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Član 2 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu za 
stranca stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
"Službenom glasniku BiH". 

 

Broj 06-30-4-145/14 
27. januara 2015. godine 

Ministar 
Mr. Sredoje Nović, s. r.

 
 

Na temelju članka 4. Zakona o putnim ispravama Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 43/97, 1/99, 9/99, 
27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 i 60/13), članka 
50. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni 
glasnik BiH", br. 36/08, 87/12), a po pribavljenom mišljenju 
Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, broj 07-02-2-7789-
1/14 od dana 8. siječnja 2015. godine i Službe za poslove sa 
strancima, broj 18.5.1-07.5-7057-1/14 od dana 18. prosinca 2014. 
godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 
donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA 

O PUTNOM LISTU ZA STRANCA 

Članak 1. 
U Pravilniku o putnom listu za stranca ("Službeni glasnik 

BiH", broj 80/09), članak 2. mijenja se i glasi: 

"Članak 2. 
(Oblik i zaštitni elementi obrasca putnog lista za stranca) 

(1) Obrazac putnog lista za stranca je: 
a) četverokutog oblika dimenzija 29,5 x 19 centimetara; 
b) tiskan jednostrano crnom bojom; 
c) sadrži grb Bosne i Hercegovine i serijski broj. 

(2) Obrazac iz stavka (1) ovog članka sadrži i zaštitne 
elemente. 

(3) Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje 
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu 
podataka Bosne i Hercegovine. 

(4) Tehnička specifikacija ima stupanj tajnosti. 
(5) Stupanj tajnosti tehničke specifikacije utvrđuje ravnatelj 

Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu 
podataka Bosne i Hercegovine sukladno važećim pravnim 
propisima o zaštiti tajnih podataka i ne objavljuju se u 
"Službenom glasniku BiH". 

Članak 2 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu za 
stranca stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
"Službenom glasniku BiH". 

 

Broj 06-30-4-145/14 
27. siječnja 2015. godine 

Ministar 
Mr. Sredoje Nović, v. r.

 

73 
На основу члана 12. став (4) Закона о путним исправама 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 43/97, 
1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 и 
60/13), Министарство цивилних послова Босне и Херцего-
вине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ПУТНОГ ЛИСТА 

Члан 1. 
У Правилнику о изгледу и садржају путног листа 

("Службени гласник БиХ", број 55/09), члан 2. мијења се и 
гласи: 

"Члан 2. 
(Облик и садржај путног листа) 

(1) Образац путног листа је: 
а) четвероугаоног облика димензија 29,5 x 19 центи-

метара; 
б) одштампан једнострано црном бојом; 
ц) садржи грб Босне и Херцеговине и серијски број. 

(2) Образац из става (1) овог члана садржи и заштитне 
елементе. 

(3) Техничку спецификацију заштитних елемената 
утврђује Агенција за идентификациона документа, 
евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. 

(4) Техничка спецификација има степен тајности. 
(5) Степен тајности техничке спецификације утврђује 

директор Агенције за идентификациона документа, 
евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине у 
складу са важећим правним прописима о заштити 
тајних података и не објављују се у "Службеном 
гласнику БиХ". 

Члан 2 
(Ступање на снагу) 

Правилник о измјенама Правилника о изгледу и 
садржају путног листа ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 06-30-4-145/14 
21. јануара 2015. године

Министар 
Мр Средоје Новић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 12. stav (4) Zakona o putnim ispravama 
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 43/97, 1/99, 
9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 i 60/13), 
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA 

O IZGLEDU I SADRŽAJU PUTNOG LISTA 

Član 1. 
U Pravilniku o izgledu i sadržaju putnog lista ("Službeni 

glasnik BiH", broj 55/09), član 2. mijenja se i glasi: 

"Član 2. 
(Oblik i sadržaj putnog lista) 

(1) Obrazac putnog lista je: 
a) četverougaonog oblika dimenzija 29,5 x 19 centime-

tara; 
b) odštampan jednostrano crnom bojom; 
c) sadrži grb Bosne i Hercegovine i serijski broj. 

(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i zaštitne elemente. 
(3) Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje 

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i 
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

(4) Tehnička specifikacija ima stepen tajnosti. 
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(5) Stepen tajnosti tehničke specifikacije utvrđuje direktor 
Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i 
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u skladu sa 
važećim pravnim propisima o zaštiti tajnih podataka i ne 
objavljuju se u "Službenom glasniku BiH". 

Član 2 
(Stupanje na snagu) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu i sadržaju 
putnog lista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
"Službenom glasniku BiH". 

Broj 06-30-4-145/14 
21. januara 2015. godine 

Ministar 
Mr. Sredoje Nović, s. r.

 
 

Na temelju članka 12. stavak (4) Zakona o putnim 
ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
43/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 33/08, 39/08 
i 60/13), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 
donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA 

O IZGLEDU I SADRŽAJU PUTNOG LISTA 

Članak 1. 
U Pravilniku o izgledu i sadržaju putnog lista ("Službeni 

glasnik BiH", broj 55/09), članak 2. mijenja se i glasi: 

"Članak 2. 
(Oblik i sadržaj putnog lista) 

(1) Obrazac putnog lista je: 
a) četverokutog oblika dimenzija 29,5 x 19 centimetara; 
b) tiskan jednostrano crnom bojom; 
c) sadrži grb Bosne i Hercegovine i serijski broj. 

(2) Obrazac iz stavka (1) ovog članka sadrži i zaštitne 
elemente. 

(3) Tehničku specifikaciju zaštitnih elemenata utvrđuje 
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu 
podataka Bosne i Hercegovine. 

(4) Tehnička specifikacija ima stupanj tajnosti. 
(5) Stupanj tajnosti tehničke specifikacije utvrđuje ravnatelj 

Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu 
podataka Bosne i Hercegovine sukladno važećim pravnim 
propisima o zaštiti tajnih podataka i ne objavljuju se u 
"Službenom glasniku BiH". 

Članak 2 
(Stupanje na snagu) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu i sadržaju 
putnog lista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
"Službenom glasniku BiH". 

Broj 06-30-4-145/14 
21. siječnja 2015. godine 

Ministar 
Mr. Sredoje Nović, v. r.

 

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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На основу члана 193. и 195. Закона о управном 

поступку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), члана 10. став (5) тачка 
б) Закона о поштама Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", број 33/05), члана 6. и 12. Правилника о 
издавању лиценци за обављање поштанских услуга 
("Службени гласник БиХ", бр. 43/09 и 57/14) и члана 5. став 
(2) Одлуке о утврђивању основних критеријума за давање 
сагласности Агенцији за поштански саобраћај Босне и 

Херцеговине ради обављања дијела послова из своје 
надлежности ("Службени гласник БиХ", број 50/10), а 
рјешавајући по Захтјеву за издавање лиценце за обављање 
курирских услуга, друштва "LAGERMAX AED BiH" д.о.о. 
Сарајево, ул. Блажуј бр. 78, 71215 Блажуј-Илиџа, Савјет 
Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз 
сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне 
и Херцеговине је, на 105. сједници одржаној дана 18. 12. 
2014. године, донио сљедеће 

РЈЕШЕЊЕ 
1. Издаје се лиценца Друштву са ограниченом одговор-

ношћу за међународну шпедицију "LAGERMAX AED 
BiH" д.о.о. Сарајево, ул. Блажуј бр. 78, 71215 Блажуј-
Илиџа, за обављање курирских услуга на период од 4 
(четири) године, почев од дана добијања сагласности 
Министарства комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине. 

2. "LAGERMAX AED BiH" д.о.о. Сарајево, ул. Блажуј бр. 
78, 71215 Блажуј-Илиџа, ће курирске услуге обављати 
на подручју Босне и Херцеговине. 

3. Предмет обављања услуга из тачке 1. су курирске 
услуге у унутрашњем и међународном поштанском 
саобраћају. 

4. Саставни дио лиценце чине Услови за кориштење 
лиценце за обављање курирских услуга. 

5. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у "Слу-
жбеном гласнику БиХ". 

Образложење 

Дана 11.11.2014. године Друштво са ограниченом одго-
ворношћу за међународну шпедицију "LAGERMAX AED 
BiH" д.о.о. Сарајево, ул. Блажуј бр. 78, 71215 Блажуј-Илиџа, 
поднијело је Захтјев за издавање лиценце за обављање 
курирских услуга (у даљем тексту: Захтјев) Агенцији за 
поштански саобраћај Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Агенција). 

У поступку обраде Захтјева, а у складу са чланом 9. 
Правилника о издавању лиценци за обављање поштанских 
услуга (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да 
подносилац Захтјева није доставио одговарајућу 
документацију прописану чланом 8. став (3) Правилника. 

Агенција је у складу са чланом 9. став (2) Правилника, 
обавјештењем број 01-04-3-29-1-УП-5-2/14 од 12.11.2014. 
године, позвала подносиоца Захтјева да отклони утврђене 
недостатке, како би се по истом могло поступати. 

Подносилац Захтјева је дана, 28.11.2014. године 
доставио документацију, али је накнадним прегледом исте 
утврђено да Цјеновник за обављање курирских услуга није 
потписан, као и да није достављен доказ о располагању 
простором и запосленицима, те је позвао подносиоца 
захтјева да исте исправи. 

Дана 15.12.2014. године подносилац је допунио Захтјев 
чијим је прегледом утврђено да су отклоњени сви недостаци 
у Захтјеву, те да је исти комплетиран у смислу члана 8. став 
(3) и (5) и члана 9. став (1) Правилника. 

На основу проведеног поступка, током кога је извршена 
пажљива анализа свих чињеница и поднесених доказа, како 
појединачно тако и у њиховој међусобној вези, неспорно је 
да је подносилац Захтјева учинио оправданим свој Захтјев, 
те је Агенција утврдила да исти задовољава све услове 
прописане чланом 7. став (3) Правилника. 

Након проведеног поступка и обраде самог Захтјева 
Агенција је, у складу са чланом 10. став (6) Закона о 
поштама Босне и Херцеговине, прибавила сагласност од 
Министарства комуникација и транспорта Босне и 


