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ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
САДРЖАЈУ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ 

МАТИЧНИХ КЊИГА 

Члан 1. 
У Правилнику о садржају, начину и поступку вршења 

инспекцијског надзора у области матичних књига 
("Службене новине Федерације БиХ", број 63/12) у члану 4. 
став 2. ријечи: "за инспекције које нису организоване у 
оквиру посебног тијела управе за инспекцијске послове" 
бришу се, а број "73/06" замјењује се бројем "15/08". 

Члан 2. 
У члану 23. став 2. мијења се и гласи: 
"Евиденција из става 1. овог члана води се у књизи 

евиденције о извршеним инспекцијским прегледима која се 

израђује према обрасцу књиге који се налази у прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио. Образац књиге се 
састоји од два дијела, први дио чини назив евиденције, а 
други садржај те евиденције." 

Иза става 2. додаје се нови став 3., који гласи: 
"Књигу евиденције инспекцијског надзора води сваки 

инспектор посебно за инспекцијски надзор који он врши." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном новинама Федерације БиХ". 

Број 01-03-02-1-231 
17. децембра 2013. године 

Сарајево
Министар 

Предраг Куртеш, с. р.
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Na osnovu člana 72. stav 4. Zakona o matičnim knjigama 

("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), federalni 
ministar unutrašnjih poslova donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA 

INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI MATIČNIH 
KNJIGA 

Član 1. 
U Pravilniku o sadržaju, načinu i postupku vršenja 

inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 63/12) u članu 4. stav 2. riječi: "za 
inspekcije koje nisu organizovane u okviru posebnog tijela 
uprave za inspekcijske poslove" brišu se, a broj "73/06" 
zamjenjuje se brojem "15/08". 

Član 2. 
U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi: 
"Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u knjizi 

evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima koja se izrađuje 
prema obrascu knjige koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i 
čini njegov sastavni dio. Obrazac knjige se sastoji od dva dijela, 
prvi dio čini naziv evidencije, a drugi sadržaj te evidencije." 

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi: 
"Knjigu evidencije inspekcijskog nadzora vodi svaki 

inspektor posebno za inspekcijski nadzor koji on vrši." 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom novinama Federacije BiH". 

Broj 01-03-02-1-231 
17. decembra 2013. godine 

Sarajevo
Ministar 

Predrag Kurteš, s. r.
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Na temelju članka 72. stavak 4. Zakona o matičnim 

knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), 
federalni ministar unutarnjih poslova donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA 
INSPEKCIJSKOG NADZORA U PODRUČJU MATIČNIH 

KNJIGA 

Članak 1. 
U Pravilniku o sadržaju, načinu i postupku provođenja 

inspekcijskog nadzora u području matičnih knjiga ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 63/12) u članku 4. stavku 2. riječi: 
"za inspekcije koje nisu organizirane u sklopu posebnog tijela 
uprave za inspekcijske poslove" brišu se, a broj "73/06" 
zamjenjuje se brojem "15/08". 

Članak 2. 
U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi: 
"Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u knjizi 

evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima, koja se 
izrađuje prema obrascu knjige koji je dan u prilogu ovoga 
Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Obrazac knjige sastoji se od 
dva dijela, prvi dio čini naziv evidencije, a drugi sadržaj te 
evidencije." 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi: 
"Knjigu evidencije inspekcijskog nadzora vodi svaki 

inspektor posebno za inspekcijski nadzor koji on obavi." 

Članak 3. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećega dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-03-02-1-231 
17. prosinca 2013. godine 

Sarajevo
Ministar 

Predrag Kurteš, v. r.
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