњем тексту: 
„Конзорцијум”). 

I Накнаде за покриће трошкова за провођење поступка 

хомологације возила 

 

Категорија 

возила 

Накнада (KM) без укљученог ПДВ 

Хомологација 

типа возила 

Хомологација 

појединачног 

возила 

М1 и N1 1.100,00 150,00 

М2, М3, N2 и N3 1.800,00 250,00 

О1 и О2 650,00 110,00 

О3 и О4 900,00 150,00 

L1, L2 и L3  550,00 80,00 

L4 и L5 650,00 90,00 

L6 и L7 750,00 100,00 

 

Накнада обухвата покриће трошкова за стручни преглед 

возила и документације у поступку хомологације типа 

возила, припрему за издавање сертификата о усклађености 

типа возила, преглед документације и возила код 

хомологације појединачног возила. У износе нису 

укључени трошкови евентуалних испитивања. 

Накнада за покриће трошкова обраде захтјева за допуну 

сертификата о усклађености типа возила износи 25 % од 

цијене накнаде наведене у тачки I. 

За сваких пет варијанти истог типа возила, након првих пет, 

износ накнаде из тачке I се увећава за 15 %. 

Накнада за обраду захтјева за издавање сертификата о 

усклађености типа возила на име другог увозника износи 15 

% од цијене накнаде, наведене у тачки I. 

Накнада за идентификацију и оцјену техничког стања 

возила, за посебне врсте увоза возила, из члана 13. став (1) 

Правилника, износи 75 % од цијене накнаде за 

хомологацију појединачног возила наведене у тачки I. 

Код хомологације појединачног возила, 45% накнаде 

односи се на услуге техничког сервиса, а 55% на услуге 

Конзорцијума. 

Издавање потврде произвођача износи 50,00 КМ. 

Накнада за овјеравање »COC документа« износи 30,00 КМ. 

Начин уплате: 

1) Накнада за покриће трошкова за провођење поступка 

хомологације возила се уплаћује на посебни рачун носиоца 

Конзорцијума - „Центар за моторна возила“ Бања Лука број 

5620998092239074. 

2) Накнада за издавање потврде произвођача и накнада за 

овјеравање ˝COC документа˝ могу се уплатити и издаваоцу 

докумената, на рачуне који ће бити дефинисани од стране 

Конзорцијума и издаваоца. 

II Накнаде за покриће трошкова за провођење поступка 

хомологације типа дијелова уређаја и опреме возила и 

издавање докумената 

 

Накнада трошкова хомологације према броју типова 

производа (у КМ) 

1-5 6-10 11-50 51-100 100-200 

450,00 550,00 900,00 1.900,00 3.000,00 

 

За сваких 100 различитих типова производа, након првих 

200, износ накнаде се увећава за 20 %. 

Накнада за издавање потврде о усклађености износи 50 КМ. 

Начин уплате: Накнада за покриће трошкова за провођење 

поступка хомологације дијелова уређаја и опреме возила се 

уплаћује на посебни рачун носиоца Конзорцијума - „Центар 

за моторна возила“ Бања Лука број 5620998092239074. 

III Накнаде за издавање докумената о усклађености у 

поступку хомологације возила 

Накнада за издавање сертификата о усклађености типа 

возила износи 50,00 КМ, а накнада за издавање допуне 

сертификата о усклађености типа возила износи 20,00 КМ. 
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Накнада за издавање потврде о усклађености за 

појединачно возило износи 20,00 КМ. 

Накнада за издавање потврде о усклађености код 

хомологације типа дијелова уређаја и опреме возила износи 

30,00 КМ. 

Начин уплате: Накнада за покриће трошкова за издавање 

документа о усклађености се уплаћује на жиро рачун 

Министарства, у складу са Наредбом о уплатним рачунима 

Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине. 

IV Примјена цјеновника 

Цјеновник ступа на снагу 8 дана од дана објавлјивања у 

Службеном гласнику БиХ. 

Број 01-02-2-4381-A/10 

1. октобра 2010. године 

Сарајево 

Министар 

Мр sc. Рудо Видовић, с. р. 

 

 
 

 

S A D R Ţ A J 

 

 
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA 

BOSNE I HERCEGOVINE 

528 Odluka o najniţim tehniĉkim zahtjevima za 

novoproizvedena i korištena vozila pri 

homologaciji tipa vozila i homologaciji 

pojedinaĉnog vozila (bosanski jezik) 1 

 Odluka o najniţim tehniĉkim zahtjevima za 

novoproizvedena i rabljena vozila pri 

homologaciji tipa vozila i homologaciji 

pojedinaĉnog vozila (hrvatski jezik) 13 

 Одлукa о најнижим техничким захтјевима за 

новопроизведена и коришћена возила при 

хомологацији типа возила и хомологацији 

појединачног возила (српски језик) 25 

529 Uputstvo o provoĊenju postupka homologacije 

tipa vozila (HTV-UP 0.0) (bosanski jezik) 37 

 Naputak o provoĊenju postupka homologacije tipa 

vozila (HTV-UP 0.0) (hrvatski jezik) 57 

 Упутство о провођењу поступка хомологације 

типа возила (HTV-UP 0.0) (српски језик) 77 

530 Uputstvo o provoĊenju postupka homologacije 

pojedinaĉnog vozila (HPV-UP 0.0) (bosanski 

jezik) 97 

 Naputak o provoĊenju postupka homologacije 

pojedinaĉnog vozila (HPV-UP 0.0) (hrvatski 

jezik) 123 

 Упутство о провођењу поступка хомологације 

појединачног возила (HPV-UP 0.0) (српски 

језик) 149 

531 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju jedan asimetriĉni 

oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni 

snop i opremljena su sijalicama sa uţarenim 

vlaknom kategorije R2 i/ili HS1 (bosanski jezik) 175 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju jedan asimetriĉni 

oboreni svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni 

snop i opremljena su ţaruljama sa ţarnom niti 

kategorije R2 i/ili HS1 (hrvatski jezik) 175 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују један 

асиметрични оборени свјетлосни сноп и/или 

један велики свјетлосни сноп и опремљена су 

сијалицама са ужареним влакном категорије 

R2 и/или HS1 (српски језик) 176 

532 Naredba o homologaciji katadiopterskih ureĊaja 

za motorna vozila i njihove prikolice (bosanski 

jezik) 177 

 Naredba o homologaciji katadiopterskih ureĊaja 

za motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 177 

 Наредба о хомологацији катадиоптерских 

уређаја за моторна возила и њихове приколице 

(српски језик) 178 

533 Naredba o homologaciji ureĊaja za osvjetljenje 

zadnje registarske tablice motornih vozila i 

njihovih prikolica (bosanski jezik) 178 

 Naredba o homologaciji ureĊaja za osvjetljenje 

zadnje registarske ploĉice motornih vozila i 

njihovih prikolica (hrvatski jezik) 179 

 Наредба о хомологацији уређаја за освјетљење 

задње регистарске таблице моторних возила и 

њихових приколица (српски језик) 180 

534 Naredba o homologaciji zaptivenih glavnih 

svjetala („Sealed-Beam”- SB) za motorna vozila 

koja emituju jedan evropski asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop 

(bosanski jezik) 180 

 Naredba o homologaciji zaptivenih glavnih 

svjetala („Sealed-Beam”-SB) za motorna vozila 

koja emitiraju jedan europski asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i/ili jedan veliki svjetlosni snop 

(hrvatski jezik) 181 

 Наредба о хомологацији заптивених главних 

свјетала („Sealed-Beam”-SB) за моторна возила 

која емитују један европски асиметрични 

оборени свјетлосни сноп и/или један велики 

свјетлосни сноп (српски језик) 182 

535 Naredba o homologaciji pokazivaĉa pravca za 

motorna vozila i njihove prikolice (bosanski jezik) 182 

 Naredba o homologaciji pokazivaĉa smjera za 

motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski jezik) 183 

 Наредба о хомологацији показивача правца за 

моторна возила и њихове приколице (српски 

језик) 184 

536 Naredba o homologaciji prednjih i zadnjih 

pozicionih svjetala, koĉnih svjetala i gabaritnih 

svjetala za motorna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 184 
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 Naredba o homologaciji prednjih i zadnjih 

pozicijskih svjetala, koĉnih svjetala i gabaritnih 

svjetala za motorna vozila i njihove prikolice 

(hrvatski jezik) 185 

 Наредба о хомологацији предњих и задњих 

позициjских свјетала, кочних свјетала и 

габаритних свјетала за моторна возила и 

њихове приколице (српски језик) 186 

537 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i/ili veliki svjetlosni snop i koja su 

opremljena halogenim sijalicama (H1, H2, H3, 

HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/ili H11) 

(bosanski jezik) 186 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i/ili veliki svjetlosni snop i koja su 

opremljena halogenim ţaruljama (H1, H2, H3, 

HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/ili H11) 

(hrvatski jezik) 187 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују асиметрични 

оборени свјетлосни сноп и/или велики 

свјетлосни сноп и која су опремљена 

халогеним сијалицама (H1, H2, H3, HB3, HB4, 

H7, H8, H9, HIR1, HIR2 и/или H11) (српски 

језик) 188 

538 Naredba o homologaciji vozila kategorijа L2, L4 i 

L5 u pogledu buke (bosanski jezik) 189 

 Naredba o homologaciji vozila kategorijа L2, L4 i 

L5 u pogledu buke (hrvatski jezik) 189 

 Наредба о хомологацији возила категорија L2, 

L4 и L5 у погледу буке (српски језик) 190 

539 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

elektromagnetske kompatibilnosti (bosanski jezik) 190 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

elektromagnetske kompatibilnosti (hrvatski jezik) 191 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

електромагнетске компатибилности (српски 

језик) 192 

540 Naredba o homologaciji vozila u pogledu brava i 

ureĊaja za priĉvršćivanje vrata (bosanski jezik) 193 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu brava i 

ureĊaja za priĉvršćivanje vrata (hrvatski jezik) 194 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

брава и уређаја за причвршћавање врата 

(српски језик) 195 

541 Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i 

O u pogledu koĉenja (bosanski jezik)  195 

 Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i 

O u pogledu koĉenja (hrvatski jezik) 196 

 Наредба о хомологацији возила категоријa М, 

N и O у погледу кочења (српски језик) 197 

542 Naredba o homologaciji putniĉkih automobila u 

pogledu koĉenja (bosanski jezik) 197 

 Naredba o homologaciji putniĉkih automobila u 

pogledu koĉenja (hrvatski jezik) 198 

 Наредба о хомологацији путничких 

аутомобила у погледу кочења (српски језик) 199 

543 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

prikljuĉaka sigurnosnih pojaseva, ISOFIX 

prikljuĉnih sistema i ISOFIX gornjih prikljuĉaka 

(bosanski jezik) 199 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

prikljuĉaka sigurnosnih pojaseva, ISOFIX 

prikljuĉnih sustava i ISOFIX gornjih prikljuĉaka 

(hrvatski jezik) 200 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

прикључака сигурносних појасева, ISOFIX 

прикључних система и ISOFIX горњих 

прикључака (српски језик) 200 

544 Naredba o homologaciji: I. sigurnosnih pojaseva, 

sistema za ograniĉavanje kretanja i ISOFIX 

djeĉijih sistema za ograniĉavanje kretanja lica 

koja se nalaze u motornim vozilima II. vozila 

opremljenih sa sigurnosnim pojasevima, 

podsjetnicima za sigurnosne pojaseve, sistemima 

za ograniĉavanje kretanja, sistemima za 

ograniĉavanje kretanja djece i ISOFIX sistemima 

za ograniĉavanje kretanja djece (bosanski jezik) 201 

 Naredba o homologaciji: I. sigurnosnih pojaseva, 

sustava za ograniĉavanje kretanja i ISOFIX 

djeĉijih sustava za ograniĉavanje kretanja osoba 

koja se nalaze u motornim vozilima II. vozila 

opremljenih sa sigurnosnim pojasevima, 

podsjetnicima za sigurnosne pojaseve, sustavima 

za ograniĉavanje kretanja, sustavima za 

ograniĉavanje kretanja djece i ISOFIX sustavima 

za ograniĉavanje kretanja djece (hrvatski jezik) 202 

 Наредба о хомологацији: I. сигурносних 

појасева, система за ограничавање кретања и 

ISOFIX дјечијих система за ограничавање 

кретања лица која се налазе у моторним 

возилима II. возила опремљених са 

сигурносним појасевима, подсјетницима за 

сигурносне појасеве, системима за 

ограничавање кретања, системима за 

ограничавање кретања дјеце и ISOFIX 

системима за ограничавање кретања дјеце 

(српски језик) 203 

545 Naredba o homologaciji vozila u pogledu sjedišta, 

prikljuĉaka sjedišta i naslona za glavu (bosanski 

jezik) 204 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu sjedišta, 

prikljuĉaka sjedišta i naslona za glavu (hrvatski 

jezik) 204 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

сједишта, прикључака сједишта и наслона за 

главу (српски језик) 205 

546 Naredba o homologaciji motornih vozila u 

pogledu njihove zaštite od neovlašćenog 

korišćenja (bosanski jezik) 206 

 Naredba o homologaciji motornih vozila u 

pogledu njihove zaštite od neovlaštenog korištenja 

(hrvatski jezik) 207 

 Наредба о хомологацији моторних возила у 

погледу њихове заштите од неовлашћеног 

коришћења (српски језик) 207 

547 Naredba o homologaciji prednjih svjetala za 

maglu motornih vozila (bosanski jezik) 208 

 Naredba o homologaciji prednjih svjetala za 

maglu motornih vozila (hrvatski jezik) 208 

 Наредба о хомологацији предњих свјетала за 

маглу моторних возила (српски језик) 209 
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548 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju oboreni asimetriĉni 

svjetlosni snop za put i/ili veliki svjetlosni snop za 

put i opremljeni su halogenim sijalicama sa 

uţarenim vlaknom (sijalice H4) (bosanski jezik) 210 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju oboreni asimetriĉni 

svjetlosni snop za cestu i/ili veliki svjetlosni snop 

za cestu i opremljeni su halogenim ţaruljama sa 

ţarnom niti (ţarulje H4) (hrvatski jezik) 210 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују оборени 

асиметрични свјетлосни сноп за пут и/или 

велики свјетлосни сноп за пут и опремљени су 

халогеним сијалицама са ужареним влакном 

(сијалице H4) (српски језик) 211 

549 Naredba o homologaciji vozila u pogledu njihove 

unutrašnje opreme (bosanski jezik) 212 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu njihove 

unutarnje opreme (hrvatski jezik) 213 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

њихове унутрашње опреме (српски језик) 213 

550 Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih 

vizira za vozaĉe i putnike na biciklima sa 

motorom i motorciklima (bosanski jezik) 214 

 Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih 

vizira za vozaĉe i putnike na biciklima sa 

motorom i motociklima (hrvatski jezik) 214 

 Наредба о хомологацији заштитних кацига и 

њихових визира за возаче и путнике на 

бициклима са мотором и моторциклима 

(српски језик) 215 

551 Naredba o homologaciji svjetala za voţnju unazad 

za motorna vozila i njihove prikolice (bosanski 

jezik) 216 

 Naredba o homologaciji svjetala za voţnju unatrag 

za motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 216 

 Наредба о хомологацији свјетала за вожњу 

уназад за моторна возила и њихове приколице 

(српски језик) 217 

552 Naredba o homologaciji dizel-motora za pogon 

motornih vozila i motornih vozila sa dizel-

motorima u pogledu emisije zagaĊujućih 

sastojaka, te motornih vozila u pogledu ugradnje 

dizel-motora homologovanog tipa (bosanski jezik) 217 

 Naredba o homologaciji dizel-motora za pogon 

motornih vozila i motornih vozila sa dizel-

motorima u pogledu emisije zagaĊujućih 

sastojaka, te motornih vozila u pogledu ugradnje 

dizel-motora homologiranog tipa (hrvatski jezik) 218 

 Наредба о хомологацији дизел-мотора за погон 

моторних возила и моторних возила са дизел-

моторима у погледу емисије загађујућих 

састојака, те моторних возила у погледу 

уградње дизел-мотора хомологованог типа 

(српски језик) 219 

553 Naredba o homologaciji naslona za glavu bilo da 

su ili ne ukljuĉeni u sjedišta vozila (bosanski 

jezik) 220 

 Naredba o homologaciji naslona za glavu bilo da 

su ili ne ukljuĉeni u sjedišta vozila (hrvatski jezik) 220 

 Наредба о хомологацији наслона за главу било 

да су или не укључени у сједишта возила 

(српски језик) 221 

554 Naredba o homologaciji vozila u pogledu njihovih 

spoljašnjih izboĉina (bosanski jezik) 222 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu njihovih 

vanjskih izboĉina (hrvatski jezik) 222 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

њихових спољашњих избочина (српски језик) 223 

555 Naredba o homologaciji sigurnosnih trouglova 

(bosanski jezik) 224 

 Naredba o homologaciji sigurnosnih trokuta 

(hrvatski jezik) 224 

 Наредба о хомологацији сигурносних 

троуглова (српски језик) 225 

556 Naredba o homologaciji zvuĉnih ureĊaja za 

upozorenje i motornih vozila u pogledu njihovih 

zvuĉnih signala (bosanski jezik) 225 

 Naredba o homologaciji zvuĉnih ureĊaja za 

upozorenje i motornih vozila u pogledu njihovih 

zvuĉnih signala (hrvatski jezik) 226 

 Наредба о хомологацији звучних уређаја за 

упозорење и моторних возила у погледу 

њихових звучних сигнала (српски језик) 227 

557 Naredba o homologaciji pneumatika za motorna 

vozila i njihove prikolice (bosanski jezik) 227 

 Naredba o homologaciji pneumatika za motorna 

vozila i njihove prikolice (hrvatski jezik) 228 

 Наредба о хомологацији пнеуматика за 

моторна возила и њихове приколице (српски 

језик) 228 

558 Naredba o homologaciji zaptivenih halogenih 

glavnih svjetala („Halogen Sealed-Beam”- HSB) 

za motorna vozila koja emituju jedan evropski 

asimetriĉni oboreni svjetlosni snop i/ili jedan 

veliki svjetlosni snop ili oba (bosanski jezik) 229 

 Naredba o homologaciji zaptivenih halogenih 

glavnih svjetala („Halogen Sealed-Beam”-HSB) 

za motorna vozila koja emitiraju jedan europski 

asimetriĉni oboreni svjetlosni snop i/ili jedan 

veliki svjetlosni snop ili oba (hrvatski jezik) 230 

 Наредба о хомологацији заптивених халогених 

главних свјетала („Halogen Sealed-Beam”-HSB) 

за моторна возила која емитују један европски 

асиметрични оборени свјетлосни сноп и/или 

један велики свјетлосни сноп или оба (српски 

језик) 230 

559 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

rasporeda noţnih komandi (bosanski jezik) 231 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu 

rasporeda noţnih komandi (hrvatski jezik) 231 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

распореда ножних команди (српски језик) 232 

560 Naredba o homologaciji velikih vozila za prevoz 

putnika u pogledu njihove opšte konstrukcije 

(bosanski jezik) 233 

 Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz 

putnika u pogledu njihove opće konstrukcije 

(hrvatski jezik) 233 

 Наредба о хомологацији великих возила за 

превоз путника у погледу њихове опште 

конструкције (српски језик) 234 
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561 Naredba o homologaciji sijalica sa uţarenim 

vlaknom za korišćenje u homologovanim 

farovima motornih vozila i njihovih prikolica 

(bosanski jezik) 234 

 Naredba o homologaciji ţarulja sa ţarnom niti za 

korištenje u homologiranim farovima motornih 

vozila i njihovih prikolica (hrvatski jezik) 235 

 Наредба о хомологацији сијалица са ужареним 

влакном за коришћење у хомологованим 

фаровима моторних возила и њихових 

приколица (српски језик) 236 

562 Naredba o homologaciji zadnjih svjetala za maglu 

za motorna vozila i njihove prikolice (bosanski 

jezik) 236 

 Naredba o homologaciji zadnjih svjetala za maglu 

za motorna vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 237 

 Наредба о хомологацији задњих свјетала за 

маглу за моторна возила и њихове приколице 

(српски језик) 237 

563 Naredba o homologaciji motornih vozila u 

pogledu brzinomjera i njihove ugradnje na vozilo 

(bosanski jezik) 238 

 Naredba o homologaciji motornih vozila u 

pogledu brzinomjera i njihove ugradnje na vozilo 

(hrvatski jezik) 239 

 Наредба о хомологацији моторних возила у 

погледу брзиномјера и њихове уградње на 

возило (српски језик) 239 

564 Naredba o homologaciji motorcikala sa otto-

motorom u pogledu emisije zagaĊujućih sastojaka 

iz motora (bosanski jezik) 240 

 Naredba o homologaciji motocikala sa otto-

motorom u pogledu emisije zagaĊujućih sastojaka 

iz motora (hrvatski jezik) 240 

 Наредба о хомологацији моторцикала са отто-

мотором у погледу емисије загађујућих 

састојака из мотора (српски језик) 241 

565 Naredba o homologaciji motorcikala u pogledu 

buke (bosanski jezik) 242 

 Naredba o homologaciji motocikala u pogledu 

buke (hrvatski jezik) 242 

 Наредба о хомологацији моторцикала у 

погледу буке (српски језик) 243 

566 Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i 

njihove ugradnje na vozila (bosanski jezik) 243 

 Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i 

njihove ugradnje na vozila (hrvatski jezik) 244 

 Наредба о хомологацији сигурносних стакала 

и њихове уградње на возила (српски језик) 244 

567 Naredba o homologaciji ureĊaja za ograniĉavanje 

kretanja djece putnika u motornim vozilima 

(„sistemi za ograniĉavanje kretanja djece“) 

(bosanski jezik) 245 

 Naredba o homologaciji ureĊaja za ograniĉavanje 

kretanja djece putnika u motornim vozilima 

(„sustavi za ograniĉavanje kretanja djece“) 

(hrvatski jezik) 246 

 Наредба о хомологацији уређаја за 

ограничавање кретања дјеце путника у 

моторним возилима („системи за ограничавање 

кретања дјеце“) (српски језик) 246 

568 Naredba o homologaciji ureĊaja za posredno 

osmatranje i motornih vozila u pogledu ugradnje 

tih ureĊaja (bosanski jezik) 247 

 Naredba o homologaciji ureĊaja za neizravno 

promatranje i motornih vozila u pogledu ugradnje 

tih ureĊaja (hrvatski jezik) 248 

 Наредба о хомологацији уређаја за посредно 

осматрање и моторних возила у погледу 

уградње тих уређаја (српски језик) 248 

569 Naredba o homologaciji bicikala sa otto-motorom 

u pogledu emisije zagaĊujućih sastojaka iz motora 

(bosanski jezik) 249 

 Naredba o homologaciji bicikla sa otto-motorom u 

pogledu emisije zagaĊujućih sastojaka iz motora 

(hrvatski jezik) 249 

 Наредба о хомологацији бицикала са отто-

мотором у погледу емисије загађујућих 

састојака из мотора (српски језик) 250 

570 Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradnje 

svjetlosnih i svjetlosno-signalnih ureĊaja 

(bosanski jezik) 251 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradnje 

svjetlosnih i svjetlosno-signalnih ureĊaja (hrvatski 

jezik) 251 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

уградње свјетлосних и свјетлосно-сигналних 

уређаја (српски језик) 252 

571 Naredba o mjerama koje treba preduzeti protiv 

gasovitih i ĉvrstih zagaĊivaĉa iz motora sa 

samozapaljenjem za korišćenje u vozilima i 

emisije gasovitih zagaĊivaĉa iz motora sa 

spoljnim izvorom paljenja koji koriste prirodni 

gas ili teĉni naftni gas za korišćenje u vozilima 

(bosanski jezik) 252 

 Naredba o mjerama koje treba uĉiniti protiv 

plinovitih i ĉvrstih zagaĊivaĉa iz motora sa 

samopaljenjem za korištenje u vozilima i emisije 

plinovitih zagaĊivaĉa iz motora sa vanjskim 

izvorom paljenja koji koriste prirodni plin ili 

tekući naftni plin za korištenje u vozilima 

(hrvatski jezik) 254 

 Наредба о мјерама које треба предузети против 

гасовитих и чврстих загађивача из мотора са 

самозапаљењем за коришћење у возилима и 

емисије гасовитих загађивача из мотора са 

спољним извором паљења који користе 

природни гас или течни нафтни гас за 

коришћење у возилима (српски језик) 256 

572 Naredba o homologaciji prednjih pozicionih 

svjetala, zadnjih pozicionih svjetala, koĉnih 

svjetala, pokazivaĉa pravca i ureĊaja za 

osvjetljenje zadnje registarske tablice za vozila 

kategorije L (bosanski jezik) 258 

 Naredba o homologaciji prednjih pozicijskih 

svjetala, zadnjih pozicijskih svjetala, koĉnih 

svjetala, pokazivaĉa smjera i ureĊaja za 

osvjetljenje zadnje registracijske ploĉice za vozila 

kategorije L (hrvatski jezik) 259 

 Наредба о хомологацији предњих позициjских 

свјетала, задњих позицијских свјетала, кочних 

свјетала, показивача правца и уређаја за 

освјетљење задње регистарске таблице за 

возила категорије L (српски језик) 260 
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573 Naredba o homologaciji motornih vozila sa 

najmanje ĉetiri toĉka u pogledu buke (bosanski 

jezik) 260 

 Naredba o homologaciji motornih vozila sa 

najmanje ĉetiri kotaĉa u pogledu buke (hrvatski 

jezik) 261 

 Наредба о хомологацији моторних возила са 

најмање четири точка у погледу буке (српски 

језик) 261 

574 Naredba o homologaciji vozila kategorija M2 i M3 

malog kapaciteta u pogledu njihove opšte 

konstrukcije (bosanski jezik) 262 

 Naredba o homologaciji vozila kategorija M2 i M3 

malog kapaciteta u pogledu njihove opće 

konstrukcije (hrvatski jezik) 263 

 Наредба о хомологацији возила категорија M2 

и M3 малог капацитета у погледу њихове 

опште конструкције (српски језик) 263 

575 Naredba o homologaciji vozila kategorije L3 u 

pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-

signalnih ureĊaja (bosanski jezik) 264 

 Naredba o homologaciji vozila kategorije L3 u 

pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-

signalnih ureĊaja (hrvatski jezik) 264 

 Наредба о хомологацији возила категорије L3 у 

погледу уградње свјетлосних и свјетлосно-

сигналних уређаја (српски језик) 265 

576 Naredba o homologaciji pneumatika za privredna 

vozila i njihove prikolice (bosanski jezik) 266 

 Naredba o homologaciji pneumatika za 

gospodarska vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 266 

 Наредба о хомологацији пнеуматика за 

привредна возила и њихове приколице (српски 

језик) 267 

577 Naredba o homologaciji mehaniĉkih ureĊaja za 

spajanje vuĉnih i prikljuĉnih vozila (bosanski 

jezik) 267 

 Naredba o homologaciji mehaniĉkih ureĊaja za 

spajanje vuĉnih i prikljuĉnih vozila (hrvatski 

jezik) 268 

 Наредба о хомологацији механичких уређаја за 

спајање вучних и прикључних возила (српски 

језик) 269 

578 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom i vozila koja se smatraju biciklima sa 

motorom (bosanski jezik) 270 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom i vozila koja se smatraju biciklima sa 

motorom (hrvatski jezik) 270 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

бицикле са мотором и возила која се сматрају 

бициклима са мотором (српски језик) 271 

579 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorcikle i vozila koja se smatraju motorciklima 

(bosanski jezik) 272 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motocikle i vozila koja se smatraju motociklima 

(hrvatski jezik) 272 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторцикле и возила која се сматрају 

моторциклима (српски језик) 273 

580 Naredba o homologaciji: I. ureĊaja za zaštitu od 

podlijetanja sa zadnje strane; II. vozila u pogledu 

ugradnje ureĊaja za zaštitu od podlijetanja sa 

zadnje strane homologovanog tipa; III. vozila u 

pogledu zaštite od podlijetanja sa zadnje strane 

(bosanski jezik) 273 

 Naredba o homologaciji: I. ureĊaja za zaštitu od 

podlijetanja sa zadnje strane; II. vozila u pogledu 

ugradnje ureĊaja za zaštitu od podlijetanja sa 

zadnje strane homologiranog tipa; III. vozila u 

pogledu zaštite od podlijetanja sa zadnje strane 

(hrvatski jezik) 274 

 Наредба о хомологацији: I. уређаја за заштиту 

од подлијетања са задње стране; II. возила у 

погледу уградње уређаја за заштиту од 

подлијетања са задње стране хомологованог 

типа; III. возила у погледу заштите од 

подлијетања са задње стране (српски језик) 275 

581 Naredba o homologaciji zamjenskih sistema za 

smanjenje buke (bosanski jezik) 276 

 Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za 

smanjenje buke (hrvatski jezik) 277 

 Наредба о хомологацији замјенских система за 

смањење буке (српски језик) 277 

582 Naredba o homologaciji privrednih vozila u 

pogledu njihovih spoljašnjih izboĉina ispred 

zadnjeg zida kabine (bosanski jezik) 278 

 Naredba o homologaciji gospodarskih vozila u 

pogledu njihovih vanjskih izboĉina ispred zadnje 

stjenke kabine (hrvatski jezik) 278 

 Наредба о хомологацији привредних возила у 

погледу њихових спољашњих избочина испред 

задњег зида кабине (српски језик) 279 

583 Naredba o homologaciji bicikala sa motorom sa 

dva toĉka u pogledu buke (bosanski jezik) 280 

 Naredba o homologaciji bicikla sa motorom sa 

dva kotaĉa u pogledu buke (hrvatski jezik) 280 

 Наредба о хомологацији бицикала са мотором 

са два точка у погледу буке (српски језик) 281 

584 Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih 

svjetala za motorna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 281 

 Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih 

svjetala za motorna vozila i njihove prikolice 

(hrvatski jezik) 282 

 Наредба о хомологацији посебних 

упозоравајућих свјетала за моторна возила и 

њихове приколице (српски језик) 282 

585 Naredba o homologaciji: I. Posebne opreme za 

motorna vozila koja koriste teĉni naftni gas (LPG) 

u njihovom pogonskom sistemu; II. Vozila 

opremljenih posebnom opremom za korišćenje 

teĉnog naftnog gasa (LPG) u njihovom 

pogonskom sistemu u pogledu ugradnje takve 

opreme (bosanski jezik) 283 

 Naredba o homologaciji: I. Posebne opreme za 

motorna vozila koja koriste tekući naftni plin 

(LPG) u njihovom pogonskom sustavu; II. Vozila 

opremljenih posebnom opremom za korištenje 

tekućeg naftnog plina (LPG) u njihovom 

pogonskom sustavu u pogledu ugradnje takve 

opreme (hrvatski jezik) 284 
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 Наредба о хомологацији: I. Посебне опреме за 

моторна возила која користе течни нафтни гас 

(LPG) у њиховом погонском систему; II. 

Возила опремљених посебном опремом за 

коришћење течног нафтног гаса (LPG) у 

њиховом погонском систему у погледу 

уградње такве опреме (српски језик) 284 

586 Naredba o homologaciji motornih vozila 

ukljuĉujući ĉisto elektriĉna vozila u pogledu 

mjerenja najveće brzine (bosanski jezik) 285 

 Naredba o homologaciji motornih vozila 

ukljuĉujući ĉisto elektriĉna vozila u pogledu 

mjerenja najveće brzine (hrvatski jezik) 286 

 Наредба о хомологацији моторних возила 

укључујући чисто електрична возила у погледу 

мјерења највеће брзине (српски језик) 286 

587 Naredba o homologaciji zadnjih tabli za 

obiljeţavanje sporih vozila (po konstrukciji) i 

njihovih prikolica (bosanski jezik) 287 

 Naredba o homologaciji zadnjih ploĉa za 

obiljeţavanje sporih vozila (po konstrukciji) i 

njihovih prikolica (hrvatski jezik) 287 

 Наредба о хомологацији задњих табли за 

обиљежавање спорих возила (по конструкцији) 

и њихових приколица (српски језик) 288 

588 Naredba o homologaciji zadnjih tabli za 

obiljeţavanje teških i dugih vozila (bosanski jezik) 289 

 Naredba o homologaciji zadnjih ploĉa za 

obiljeţavanje teških i dugih vozila (hrvatski jezik) 289 

 Наредба о хомологацији задњих табли за 

обиљежавање тешких и дугих возила (српски 

језик) 290 

589 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorcikle koja emituju jedan asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i jedan veliki svjetlosni snop i 

opremljena su halogenim sijalicama (HS1 sijalice) 

(bosanski jezik) 290 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motocikle koja emitiraju jedan asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop i jedan veliki svjetlosni snop i 

opremljena su halogenim ţaruljama (HS1 ţarulje) 

(hrvatski jezik) 291 

 Наредба један велики свјетлосни сноп и 

опремљена су халогеним сијалицама (HS1 

сијалице) (српски језик) 292 

590 Naredba o homologaciji vozila za prevoz tereta, 

prikolica i poluprikolica u pogledu njihove boĉne 

zaštite (bosanski jezik) 292 

 Naredba o homologaciji vozila za prijevoz tereta, 

prikolica i poluprikolica u pogledu njihove boĉne 

zaštite (hrvatski jezik) 293 

 Наредба о хомологацији возила за превоз 

терета, приколица и полуприколица у погледу 

њихове бочне заштите (српски језик) 293 

591 Naredba o homologaciji vozila kategorije L1 u 

pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-

signalnih ureĊaja (bosanski jezik) 294 

 Naredba o homologaciji vozila kategorije L1 u 

pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-

signalnih ureĊaja (hrvatski jezik) 295 

 Наредба о хомологацији возила категорије L1 у 

погледу уградње свјетлосних и свјетлосно-

сигналних уређаја (српски језик) 295 

592 Naredba o homologaciji pneumatika za motocikle 

i bicikle sa motorom (bosanski jezik) 296 

 Naredba o homologaciji pneumatika za motocikle 

i bicikle sa motorom (hrvatski jezik) 296 

 Наредба о хомологацији пнеуматика за 

мотоцикле и бицикле са мотором (српски 

језик) 297 

593 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom koja emituju oboreni svjetlosni snop i 

veliki svjetlosni snop (bosanski jezik) 298 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom koja emitiraju oboreni svjetlosni snop 

i veliki svjetlosni snop (hrvatski jezik) 298 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

бицикле са мотором која емитују оборени 

свјетлосни сноп и велики свјетлосни сноп 

(српски језик) 299 

594 Naredba o homologaciji vozila kategorija L1, L2, 

L3, L4 i L5 u pogledu koĉenja (bosanski jezik) 299 

 Naredba o homologaciji vozila kategorija L1, L2, 

L3, L4 i L5 u pogledu koĉenja (hrvatski jezik) 300 

 Наредба о хомологацији возила категоријa L1, 

L2, L3, L4 и L5 у погледу кочења (српски језик) 300 

595 Naredba o homologaciji vozila u pogledu ureĊaja 

za upravljanje (bosanski jezik) 301 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu ureĊaja 

za upravljanje (hrvatski jezik) 302 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

уређаја за управљање (српски језик) 302 

596 Naredba o homologaciji sjedišta velikih vozila za 

prevoz putnika i ovih vozila u pogledu ĉvrstoće 

sjedišta i njihovih prikljuĉaka (bosanski jezik) 303 

 Naredba o homologaciji sjedišta velikih vozila za 

prijevoz putnika i ovih vozila u pogledu ĉvrstoće 

sjedišta i njihovih prikljuĉaka (hrvatski jezik) 304 

 Наредба о хомологацији сједишта великих 

возила за превоз путника и ових возила у 

погледу чврстоће сједишта и њихових 

прикључака (српски језик) 304 

597 Naredba o homologaciji retrovizora i motornih 

vozila sa dva toĉka sa ili bez boĉne prikolice u 

pogledu ugradnje retrovizora na upravljaĉ sa 

ruĉkama (bosanski jezik) 305 

 Naredba o homologaciji retrovizora i motornih 

vozila sa dva kotaĉa sa ili bez boĉne prikolice u 

pogledu ugradnje retrovizora na upravljaĉ sa 

ruĉkama (hrvatski jezik) 306 

 Наредба о хомологацији ретровизора и 

моторних возила са два точка са или без бочне 

приколице у погледу уградње ретровизора на 

управљач са ручкама (српски језик) 306 

598 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom sa halogenim sijalicama sa uţarenim 

vlaknom (HS2) (bosanski jezik) 307 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za bicikle 

sa motorom sa halogenim ţaruljama sa ţarnom 

niti (HS2) (hrvatski jezik) 308 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

бицикле са мотором са халогеним сијалицама 

са ужареним влакном (HS2) (српски језик) 308 

599 Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije 

gasovitih zagaĊivaĉa iz motora u zavisnosti od 

goriva koje zahtijeva motor (bosanski jezik) 309 
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 Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije 

plinovitih zagaĊivaĉa iz motora u zavisnosti od 

goriva koje zahtijeva motor (hrvatski jezik) 310 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

емисије гасовитих загађивача из мотора у 

зависности од горива које захтијева мотор 

(српски језик) 312 

600 Naredba o homologaciji putniĉkih automobila sa 

motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem u 

pogledu mjerenja potrošnje goriva (bosanski 

jezik) 314 

 Naredba o homologaciji putniĉkih automobila sa 

motorom sa unutarnjim izgaranjem u pogledu 

mjerenja potrošnje goriva (hrvatski jezik) 315 

 Наредба о хомологацији путничких 

аутомобила са мотором са унутрашњим 

сагоријевањем у погледу мјерења потрошње 

горива (српски језик) 315 

601 Naredba o homologaciji motora sa unutrašnjim 

sagorijevanjem ili elektriĉnih pogonskih ureĊaja 

namijenjenih za pogon motornih vozila kategorija 

M i N u pogledu mjerenja neto snage i najveće 30-

minutne snage elektriĉnih pogonskih ureĊaja 

(bosanski jezik) 316 

 Naredba o homologaciji motora sa unutarnjim 

izgaranjem ili elektriĉnih pogonskih ureĊaja 

namjenjenih za pogon motornih vozila kategorija 

M i N u pogledu mjerenja neto snage i najveće 30-

minutne snage elektriĉnih pogonskih ureĊaja 

(hrvatski jezik) 317 

 Наредба о хомологацији мотора са 

унутрашњим сагоријевањем или електричних 

погонских уређаја намијењених за погон 

моторних возила категорија M и N у погледу 

мјерења нето снаге и највеће 30-минутне снаге 

електричних погонских уређаја (српски језик) 317 

602 Naredba o homologaciji traktora za poljoprivredu 

i šumarstvo u pogledu ugradnje svjetlosnih i 

svjetlosno-signalnih ureĊaja (bosanski jezik) 318 

 Naredba o homologaciji traktora za poljoprivredu 

i šumarstvo u pogledu ugradnje svjetlosnih i 

svjetlosno-signalnih ureĊaja (hrvatski jezik) 319 

 Наредба о хомологацији трактора за 

пољопривреду и шумарство у погледу уградње 

свјетлосних и свјетлосно-сигналних уређаја 

(српски језик) 319 

603 Naredba o homologaciji dnevnih svjetala za 

motorna vozila (bosanski jezik) 320 

 Naredba o homologaciji dnevnih svjetala za 

motorna vozila (hrvatski jezik) 321 

 Наредба о хомологацији дневних свјетала за 

моторна возила (српски језик) 321 

604 Naredba o homologaciji: I. Vozila u pogledu 

ograniĉavanja njihove najveće brzine i njihove 

podesive funkcije ograniĉavanja brzine II. Vozila 

u pogledu ugradnje ureĊaja za ograniĉavanje 

brzine (SLD) ili podesivog ureĊaja za 

ograniĉavanje brzine (ASLD) homologovanog 

tipa III. UreĊaja za ograniĉavanje brzine (SLD) i 

podesivog ureĊaja za ograniĉavanje brzine 

(ASLD) (bosanski jezik) 322 

 Naredba o homologaciji: I. Vozila u pogledu 

ograniĉavanja njihove najveće brzine i njihove 

podesive funkcije ograniĉavanja brzine II. Vozila 

u pogledu ugradbe ureĊaja za ograniĉavanje 

brzine (SLD) ili podesivog ureĊaja za 

ograniĉavanje brzine (ASLD) homologiranog tipa 

III. UreĊaja za ograniĉavanje brzine (SLD) i 

podesivog ureĊaja za ograniĉavanje brzine 

(ASLD) (hrvatski jezik) 322 

 Наредба о хомологацији: I. Возила у погледу 

ограничавања њихове највеће брзине и њихове 

подесиве функције ограничавања брзине II. 

Возила у погледу уградње уређаја за 

ограничавање брзине (SLD) или подесивог 

уређаја за ограничавање брзине (АSLD) 

хомологованог типа III. Уређаја за 

ограничавање брзине (SLD) и подесивог 

уређаја за ограничавање брзине (АSLD) 

(српски језик) 323 

605 Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova 

koĉnih obloga za motorna vozila i njihove 

prikolice (bosanski jezik) 324 

 Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova 

koĉnih obloga za motorna vozila i njihove 

prikolice (hrvatski jezik) 325 

 Наредба о хомологацији замјенских склопова 

кочних облога за моторна возила и њихове 

приколице (српски језик) 325 

606 Naredba o homologaciji boĉnih svjetala za 

obiljeţavanje za motorna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 326 

 Naredba o homologaciji boĉnih svjetala za 

obiljeţavanje za motorna vozila i njihove prikolice 

(hrvatski jezik) 327 

 Наредба о хомологацији бочних свјетала за 

обиљежавање за моторна возила и њихове 

приколице (српски језик) 327 

607 Naredba o homologaciji neoriginalnih zamjenskih 

izduvnih sistema za smanjenje buke za 

motorcikle, bicikle sa motorom i vozila sa tri 

toĉka (bosanski jezik) 328 

 Naredba o homologaciji neoriginalnih zamjenskih 

ispušnih sustava za smanjenje buke za motocikle, 

bicikle sa motorom i vozila sa tri kotaĉa (hrvatski 

jezik) 328 

 Наредба о хомологацији неоригиналних 

замјенских издувних система за смањење буке 

за моторцикле, бицикле са мотором и возила са 

три точка (српски језик) 329 

608 Naredba o homologaciji: I. UreĊaja za zaštitu od 

podlijetanja sa prednje strane; II. Vozila u pogledu 

ugradnje ureĊaja za zaštitu od podlijetanja sa 

prednje strane homologovanog tipa; III. Vozila u 

pogledu njihove zaštite od podlijetanja sa prednje 

strane (bosanski jezik) 329 

 Naredba o homologaciji: I. UreĊaja za zaštitu od 

podlijetanja sa prednje strane; II. Vozila u pogledu 

ugradnje ureĊaja za zaštitu od podlijetanja sa 

prednje strane homologiranog tipa; III. Vozila u 

pogledu njihove zaštite od podlijetanja sa prednje 

strane (hrvatski jezik) 330 
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 Наредба о хомологацији: I. Уређаја за заштиту 

од подлијетања са предње стране; II. Возила у 

погледу уградње уређаја за заштиту од 

подлијетања са предње стране хомологованог 

типа; III. Возила у погледу њихове заштите од 

подлијетања са предње стране (српски језик) 331 

609 Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite 

putnika u sluĉaju ĉeonog sudara (bosanski jezik) 332 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite 

putnika u sluĉaju ĉelnog sudara (hrvatski jezik) 332 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

заштите путника у случају чеоног судара 

(српски језик) 333 

610 Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite 

putnika u sluĉaju boĉnog sudara (bosanski jezik) 334 

 Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite 

putnika u sluĉaju boĉnog sudara (hrvatski jezik) 334 

 Наредба о хомологацији возила у погледу 

заштите путника у случају бочног судара 

(српски језик) 335 

611 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila sa svjetlosnim izvorima sa 

praţnjenjem u gasu (bosanski jezik) 335 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem 

u plinu (hrvatski jezik) 336 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила са свјетлосним изворима са 

пражњењем у гасу (српски језик) 336 

612 Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora sa 

praţnjenjem u gasu za korišćenje u 

homologovanim svjetlima motornih vozila sa 

takvim svjetlosnim izvorima (bosanski jezik) 337 

 Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora s 

izbojem u plinu za korištenje u homologiranim 

svjetlima motornih vozila sa takvim svjetlosnim 

izvorima (hrvatski jezik) 338 

 Наредба о хомологацији свјетлосних извора са 

пражњењем у гасу за коришћење у 

хомологованим свјетлима моторних возила са 

таквим свјетлосним изворима (српски језик) 338 

613 Naredba o homologaciji vozila na baterijski 

elektriĉni pogon u pogledu posebnih zahtjeva za 

njihovu konstrukciju, funkcionalnu bezbjednost i 

emisiju hidrogena (bosanski jezik) 339 

 Naredba o homologaciji vozila na baterijski 

elektriĉni pogon u pogledu posebnih zahtjeva za 

njihovu konstrukciju, funkcionalnu sigurnost i 

emisiju vodika (hrvatski jezik) 339 

 Наредба о хомологацији возила на батеријски 

електрични погон у погледу посебних захтјева 

за њихову конструкцију, функционалну 

безбједност и емисију хидрогена (српски језик) 340 

614 Naredba o homologaciji putniĉkih vozila 

pogonjenih samo motorom sa unutrašnjim 

sagorijevanjem ili elektriĉnim hibridnim pogonom 

u pogledu mjerenja emisije ugljendioksida i 

potrošnje goriva i/ili mjerenja potrošnje elektriĉne 

energije i elektriĉne autonomije, i vozila 

kategorije M1 i N1 pogonjenih samo elektriĉnim 

pogonom u pogledu mjerenja potrošnje elektriĉne 

energije i elektriĉne autonomije (bosanski jezik) 341 

 Naredba o homologaciji putniĉkih vozila 

pogonjenih samo motorom sa unutarnjjim 

izgaranjem ili elektriĉnim hibridnim pogonom u 

pogledu mjerenja emisije ugljiĉnog dioksida i 

potrošnje goriva i/ili mjerenja potrošnje elektriĉne 

energije i elektriĉne autonomije, i vozila 

kategorije M1 i N1 pogonjenih samo elektriĉnim 

pogonom u pogledu mjerenja potrošnje elektriĉne 

energije i elektriĉne autonomije (hrvatski jezik) 341 

 Наредба о хомологацији путничких возила 

погоњених само мотором са унутрашњим 

сагоријевањем или електричним хибридним 

погоном у погледу мјерења емисије угљен-

диоксида и потрошње горива и/или мјерења 

потрошње електричне енергије и електричне 

аутономије, и возила категорије М1 и N1 

погоњених само електричним погоном у 

погледу мјерења потрошње електричне 

енергије и електричне аутономије (српски 

језик) 342 

615 Naredba o homologaciji zamjenskih katalitiĉkih 

konvertora za motorna vozila (bosanski jezik) 343 

 Naredba o homologaciji zamjenskih katalizatora 

za motorna vozila (hrvatski jezik) 344 

 Наредба о хомологацији замјенских 

каталитичких конвертора за моторна возила 

(српски језик) 344 

616 Naredba o homologaciji retro-reflektujućih 

obiljeţja za vozila kategorija M, N i O (bosanski 

jezik) 345 

 Naredba o homologaciji retro-reflektirajućih 

obiljeţja za vozila kategorija M, N i O (hrvatski 

jezik) 345 

 Наредба о хомологацији ретро-рефлектујућих 

обиљежја за возила категоријa М, N и O 

(српски језик) 346 

617 Naredba o homologaciji vozila namijenjenih za 

prevoz opasnih materija u pogledu njihovih 

posebnih konstrukcionih karakteristika (bosanski 

jezik) 346 

 Naredba o homologaciji vozila namijenjenih za 

prijevoz opasnih tvari u pogledu njihovih 

posebnih konstrukcijskih znaĉajki (hrvatski jezik) 347 

 Наредба о хомологацији возила намијењених 

за превоз опасних материја у погледу њихових 

посебних конструкционих карактеристика 

(српски језик) 348 

618 Naredba o homologaciji pneumatika za 

poljoprivredna vozila i njihove prikolice (bosanski 

jezik) 348 

 Naredba o homologaciji pneumatika za 

poljoprivredna vozila i njihove prikolice (hrvatski 

jezik) 349 

 Наредба о хомологацији пнеуматика за 

пољопривредна возила и њихове приколице 

(српски језик) 349 

619 Naredba o homologaciji vozila kategorija M2 i M3 

u pogledu njihove opšte konstrukcije (bosanski 

jezik) 350 

 Naredba o homologaciji vozila kategorija M2 i M3 

u pogledu njihove opće konstrukcije (hrvatski 

jezik) 351 
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 Наредба о хомологацији возила категорија M2 

и M3 у погледу њихове опште конструкције 

(српски језик) 352 

620 Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih 

pneumatika za motorna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 352 

 Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih 

pneumatika za motorna vozila i njihove prikolice 

(hrvatski jezik) 353 

 Наредба о хомологацији производње 

обновљених пнеуматика за моторна возила и 

њихове приколице (српски језик) 354 

621 Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih 

pneumatika za privredna vozila i njihove prikolice 

(bosanski jezik) 354 

 Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih 

pneumatika za gospodarska vozila i njihove 

prikolice (hrvatski jezik) 355 

 Наредба о хомологацији производње 

обновљених пнеуматика за привредна возила и 

њихове приколице (српски језик) 356 

622 Naredba o homologaciji: I. Posebnih komponenti 

za motorna vozila koja koriste kompresovani 

prirodni gas (CNG) u njihovom pogonskom 

sistemu; II. Vozila u pogledu ugradnje Posebnih 

komponenti homologovanog tipa za korišćenje 

kompresovanog prirodnog gasa (CNG) u 

njihovom pogonskom sistemu (bosanski jezik) 356 

 Naredba o homologaciji: I. Posebnih komponenti 

za motorna vozila koja koriste komprimirani 

prirodni plin (CNG) u njihovom pogonskom 

sustavu; II. Vozila u pogledu ugradnje Posebnih 

komponenti homologiranoga tipa za korištenje 

komprimiranog prirodnog plina (CNG) u 

njihovom pogonskom sustavu (hrvatski jezik) 357 

 Наредба о хомологацији: I. Посебних 

компоненти за моторна возила која користе 

компресовани природни гас (CNG) у њиховом 

погонском систему; II. Возила у погледу 

уградње Посебних компоненти хомологованог 

типа за коришћење компресованог природног 

гаса (CNG) у њиховом погонском систему 

(српски језик) 358 

623 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop za put i/ili veliki svjetlosni snop za 

put i koja su opremljena sijalicama sa uţarenim 

vlaknom i/ili LED modulom (bosanski jezik) 358 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju asimetriĉni oboreni 

svjetlosni snop za cestu i/ili veliki svjetlosni snop 

za cestu i koja su opremljena ţaruljama sa ţarnom 

niti i/ili LED modulom (hrvatski jezik) 359 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују асиметрични 

оборени свјетлосни сноп за пут и/или велики 

свјетлосни сноп за пут и која су опремљена 

сијалицама са ужареним влакном и/или LED 

модулом (српски језик) 360 

624 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emituju simetriĉni oboreni 

svjetlosni snop za put i/ili veliki svjetlosni snop za 

put i koja su opremljena sijalicama sa uţarenim 

vlaknom (bosanski jezik) 360 

 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za 

motorna vozila koja emitiraju simetriĉni oboreni 

svjetlosni snop za cestu i/ili veliki svjetlosni snop 

za cestu i koja su opremljena ţaruljama sa ţarnom 

niti (hrvatski jezik) 361 

 Наредба о хомологацији главних свјетала за 

моторна возила која емитују симетрични 

оборени свјетлосни сноп за пут и/или велики 

свјетлосни сноп за пут и која су опремљена 

сијалицама са ужареним влакном (српски 

језик) 362 

625 Naredba o homologaciji: I. Posebnih LPG (teĉni 

naftni gas) sistema za naknadnu ugradnju koji se 

ugraĊuju u motorna vozila za korišćenje LPG u 

njihovim pogonskim sistemima; II. Posebnih 

CNG (komprimovani prirodni gas) sistema za 

naknadnu ugradnju koji se ugraĊuju u motorna 

vozila za korišćenje CNG u njihovim pogonskim 

sistemima (bosanski jezik) 362 

 Naredba o homologaciji: I. Posebnih LPG (tekući 

naftni plin) sustava za naknadnu ugradbu koji se 

ugraĊuju u motorna vozila za korištenje LPG u 

njihovim pogonskim sustavima; II. Posebnih CNG 

(komprimirani prirodni plin) sustava za naknadnu 

ugradbu koji se ugraĊuju u motorna vozila za 

korištenje CNG u njihovim pogonskim sustavima 

(hrvatski jezik) 363 

 Наредба о хомологацији: I. Посебних LPG 

(течни нафтни гас) система за накнадну 

уградњу који се уграђују у моторна возила за 

коришћење LPG у њиховим погонским 

система; II. Посебних CNG (компримовани 

природни гас) система за накнадну уградњу 

који се уграђују у моторна возила за 

коришћење CNG у њиховим погонским 

система (српски језик) 363 

626 Cjenovnik usluga u postupku homologacije 

(bosanski jezik) 364 

 Cjenik usluga u postupku homologacije (hrvatski 

jezik) 365 

 Цјеновник услуга у поступку хомологације 

(српски језик) 366 
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Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Sluţbeni list BiH Sarajevo, Magribija 3 - Direktor: 
Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-

110 - Pravna sluţba: 554-151 - Raĉunovodstvo: 558-440, faks 550-295 - Pretplata se utvrĊuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist 

raĉuna: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-
BANK A.D. Banja Luka, filijala Brĉko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK 

"OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Fehim Škaljić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. 

"Sluţbeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. 
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - 

Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. 

Pretplata za II polugodište 2010. za "Sluţbeni glasnik BiH" i "MeĊunarodne ugovore" 120,00 KM, "Sluţbene novine Federacije BiH" 110,00 KM. 
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM 


