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RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za praćenje i realizaciju zahtjeva za sufinanciranje kamata
kredita za stambeno zbrinjavanje
I.
U Povjerenstvo za praćenje i realizaciju zahtjeva za sufinanciranje kamata kredita za stambeno zbrinjavanje, imenuju se:
1. Dubravko Kovačević, predsjednik,
2. Juso Sitnić, član,
3. Jovanka Sabljić, član.
II.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je utvrditi stanje po podnesenim i realiziranim zahtjevnima, kao i obveze Vlade koje
proizlaze iz tih radnji prema podnesenim zahtjevima u periodu od 6. lipnja 2002. godine do
14. srpnja 2005. godine, za vrijeme važenja Odluke o sufinanciranju kamatne stope kredita za
stambeno zbrinjavanje ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 6/02, 7/05).
III.
Povjerenstvo će dostaviti Vladi Hercegbosanske županije izvješće o obavljenim zaduženjima iz točke II. Rješenja.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-80-2/07
Livno, 25. listopada 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

MINISTARSTVO ZNANOSTI,
PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05.) i članka 24. stavka 2. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih
vozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",
broj 15/07, 20/07 i 41/07.) ministrica znanosti,
prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK
o organizaciji i načinu rada ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila
Članak 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim Pravilnikom propisuju se organizacija
i način rada ispitnog povjerenstva i ispitivača za
pojedine nastavne oblasti kod polaganja ispita
za vozača motornog vozila, određivanje datuma
mjesta i vremena polaganja ispita kao i način
zaduženja i razduživanja dokumentacije, izdavanja uvjerenja o položenom ispitu i vođenje
evidencije o položenim ispitima.
Članak 2.
(Ispitno povjerenstvo)
Za polaganje ispita za vozača motornih vozila za prostor Hercegbosanske županije imenuje se jedno povjerenstvo, koje posebnim rješenjem imenuje ministrica znanosti, prosvjete,
kulture i športa (u daljem tekstu: ministrica).
Povjerenstvo ima predsjednika, koji ima licencu predavača teorijske nastave ili licencu
ispitivača iz teorijskog dijela ispita, najmanje
dva licencirana ispitivača iz teorijskog dijela
ispita i najmanje dva licencirana ispitivača iz
upravljanja motornim vozilom.
Povjerenstvo može imati i više članova, a
ukupan broj angažiranih ispitivača ovisit će o
broju kandidata koji su prijavili najednom ispitnom mjestu za određeni dan.
Za zakonitost rada povjerenstva odgovaran
je predsjednik, a ispitivači su odgovorni za zakonitost dijela ispita u kojem sudjeluju.
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Članovima povjerenstva iz stavka I. ovog
članka pripada naknada za sudjelovanje u ispitu
prema Odluci o naknadi povjerenstvu za polaganje ispita vozača motornih vozila koju donosi
ministrica.
Članak 3.
(Struktura povjerenstva)
Predsjednik povjerenstva utvrđuju strukturu
ispitnog povjerenstva, sukladno broju prijavljenih kandidata, za svako ispitno mjesto i
konkretan datum, najmanje dva dana prije organizacije ispita, o čemu je dužan pismenim
putem obavijestiti članove ispitnog povjerenstva.
Članak 4.
(Ispitna mjesta)
Na prostoru Hercegbosanske županije utvrđuju se dva ispitna mjesta za polaganje ispita za
vozača motornih vozila.
Ispitna mjesta su u Livnu i Tomislavgradu.
Ispit u Livnu organizira se za kandidate s
područja općina Livno, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo, a u Tomislavgradu za kandidate s
područja općina Tomislavgrad i Kupres.
Članak 5.
(Prijavljivanje ispita)
Prijave za polaganje ispita iz poznavanja
propisa o sigurnosti prometa na cestama (pismeni dio) i ispita za vozača motornih vozila
(praktični dio) primaju se najkasnije dva dana
prije ispita do 15.00 sati u Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ (u daljem
tekstu: Ministarstvo).
Kandidati se izvješćuju o vremenu i mjestu
održavanja ispita najkasnije dva dana prije datuma polaganja ispita.
Prijave se podnose na propisanom obrascu
koji je sastavni dio pravilnika.

Članak 6.
(Zaduživanje ispitnog materijala)
Predsjednik povjerenstva donosi ispitne materijale na ispitno mjesto, vrši prozivku kandidata koji su ispunili uvjete za pristupanje ispitu
iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa i
priopćava raspored ispitivačima i kandidatima
iz upravljanja motornim vozilom.
Sve materijale za ispit iz poznavanja propisa
o sigurnosti prometa na cestama zadužuje jedan
od ispitivača teorijskog dijela ispita koji je određen da u tom terminu sudjeluje u provedbi
ispita na konkretnom ispitnom mjestu.
Materijale za polaganje ispita iz upravljanja
motornim vozilom svaki ispitivač zadužuje za
one kandidate kojima je određen kao ispitivač
za konkretan termin ispita.
Članak 7.
(Zapisnik o ispitima)
O polaganju ispita vodi se zapisnik na
posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog
Pravilnika.
Članak 8.
(Razduživanje ispitnog materijala)
Nakon provedenog usmenog ili praktičnog
dijela ispita i priopćavanja rezultata kandidatima, svi materijali, potpisani od ispitivača, predaju se predsjedniku koji će ih razdužiti u Ministarstvu.
Članak 9.
(Izdavanje Uvjerenja)
Kandidatu koji je položio pismeni dio ispita
i praktični dio ispita može podići Uvjerenje o
položenom ispitu za vozača motornih vozila u
Ministarstvu prvog radnog dana.
Uvjerenje iz stavka I. ovog članka izdaje se
na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 10.
(Registar licenci)
Ministarstvo vodi poseban registar evidencije o položenim ispitima za vozače na propisanom obrascu koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
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Članak 11.
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim
pravilnikom, primjenjuju se odredbe Pravilnika
o osposobljavanju za vozača motornih vozila
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj:
15/07, 20/07. i 41/07.).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 11. 2007.
godine, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-02-1006/07.
Livno, 18. listopada 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
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