На основу члана 252. тачка 17), a у вези са чланом 198. Закона о основама безбједиостн саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 6/06), министар комуникација и транспорта Босне и Херцаговине, у сарадњи са
органом наджним за здравство, доноси

ПРАВИЛНИК
О ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛОВИМА KOJE МОРА ИСПУЊАВАТИ ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Члан 1.
(Предмет)
Овим Правилником утврђују се здравствени услови које мора испуњавати возач моторног возила (у даљњем тексту: Правилник).
Члан 2.
(Утврђивање здравствених услова)
Здравствени услови које мора испуњавати кандидат за возача, односно зозач моторних возила за управљање моторним возилом (у
даљњем тексту: физичка и душевна способност) утврђују се према врсти и степену физичког-душевног стања, обољења, повреде и
аномалија као и према категорији возила којим возач управља.
Члан 3.
(Групе кандидата за возаче и возача моторних возила)
Кандидати за возача и возачи моторних возила сврставају се у смислу овог Правилника у двије групе и то:
а) у прву групу: кандидат за возача и возач моторних возила категорија, односно подкатекорија: A, Al. В, BI. ВЕ, којима
управљање моториим возилима није основно занимање;
б) у другу групу: кандидат за возача и возач моторних возила категорија, односно подкатегорија: В, BI, ВЕ, С, Cl, C1E,
СЕ, D,
Dl, D1E, DE којима je управљање моторним возилом основно занимање
Члан 4.
(Здравствене установе овлаштене за обављање здравствених прегледа)
Здравствене прегледе кандидата за возача и возача моторног возила обављају здравствене установе које су за то овлаштене у
складу са законима ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Члан 5.
(Састав тима за обављање здравствених прегледа)
a)

b)

Здравствене прегледе из става 4. овог Правилника обавља тим љекара у чијем саставу су:
а) специјалиста медицине рада
ц) специјалиста офтамолог
д) специјалнста психијатар
е) дипломирани психолог
Ако je за доношење коначне оцјене здравствене способности кандидата за возача, односно возача потребно додатно
мишљење специјалиста других специјалнности исти ће бити упућен специјалисти завиено о индикацији.
Члаи 6.
(Љекарско увјерење о здравственој способности за унрављање моторним возилом)

(1)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Након обављеног здравственог прегледа, кандидату за возача и возачу издаје се Љекарско увјерење о здравственој
способности за управљање моторним возилом (у даљњем тексту: "Љекарско увјерење") у коме може бити наведена
једна од сљедећих оцјена:
способан (навести категорију)
способан уз употребу одређенлх помагала (навести категорију и врсту помагала)
способан уз адаптацију возила (навести врсту адаптације), само код оцјењивања здравствене способнмости кандидата за
возача и возача из тачке a) члана 3. овог Правилника
способан уз временско ограничење (навести категорију и рок поновног здравственог прегледа)
привремено неспособан (навести категорију и трајање привремене неспоцобности), при чему привремена неспособност
не може бити краћа од три мјесеца
трајно неспособан (навести категорију трајне неспособности)

(2)

Љекар je обавезан кандидата за возача и возача упознати с разлозима ограничења, разлозима због којег му je одредио
контролни здравствени преглед и разлозима привремене неспособности.

(3)

Након обављеног здравственог прегледа љекари из члана 5. став (1) овог Правилника на , образац Љекарског увјерења
стављају свој печат и факсимил, a по потреби дају и своје мишљење.

(4)

Ha образац Љекарског увјерења о здравственој способности ставља се и печат здравствене установе у којој je обављен
здравствени преглед.

(5)

Изглед Љекарског увјерења дат je у Прилогу 6pojl и чини саставни дио овог Правилника.

Члан7.
(Повреде или болести које утичу на епособност кандидата за возача и возача којима управљање моторним возилом није
основно занимање)
Кандидат за возача и возач моторног возила из тачке a) члана 3. овог Правилника сматра се способиим за управљање моторним
возилом у саобраћају на путу, ако не болују од неке од сљедећих болести и ако немају неку од сљедећих повреда или стања:
a) болести или стања из подручја психологије, психијатрије и неурологије
1)
психомоторни н сензомоторни поремећаји (смањена окуломоторна координација, психомоториа и
сензомоторна успореност);
2)
облици интелектуалне инсуфицијенције испод граничних вриједности, независно о етиологији;
3)
изразите промјене когнитивних функција: сметње, смањење или одсутност пажње и концентрације,
поремећаји опажања, мишљења и памћења, синдроми који битно утичу на безбједно управљање возилом;
4)
изразити поремећаји структуре личности који се испољавају као склоност неприлагођеном понашању,
социјална и емоционална незрелост и нестабилност;
5)
органски душевни поремећаји и органски поремећај личности;
6)
психозе: акутне, без обзира на етиологију, хроничне с резидуалним и регресивним иромјенама;
7)
перзистирајући суманути поремећаји;
8)
афективни поремећаји: манични, депресивни, бнполарни. са или без психотичних симптома, као и
рецидивирајући синдроми који битно утичу на безбједно управљање возилом. a који се не могу успјешио
регулисати терапијом. Ако се могу регулисати терагшјом, неспособни су само онда када je сама терапија
контраиндикација за безбједно управљање возилом;
9)

неуротски поремећаји всзани за стрес (тежи анксио-депресивни, фобично-анксиозни, дисоција-тивни,
опеесивно-конфузивни, и рецидивирајући). који се не могу успјешно регулисати терапијом, хронични ПТСП
са психотичним епизодама и одликама трајне промјене особности;

10)

дисоцијативни поремећаји;

11)

алкохолизам, осим медицински контролисаних случајева апстинирања, најмање шест мјесеци код којих се не
испољавају психичке промјене илн неуролошке компликације;

12)

токсикоманија, осим медицински контролисаних случајева апстинирања најмање 12 мјесеци, код којих се не
непољавају психичке промјене или неуролошке компликације;

13)

редовна употреба исихотропних супстанци осталих лијекова у било којем облику чија апсорбована количина
може проузроковати споредне ефекте који могу утицати на безбједно управљање возилом;

14)

иоремећаји координације, ригор. тремор, кореотични и атетотични покрети, Сцлеросис мул-типлех. М.
ЛУилсон, М. Паркинсони, пирамидне и екстрапирамидне болести, парализе н паралитички синдроми који
битно утичу на безбједно управљање возилом;

15)

епилепсија, осим медицински контролисаних случајева који нису имали напад најмање посљедње двије
године, уз услов да лијекови које возач или кандидат за возача узима као терапију нису контраиндуковани;

16)

поремећаји спавања (катаплексија, нарколепсија) уколико су рефрактерне на терапнју;

17)

неуролошке болести и стања те аномалије, прирођене и стечене: живаца и мишића, стања иза озљеда мозга и
краљешничке мождине са психичким и неуролошким испадима које утичу на безбједно управљање возилом,
или за које се не може на одговарајући начин адаптирати возило;

18)

тумори централног нервног система и осталих локализација који утичу на безбједно управљање возилом;

19)

неспецифичне и специфичне упалне болести централног нервног система и осталог живчаиог система.осим
медицински контролисаних елучајева гдје je прошло најмање шест мјесеци од изљечења и ако нема
посљедица које утичу на безбједно управљање возилом;

20)

системске, цереброваскуларне, демијелини-зирајуће болести, као и дегенеративне болести живчаног система
које утичу на безбједно управљање возилом, ако се терапијом или на други начин не може обезбиједити
безбједно управљање возилом;

21)

b)

насљедне и стечене неуропатије, болести перифер-ног живчаног система, те болести мионеуралних веза и
мишића, прогресивне болести мишића, које утичу на безбједно управљање возилом, ако се терапијом не може
постићи безбједно управљање возилом:
22) прогресивна мишићна обол>ења;
23) остале болести и стаља из подручја психологије. психијатрије и неурологије које утичу на безбједно
управљање моторним возилом.
болести и стања органа вида
1)
прирођене и стечене болести, стања и аномалије oprana вида које утичу на безбједно управљање возилом, ако
нису медицински уепјешно кориговане;
2)
оштрина вида оба ока. некоригована или коригована мања од 0,8 у зброју уз услов да једно око има вид
најмање 0.5 и да je видно поље уредно. A KO лице има само једно око, оштрина вида тог ока, некоригована или
коригована мора бити најмање 0,8 уз уредно видно поље, и да je од губитка ока прошло 12 мјесеци;
3)
ако je сужење видног поља темпорално, a ширина најмање 120 степени, уз елиминацију утицаја
монокуларних скотома те уредну оштрину вида оба ока;

4)
c)

d)

остале болести и стања opгaнa вида које утичу на безбједно управљање возилом.

болести и стања органа слуха и равнотеже
1)

прирођене и стечене болести, стања и аномалије органа слуха и равнотеже које утичу на безбједно
управљање возилом, a које се не могу медицински успјешно кориговати;

2)

болести вестибуларног апарата и поремећај равнотеже које се не могу медицински успјешно кориговати;

3)

остале болести и стања органа слуха и равнотеже која имају утицај на безбједно управљање моторним
возилом.

болести и стања срца и. крвних судова
1)

прирођене и стечене болести, стања и аномалије срца и крвних судова које утичу на безбједно управљање
возилом, осим медицински успјешно коригованих случајева уз које je уирављање возилом безбједно;

2)

коронарна болест е учесталим нападима ангине пекторис, док се терапијом или другим облицима лијечења ие
постигне стабилно стање при којем je управљање возилом безбједно:

3)

инфаркт миокарда, осим након што je прошло најмање шест мјесеци од инфаркта и успјешно проведене
рехабилитације те без ангине пекторис и посљедица које утиечу на безбједно управљање возилом;

4)

обољења срца која могу да доведу до поремећаја ритма и поремећаја свијести, који се не могу терапијски
регулисати;

5)

комплетни ерчани >блок, оси.м медицински контролисаних случајева након уградње електростимулатора (pacemaker);

6)

урођене и стечене болести срца (валвуларног апарата и других структура срца) и крвних судова ако нису
оперативно кориговане и ако утичу на безбједио управл5ање возилом,

7)

хронично плућно срце са знацима декомпензације, за вријеме док болест није успјешно лијечена и утиче на
безбједно управљање возилом;

8)

стање након перикардитиса са знацима констрикције, док утиче на безбједно управљање возилом

9)

хипертонија са систоличким притиском вишим од 160 или дијастоличким вишим од 100 мм Хг са знацима
оштећења крвних судова, ока, мозга, срца или бубрега, док није терапијски успјешно контролисана и док утиче
на безбједно управљање возилом;

10) остале болести и стања срца и крвних судова које утичу на безбједно управљање моторним возилом.
e)

стања н обољења респираторног система
1)

обољења која изазивају тешку респираторну или кардиални инсуфицијенцију (хронични бронхитис са тешким
емфиземом, тежак облик бронхијалне астме и сл);

2)

остале болести и стања распираторног система које утичу на безбједно управљаље моторним возилом.

ф) обољења гастроинтестиналног и уринарног снстема

g)

h)

1)

тешка обољења желудца, јетре или бубрега усљед којих могу да наступе колике, односно коматозна стања;

2)

тешка бубрежна инсуфицијенција ако није под редовном медицинском контролом;

3)

остале болести и стања гастроинтестиналног и уринарног система које утичу на безбједно управљање
моторним возилом.

обољења ендокриног система
1)

шећерна болест компликована очним, нервним или кардиваскуларним поремећајима и некомпезованом
ацидозом;

2)

хипертиреоза тешког облика са окулобарним синдромом или комшшкацијама кардиоваскуларног система;

3)

тешки облици хииотиреозе праћени брадипсихијом;

4)

хипер и хипоаденокортицизам у тешком облнку;

5)

остале болести и стања ендокриног система које утичу на безбједно управљање моторним возилом.

болести крви и крвотворног система
1) малигне хемопатије и ретукулозе, остале болести и стања срца и крвних судова које утичу на
безбједно управљање моторним возилом.
2) остале болести и стања крви и крвоторног система које утичу на безбједно управљање моторним возлом.

i)

болести и стања коштаног и локомоторног система
1)

урођене и стечене болести, повреде и аномалије коштаног и меког ткива којима je проузрокован потпун или
дјеломичан недостатак екстремитета или одузетост, укоченост, атрофија, смањења моторне снаге, искривљења,
скраћења екстремитета која утичу на безбједно управљање возилом;

2)

хроничне уиалне болести мишићно-коштаног система које се терапијски не могу довести у стање за безбједно
управљање возилом;

3)

деформитети, контрактуре или недостаци, који оштећују функцију дијела или цијелог екстремитета, a за које се
не може на бдговарајући начин адаптирати возило;

4)

остале болести и стања коштаног и локомоторног система које утичу на безбједно управљање моторним
возилом

ј) остале болести и стања која имају утицај на безбједно управљање возилом
1)

стања након трансплатације органа или уградње имплантата уз редовне медицинске контроле и под условом
да не утичу на безбједно управљање возилом

2)

остале болести и стања која имају утицај на безбједно управљање возилом.

Члан 8.
(Повреде ли оолеети које утичу на спосооност кандидата за возача и возача којима je управљање моторним возилом
основно занимање)
Возач и кандидат за возача из тачке 6) члана 3. овог Правилника сматрају се епособним за управљне моторним возилом у
саобраћају na путу, ако осим од болести и стања из члана 7. овог Правилника не болују од сљедећих болести:
а) болести или стан.а пз подручја пснхологије, психијатрије и неурологије

c)

d)

1)

сви облици смањене ннтелектуалне способности који се означавају као гранични или испод тога, без обзира на
етиологију. a за возаче Д категоријен интелектуалне способности испод просјечних;

2)

свн облици епилепсије, катаплексије, нарколепсије и други поремеНаји свијести независно о терапији;

3)

неуролошка стања, обољења, повреде, и аномалије живаца и мишића које утичу на безбједно управљање
мотрним возилом, без обзира на могућу адаптацију возила;

4)

стања послије потреса мозга, до шест мјесеци, зависно од тежине потреса;

5)

хемиплегија и хемипареза, без обзира на могућност адаптације возила;

6)

болести u озљеде кичмене мождине и живаца с посљедицама које онемогућавају безбједно управљак.е
возилом, без обзира на могућу адаптацију возила;

7)

остале болести и стања из подручја психологије, психијатрије и неурологије које утичу на безбједно
управљање моторним возилом.

болести и стања органа вида
1)

оштрина вида сваког ока; са или без корекције мања од 0,8, односно ако je оштрина једног ока 1,0 тада
оштрина другог ока мора бити најмање 0,6. AKO се та оштрина вида постиже корекцијом, диоптрија не смије
бити већа од 4.0, с тим да je видно поље оба ока потпуно уредно и без диплопија;

2)

урођене и стечене болести, стања u аномалије органа вида које компромитују видну оштрину изнад
дозвољених граница: глауком (примарни и секундарни), катаракта (прогредијентна), замућења рожњаче,
афакија, аблација мрежњаче, болести мрежњаче и судовњаче, болести очног нерва;

3)

птоза горњих очних капака који досежу иоловине зјенице;

4)

трабизам (хетеротропија);

5)

парализа или пареза очних мишића (са или без диплопије);

6)

нистагмус при погледу право;

7)

бинокуларна псеудофакија без обзира на добру оштрину вида;

8)

анизометропија већа од 2,0 Д;

9)

анофталмија;

10)

испад булбомоторике и поремећај просторног вида;

11)

поремећај адаптације на таму (никтометрија);

12)

поремећај у распознавању боја: протанопија (црвена) и деутеранопија (зелена);

13)

уредно видно поље

14)

остале болести и стања органа вида које утичу на безбједно управљање моторним возилом.

болести и стања органа слуха и равнотеже
1)

оштећење слухаједног или оба ува веће од 40 дБ на фреквенцијама 500, 1000 и 2000 Хз, са или без слушног

2)

уколико je слух на једном уву потпуно уредан, на другом мањи од 50 дБ на фреквенцијама 500,1000 и 2000
Хз, са или без слушног амплификатора,

3)

остале болести и стања органа слуха и равнотеже које утичу на безбједно управл^ање моторним возилом.

амплификатора,

e) болести и стања срца и крвних судова
1)

болести срца са сметњама спровођења; комплетни срчани блок, АВ блок II степена, блок лијеве гране
Хисовог снопа;

2)

хипертонична болест с комгтликацијама и тлаком вишим од 140/90 ммХг;

e)

3)

за лрофесионалне возаче С, Cl+E, С+Е, D, D+E, категорије стања послије операција срца због коронарне
болести (премоснице) или поремећаја ритма (уграђен електростимулатор);

4)

урођене или стечене мане са поремећајима ритма и ејекционом фракцијом мањом од 50%;

5)

ва стања кардиоваскуларног система која зхтијевају континуирану анти коагулантну терапију;

6)

пребољели

7)

исхемијска болест срца са ангиозним боловима у миру и при оптерећењу;

8)

сва обољења миокарда праћена смањењем ејекционе фракције (испод 50%);

9)

хронично плућно срце;

10)

остале болести и стања срца и крвних судова које утичу на безбједно управљање моторним возилом.

инфаркт срца

са ејекционом' фракцијом испод 50%;

стања и обољења респираторног система
1)

активна туберкулоза плућа;

2)

хронична опструктивна болест плућа тешког степена (ФЕВ1 испод 50% норме ЦЕЦА);

3)

хронична рестриктивна плућна болест са смањењем виталногкапацитета (испод 50% норме ЦЕЦА);

4)

хронична плућна инсуфицијенција у мировању, било ког узрока;

5) неоплазме плућа и плеуре до двије године након дијагностиковања или лијечења, или рецидиви;
6) остале болести и стања респираторног система које утичу на безбједно управљање моторним возилом.
f)

обољења гастроинтестиналног и генитоуринарногсистема
1)

цироза јетре с компликацијама;

2)

код уредне трудноће након 4. мјесеца трудноће, осим за возачице таксија које не смију возити од тренутка
сазнања за трудноћу, a код угрожене трудноће за цијело вријеме трудноће;

3)

болести простате, стања након операције гдје je контраиндуковано дуготрајно сједење;

4)

тешка иревирзибилна бубрежна инсуфицијенција;

5)

стање послије трансплантације бубрега, без обзира на стање бубрежних функција: -

6)

остале болести и стања гастроинтестиналног и генитоуринарног система које утичу на безбједно управљање
моторним возилом.

g) обољења ендокриног система
1)

шећерна болест - сви облици осим медицински контролисаних без компликација, који су регули-сани дијетом
или оралним антидијабетицима осим оних који изазивају хипогликемички учинак и под условом да су под
сталном контролом;

2)

тешки облици хипер и хипотиреозе;

3)

хиперфункција и хипофункција надбубрега;

4)

феохромоцитом;

5)

диабетес инспидус:

6)

остале болести и стања ендокриног система када утичу на безбједно управљање моторним возилом.

h) болести крви и крвоточног система
1)

малигне хемопатије и ретикулозе;

2)

анемије тежег ступња; хеморагични синдроми, болести коагулације;

3)

инсуфицијенција коштане сржи;

4)

полицитемија са компликацијама (хипертензија, тромбозе, поремећаји функције миокарда и централног
нервног система)

5)

хемофилија са коштано - зглобним промјенама;

6)

остале болести и стања крви и крвоточног система које утичу на безбједно управљање моторним возилом.

i) болести и стања коштаног и локомоторног система
1)

деформитети, контрактуре или недостатак, који оштећују функцију; дијела или цијелог екстремитета,
независно од могућности адаптирања возила;

2)

тумори коштано - зглобног система;

j) остале болести и стања коштаног и локомоторног система које утичу на безбједаноуправљање моторним возилом.
1)

стања након трансплатације органа или уградње имплантата уз посебну сагласност љекара одређене
специјалности и под усовом да не утичу на безбједно управљане возилом;

2)

остале болести и стања које утичу на безбједно управљање моторним возилом.

Члан9.
(Оцјењивање способности кандидата у случајевима када су им потребна помагала или адаптација возила)
Кандидати за возаче и возачи којима управљање возилом није основно занимање оцјењују се способнима и онда када им je
тokoм вожње потребно неко помагало или адаптација возила, што треба бити наведено и у увјерењу о здравственој способности и
у возачкој дозволи:
a) када возач или кандидат за возача постиже прописану оштрину вида корекцијом употребом наочара, наочара или
контактних сочива, контактна сочива на једном или оба ока. обавезан je тokoм вожње користити прописано оптичко
помагало,
b) када возач или кандидат за возача користи слушни амплификатор. обавезан je користити слушно помагало тokoм
вожње,
c) када je возач или кандидат за возача глуво или глувонијемо лице,
d) када je возач или кандидат за возача способан за вожњу уз адаптацију, обавезан je имати потврду да je возило којим
управља адаптирано, и у складу са недостатком који je условљавао потребу адаптације.
Члан10.
(Посебне назнаке у Љекарском увјерењу)
Возач моторног возила који потребну оштрину вида.односно потребну оштрину слуха, одређену овим правилником,
постиже употребом корекционих стакала (контактних сочива), односно слушног амшшфикатора, дужан je за вријеме
управљања моторним возилом носити корекциона стакла, односно слушни амплификатор.
Употреба корекционих стакала, односно слушног амплификатора мора бити назначена на увјерењу о здравственој
способности возача моторног возила и у возачкој дозволи.
Возач моторног возила чија je способност за управљање моторним возилом условљена адаптираним возилом мора
имати потврду да je адаптација возила којим управља извршена адекватно физичком недостатку, a што мора бити
назначено у увјерењу о здравственој способности возача моторног возила и у возачкој дозволи.

1)

2)
3)

Члан 11.
(Неспособност за управљање моторним возилом)
Аko се на здравственом прегледу утврди да кандидат за возача или возач моторног возила болује од једне од наведене
болести нли има једну од повреда или стања предвиђених у члану 7. и 8. овог правилнику, оцјењује се као неспособан за
управљање моторним возилом под условом:
a) да утврђена болест,стање или повреда потпуно искључује безбједно управљање моторним возилом или може
проузроковатн изненадну неспособност
b) да евентуалне функционалне поремећаје није могуће компензовати
Љекар je обавезан упозиати кандидата за возача и возача с разлозима неспособности.

(1)

(2)

Члан 12.
(Евиденцнје)
Здраветвене установе из члана 4. овог правилника обавезне су водити еввденцију свих прегледаних кандидата за возаче
и возача и издатих љекарских увјерења..
4)
О издатим увјерењима води се "регистар издатих љекарских увјерења о здравственој способности за управљање
моторним возилом".
регистар издатих увјерења води се уредно и ажурно, a евентуалне исправке погрешно унесених података овјеравају се потписом
овлаштеног лица издаваоца увјереља.
3)

Члан 13.
(Престанак примјене пpoпica)
Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена свих прописа којима je ругулисана област која je предмет овог
правилника.
Члан 14.

(1)
(2)

(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ"
Овај правилник објављује се и у службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
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