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На основу члана 252. тачка 15), а у вези са чланом 187. 

став (3) Закона о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", 
бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), 
министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, у 
сарадњи са органом надлежним за унутрашње послове, 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ВОЗАЧКОЈ ДОЗВОЛИ 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником прописује се облик, изглед и 
садржај обрасца возачке дозволе, поступак и начин издавања 
возачке дозволе, замјена возачке дозволе и стране возачке 
дозволе, поништавање возачке дозволе те начин вођења 
евиденције о возачким дозволама (у даљем тексту: 
Правилник). 

Члан 2. 
(Надлежност) 

Издавање и замјену возачке дозволе врше и евиденцију 
возача воде у Федерацији Босне и Херцеговине кантонална 
министарства унутрашњих послова, у Републици Српској 
Министарство унутрашњих послова и у Брчко дистрикту 
Босне и Херцеговине Одјељење за јавни регистар (у даљем 
тексту: надлежни орган), на чијем подручју возач има 

пребивалиште, односно на чијем подручју расељено лице има 
боравиште (у даљем тексту: пребивалиште, односно 
боравиште). 

ДИО ДРУГИ - ОБРАЗАЦ И САДРЖАЈ ВОЗАЧКЕ 
ДОЗВОЛЕ 

Члан 3. 
(Изглед возачке дозволе) 

(1) Возачка дозвола има облик картице, ID 1 формата 
(стандард ISO 7810), израђена је вишеслојном 
технологијом од поликарбонатног материјала и 
ружичасте је боје различитих тонова. 

(2) Изглед и садржај возачке дозволе дат је у Прилогу број 
1. и чини дио овог правилника. 

Члан 4. 
(Исписивање података и употреба језика) 

(1) Наслов на обрасцу возачке дозволе исписан је на 
језицима конститутивних народа Босне и Херцеговине, 
француском и енглеском језику. 

(2) Текст наслова на језицима конститутивних народа 
исписан је латиничним и ћириличним писмом. 

(3) Појединачни подаци који се уносе у образац возачке 
дозволе исписују се електронским путем латиничним 
писмом. 

Члан 5. 
(Садржај предње стране и полеђине обрасца и означавање 

категорија и поткатегорија) 
(1) На предњој страни обрасца возачке дозволе у горњем 

лијевом углу стоји наслов "ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА", на 
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средини назив "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА", а у 
горњем десном углу међународна ознака Босне и 
Херцеговине - "БИХ". 

(2) Испод наслова "ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА" налази се 
простор за фотографију и серијски број. 

(3) Десно од фотографије налазе се рубрике нумерисане 
бројевима у које се уписују: презиме, име, датум и 
мјесто рођења, датум издавања, рок важења возачке 
дозволе, назив органа који је издао возачку дозволу, 
општина пребивалишта, односно боравишта, потпис 
власника возачке дозволе и ознака категорије или 
поткатегорије за коју важи возачка дозвола. 

(4) На полеђини обрасца возачке дозволе у горњем лијевом 
углу налази се рубрика "Напомена" у коју се уносе 
подаци о обавезном коришћењу одређених помагала у 
току вожње или коришћења прилагођених возила и 
других ограничења. 

(5) Испод рубрике "Напомена" уписује се јединствени 
матични број имаоца возачке дозволе и 
једнодимензионални bar code, а испод тог налази се 
текстуално описан садржај нумерисаних рубрика 
возачке дозволе исписане латиничним и ћириличним 
писмом на језицима конститутивних народа Босне и 
Херцеговине. 

(6) Возачка дозвола издаје се за управљање моторним и 
прикључним возилима у складу са Законом о основама 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини за категорије А, Б, Ц, Д, БЕ, ЦЕ и ДЕ и 
поткатегорије А1, Б1, Ц1, Д1, Ц1Е и Д1Е. Означавање 
категорије или поткатегорије возила за коју возачка 
дозвола важи врши се уписивањем ознаке категорије 
или поткатегорије на предњој страни обрасца возачке 
дозволе и уписивањем датума полагања возачког испита 
за одређене категорије или поткатегорије у одговарајуће 
рубрике у табели на полеђини обрасца возачке дозволе. 

(7) На преосталом дијелу полеђине обрасца возачке дозволе 
налази се табела са означеним категоријама и 
поткатегоријама са симболима возила одговарајуће 
категорије и поткатегорије те рубрике у које се уписује: 
а) датум полагања одређене категорије или 

поткатегорије; 
б) вријеме трајања изречене мјере безбједности или 

заштитне мјере забране управљања моторним 
возилом. 

ДИО ТРЕЋИ - ИЗДАВАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 

Члан 6. 
(Захтјев за издавање возачке дозволе) 

(1) Возачка дозвола издаје се на захтјев лица које је 
положило возачки испит (у даљем тексту: подносилац 
захтјева). 

(2) Захтјев за издавање возачке дозволе подноси се на 
обрасцу ВД-1 који садржи: 
a) врсту захтјева; 
б) име и презиме; 
ц) име једног родитеља; 
д) датум рођења; 
е) мјесто рођења; 
ф) држављанство; 
г) јединствени матични број; 
х) пребивалиште и адресу подносиоца захтјева, 

односно боравиште за расељено лице; 
и) датум полагања возачког испита; 
ј) мјесто полагања возачког испита; 
к) ознаку категорије и поткатегорије возила за које се 

тражи возачка дозвола; 

л) податке о томе да ли подносилац захтјева већ 
посједује возачку дозволу; 

м) број регистра; 
н) потпис службеног лица; 
о) потпис подносиоца захтјева; 
п) податке о прилозима уз захтјев. 

(3) Изглед обрасца ВД-1 дат је у Прилогу број 2. и чини дио 
овог правилника. 

(4) На поступак пред надлежним органом, а који није 
уређен одредбама овог правилника, примијениће се 
одредбе важећих закона о управном поступку ентитета 
и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Члан 7. 
(Потребна документација) 

(1) Уз захтјев за издавање возачке дозволе прилажу се 
сљедећи документи: 
a) увјерење о здравственој способности лица за 

управљање моторним возилом оне категорије или 
поткатегорије за коју се тражи возачка дозвола које 
не може да буде старије од дванаест мјесеци; 

б) увјерене о положеном возачком испиту за 
управљање моторним возилом оне категорије или 
поткатегорије за коју се тражи издавање возачке 
дозволе не старије од три мјесеца; 

ц) доказ о пребивалишту, односно боравишту 
(увидом у личну карту); 

д) доказ о одобреном боравку за страног 
држављанина; 

е) доказ о уплати прописане накнаде за образац 
возачке дозволе. 

Члан 8. 
(Поступак издавања возачке дозволе) 

(1) Надлежни орган, по пријему захтјева за издавање 
возачке дозволе и провјере да се за то лице у 
електронској евиденцији налазе фотографија, потпис 
као и остали лични подаци, подносиоцу захтјева издаје 
потврду о пријему захтјева и преузимању возачке 
дозволе на обрасцу ВД-2. 

(2) У случају да се утврди да је дошло до измјене изгледа 
лица у односу на фотографију која се налази у 
електронској евиденцији, подносиоца захтјева је 
потребно упутити на фотографисање. 

(3) Надлежни орган, након проведеног поступка по 
запримљеном захтјеву, издаје возачку дозволу или 
доноси рјешење којим се одбија захтјев за издавање 
возачке дозволе. 

(4) Када преузме возачку дозволу, подносилац захтјева на 
потврди из става (1) овог члана својим потписом 
потврђује преузимање возачке дозволе са уписивањем 
датума преузимања, а службено лице то потврђује 
потписом и потврду одлаже у досје возача. 

(5) Возачку дозволу може преузети подносилац захтјева 
или лице које опуномоћи. 

(6) Изглед обрасца ВД-2 дат је у Прилогу број 3. и чини дио 
овог правилника. 

Члан 9. 
(Фотографија на возачкој дозволи) 

(1) Фотографија на возачкој дозволи мора вјерно да 
приказује лик имаоца возачке дозволе (са лица-an face), 
без шешира, капе или мараме. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, лице које из вјерских 
разлога или према народним обичајима носи шешир, 
капу или мараму може се фотографисати са шеширом, 
капом или марамом, али карактеристике лица од 
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почетка браде до врха чела, као и обје ивице лица морају 
да буду јасно приказане. 

Члан 10. 
(Рок важења возачке дозволе) 

(1) Возачка дозвола издаје се са роком важења од 10 
година, а лицу старијем од 65 година живота са роком 
важења од три године, рачунајући од дана издавања. 

(2) Лицу које у вријеме издавања возачке дозволе има више 
од 55 година живота возачка дозвола издаје се са роком 
важења до навршених 65 година живота, с тим да тај рок 
не може да буде краћи од три године. 

(3) Изузетно, возачка дозвола се може издати и на рок 
краћи од рока утврђеног у овом члану на основу налаза 
и мишљења здравствене установе назначеном у 
увјерењу о здравственој способности лица, а који не 
може да буде краћи од двије године. 

Члан 11. 
(Издавање возачке дозволе за А1 или Б1 поткатегорију) 
Лицу старости између 16 до 18 година живота које 

посједује личну карту а које је положило испит за управљање 
моторним возилом поткатегорије А1 или Б1 издаће се возачка 
дозвола за управљање моторним возилом поткатегорије А1 
или Б1. 

Члан 12. 
(Напомене и ограничења на возачкој дозволи) 

(1) Лицу са инвалидитетом и лицу са тјелесним 
недостацима који не представљају сметњу за управљање 
моторним возилом али то знатно отежавају издаје се 
возачка дозвола, с тим да возач има право управљања 
моторним возилом само ако приликом вожње користи 
помагала назначена у рубрици "Напомена" на полеђини 
обрасца возачке дозволе изразима "наочале", "глухо 
лице", и "ортопедска помагала". Уз израз "наочале" 
уписује се код "01.", уз израз "глухо лице" уписује се 
код "02." те уз израз "ортопедска помагала" уписује се 
код "03.". 

(2) Уколико у току важења возачке дозволе настане обавеза 
коришћења наочала, ортопедског помагала и слушног 
апарата, ималац возачке дозволе дужан је да у року од 
15 дана, рачунајући од дана настале обавезе, надлежном 
органу поднесе захтјев за замјену возачке дозволе на за 
то прописаном обрасцу. 

(3) Под изразом "наочале" подразумијева се употреба 
наочала или сочива приликом вожње, израз "ортопедска 
помагала" подразумијева протезе и прилагођеност 
моторног возила, а израз "глухо лице" подразумијева 
употребу слушног апарата. 

(4) Лицу које је оспособљавање и испит за возача обављало 
на моторном возилу са аутоматским мјењачем се у 
рубрици "Напомена" уноси израз "Аутоматски 
пријенос" и уписује код "10.02.". 

Члан 13. 
(Одузимање и поништавање возачке дозволе) 

(1) Лицу које први пут стекне право управљања моторним 
возилом категорије Б и које у току двије године од дана 
стицања права управљања моторним возилом категорије 
Б скупи четири казнена бода надлежни орган одузима и 
поништава возачку дозволу, чиме губи право 
управљања моторним возилом. 

(2) Рјешење о одузимању и поништавању возачке дозволе 
доноси орган код којег се возач води у евиденцији. 

(3) Возачка дозвола се физички поништава бушењем и чува 
се у евиденцији органа код којег се возач води. 

(4) Податак о поништењу возачке дозволе евидентира се у 
евиденцији органа код којег се возач води. 

(5) Сматра се да лице којем је возачка дозвола одузета и 
поништена у складу са одредбама овог члана нема 
положен возачки испит за управљање моторним 
возилом категорије Б. 

(6) Уколико је возач престао бити држављанин Босне и 
Херцеговине, надлежни орган код којег се возач води у 
евиденцији поступиће на начин прописан у ст. (2) и (3) 
овог члана. 

Члан 14. 
(Начин продужења важења возачке дозволе) 

(1) Продужење важења возачке дозволе врши се на захтјев 
возача код надлежног органа код којег се возач води у 
евиденцији. 

(2) Продужење возачке дозволе врши се издавањем нове 
возачке дозволе, са роковима важења прописаним 
чланом 10. овог правилника. 

(3) Уз захтјев за продужење важења возачке дозволе 
прилаже се возачка дозвола чији је рок важења истекао 
и доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке 
дозволе. 

(4) Возач моторног возила којем је возачка дозвола издата 
са краћим роком важења, уз захтјев за продужење 
важења возачке дозволе, мора да приложи увјерење о 
здравственој способности за управљање моторним 
возилом те категорије или поткатегорије које не смије да 
буде старије од шест мјесеци. 

(5) Возач коме је издата возачка дозвола за управљање 
моторним возилом категорије Д и поткатегорије Д1, 
приликом сваког продужења важења возачке дозволе, уз 
захтјев за продужење важења возачке дозволе, прилаже 
увјерење о здравственој способности за управљање 
моторним возилом те категорије или поткатегорије које 
не смије да буде старије од шест мјесеци. 

(6) Захтјев за продужење важења возачке дозволе подноси 
се на обрасцу ВД-1. 

Члан 15. 
(Продужење важења возачке дозволе у току посљедње године 

важења) 
(1) Надлежни орган продужиће возачку дозволу и кад је 

захтјев за продужење поднесен у току посљедње године 
њеног важења, а продужење важења рачуна се од дана 
издавања нове возачке дозволе. 

(2) Приликом подношења захтјева за продужење важења 
возачке дозволе подносиоцу захтјева се издаје потврда 
из члана 8. овог правилника на обрасцу ВД-2. 

Члан 16. 
(Разлози замјене возачке дозволе) 

Замјена возачке дозволе врши се у случајевима уписа 
нове категорије или поткатегорије, промјене било којег 
податка садржаног у возачкој дозволи те у случају њеног 
оштећења, дотрајалости или нестанка. 

Члан 17. 
(Поступак у случају нестанка возачке дозволе) 

(1) Нестанак возачке дозволе пријављује се надлежном 
органу на чијем подручју је ималац возачке дозволе 
сазнао за њен нестанак. 

(2) Нестанак возачке дозволе објављује се у "Службеном 
гласнику БиХ" или службеним гласилима ентитета и 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

(3) У случају нестанка возачке дозволе, надлежни орган 
доноси рјешење којим се возачка дозвола поништава. 

(4) Уз захтјев за замјену нестале возачке дозволе прилаже 
се доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке 
дозволе и доказ да је извршено објављивање нестале 
важеће возачке дозволе као неважећег документа у 
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"Службеном гласнику БиХ" или службеним гласилима 
ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Члан 18. 
(Поступак замјене возачке дозволе) 

(1) Замјена возачке дозволе из разлога наведених у члану 
16. овог правилника врши се издавањем нове возачке 
дозволе на захтјев имаоца возачке дозволе. 

(2) Замјена возачке дозволе врши се и у случају када је 
возачу изречена безбједносна или заштитна мјера 
забране управљања моторним возилом за одређену 
категорију уколико возач има право управљати 
моторним возилом других категорија. 

(3) Уз захтјев за замјену дотрајале или оштећене возачке 
дозволе предаје се возачка дозвола чија се замјена тражи 
и доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке 
дозволе. 

(4) Уз захтјев за замјену возачке дозволе због промјене 
било којег податка садржаног у возачкој дозволи 
прилаже се возачка дозвола чија се замјена тражи, доказ 
о измјени података и доказ о уплати прописане накнаде 
за образац возачке дозволе. 

(5) Надлежни орган који је извршио замјену возачке 
дозволе по преузимању нове возачке дозволе поништава 
раније издату возачку дозволу и исту одлаже у досје 
возача. 

Члан 19. 
(Рок важења замијењене возачке дозволе) 

(1) У замијењеној возачкој дозволи уписује се рок важења у 
складу са одредбама члана 10. овог правилника, 
рачунајући од дана њеног издавања, осим у случајевима 
ограничења рока важења када ће се возачка дозвола 
издати до оног рока до када је важила замијењена 
возачка дозвола. 

(2) Изузетно, лицу старијем од 65 година живота се може 
издати замијењена возачка дозвола на рок који не може 
да буде краћи од двије године, на основу налаза и 
мишљења здравствене установе назначеном у увјерењу 
о здравственој способности лица које није старије од 
шест мјесеци. 

Члан 20. 
(Поступак замјене иностране возачке дозволе) 

(1) Захтјев за замјену иностране возачке дозволе подноси се 
на обрасцу ВД-1. 

(2) Уз захтјев из претходног става, подносилац прилаже: 
a) важећу инострану возачку дозволу којој није 

истекао рок важења; 
б) превод иностране возачке дозволе овјерен од 

судског тумача; 
ц) увјерење о здравственој способности лица за 

управљање моторним возилом оне категорије и 
поткатегорије за коју се тражи возачка дозвола, а 
које не може да буде старије од шест мјесеци; 

д) доказ да посједује личну карту држављана Босне и 
Херцеговине (увидом у личну карту), личну карту 
за странце (увидом у личну карту), избјеглички 
картон (овјерена фотокопија), картон о 
супсидијарној заштити (овјерена фотокопија) или 
доказ о одобреном привременом боравку (овјерена 
фотокопија рјешења); 

е) доказ о уплати прописане накнаде за образац 
возачке дозволе. 

(3) Инострана возачка дозвола из чијег се превода текста не 
може да закључи за коју категорију или поткатегорију 
моторних возила је издата или да ли јој је истекао рок 
важења може да се замијени само уколико подносилац 

захтјева приложи исправу из које се види којим 
моторним возилом може управљати, односно да јој није 
истекао рок важења. 

(4) Након издавања возачке дозволе, надлежни орган, путем 
Министарства иностраних послова Босне и 
Херцеговине, враћа важећу инострану возачку дозволу 
органу државе која је ту дозволу издала, а у досјеу 
возача задржава фотокопију иностране возачке дозволе. 

(5) Изузетно од става (4) овог члана, за лице које је 
тражилац азила или којем је додијељен азил, надлежни 
орган који је издао возачку дозволу неће вратити важећу 
инострану возачку дозволу органу државе која је издала 
инострану возачку дозволу. 

ДИО ЧЕТВРТИ - ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВОЗАЧКИМ 
ДОЗВОЛАМА 

Члан 21. 
(Електронска евиденција) 

(1) У оквиру своје надлежности, надлежни орган 
електронским путем води, одржава и користи 
евиденцију о возачима и возачким дозволама, у складу 
са Законом о централној евиденцији и размјени 
података. 

(2) Евиденција из става (1) овог члана води се на обрасцу 
ВД-3. 

(3) Изглед обрасца ВД-3 дат је у Прилогу број 4. и чини дио 
овог правилника. 

Члан 22. 
(Регистар примљених захтјева) 

(1) Евиденцију о примљеним захтјевима за издавање, 
продужење важења и замјену возачке дозволе надлежни 
орган води у облику Регистра примљених захтјева (у 
даљем тексту: Регистар) на обрасцу ВД-4. 

(2) Регистар се састоји од исписаних дневних листова 
формата А4 (образац ВД-4) по редном броју путем 
електронске евиденције, а садржи податке о редном 
броју, датуму пријема захтјева, презимену и имену 
подносиоца захтјева, имену једног родитеља, датуму 
рођења и врсти захтјева (издавање, продужење важења, 
замјена возачке дозволе), као и потпис службеног лица и 
рубрику "Напомена". 

(3) Регистар се закључује на крају календарске године, 
увезује и трајно чува. 

(4) Захтјеви се одлажу по редном броју и трајно чувају. 
(5) Изглед обрасца ВД-4 дат је у Прилогу број 5. и чини дио 

овог правилника. 

Члан 23. 
(Досје возача) 

Захтјев на основу којег је издата возачка дозвола, 
заједно са прилозима поднесеним уз тај захтјев, чини досје 
возача, који се чува код надлежног органа који је издао 
возачку дозволу и одлаже по броју регистра (редном броју). 

ДИО ПЕТИ - ОБАВЕЗЕ ВОЗАЧА, РОК ИЗДАВАЊА И 
ПОСТУПАЊЕ С ВОЗАЧКОМ ДОЗВОЛОМ 

Члан 24. 
(Промјена пребивалишта и замјена возачке дозволе) 

(1) Ималац возачке дозволе је приликом промјене 
пребивалишта, боравишта, односно боравка страног 
лица, дужан да се пријави у року 15 дана у евиденцију 
возача код надлежног органа на чијем подручју је 
његово ново пребивалиште, боравиште, односно мјесто 
боравка страног лица и истовремено поднесе захтјев за 
замјену возачке дозволе на обрасцу ВД-1. 

(2) У поступку из става (1) овог члана надлежни орган ће 
извршити замјену возачке дозволе и о томе одмах, по 



Број 9 - Страна 14 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Уторак, 12. 2. 2019. 

 

службеној дужности, електронским путем обавијестити 
надлежни орган код којег се то лице водило у 
евиденцији возача ради одјаве из те евиденције и 
достављања његовог досјеа. 

Члан 25. 
(Рок издавања возачке дозволе) 

(1) Надлежни орган издаје возачку дозволу у року од 15 
дана од дана подношења захтјева. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, надлежни орган на 
захтјев лица из оправданих разлога (лијечење у 
иностранству, пословни разлози и др.) може да изда 
возачку дозволу у року наведеном у захтјеву, и у том 
случају додатне трошкове сноси подносилац захтјева. 

Члан 26. 
(Поступање са возачком дозволом умрлог) 

(1) Возачка дозвола умрлог предаје се надлежном органу и 
одјављује у електронској евиденцији. 

(2) Уколико се возачка дозвола умрлог преда органу који 
није издао возачку дозволу, о томе се обавјештава и 
истовремено доставља надлежном органу који је издао 
ту возачку дозволу. 

(3) Изузетно, на захтјев члана породице умрлог, возачка 
дозвола умрлог може да се поништена преда породици 
умрлог. 

(4) Уколико возачка дозвола не буде предата надлежном 
органу, надлежни орган ће, на основу Обавијести о 
смрти возача коју је доставио матични уред, одјавити 
возачку дозволу у електронској евиденцији. 

Члан 27. 
(Депоновање возачке дозволе) 

(1) Депоновање возачке дозволе врши се у складу са 
Законом о основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини на начин да се 
депонује код надлежног органа код којег се возач води у 
евиденцији. 

(2) Уколико се возач, након пријема позива да достави 
возачку дозволу ради извршења забране управљања 
моторним возилом, не одазове позиву, надлежни орган 
доноси закључак о принудном одузимању возачке 
дозволе. 

(3) Вријеме трајања забране управљања моторним возилом 
рачуна се од дана депоновања возачке дозволе код 
надлежног органа. 

(4) Након што утврди да је истекло вријеме трајања забране 
управљања моторним возилом, надлежни орган позива 
возача ради враћања депоноване возачке дозволе. 

(5) На захтјев возача коме је изречена забрана управљања 
моторним возилом за одређену категорију а који има 
право управљати другим категоријама може да се 

изврши замјена возачке дозволе са уписаном забраном и 
таква возачка дозвола се издаје у року од 72 сата од 
подношења захтјева. 

(6) Након што истекне вријеме забране управљања 
моторним возилом за одређену категорију, возачу се, на 
његов захтјев, враћа депонована возачка дозвола а 
возачка дозвола издата са уписаном забраном се 
поништава и одлаже у досје возача. 

(7) Забрана управљања моторним возилом изречена према 
возачу који има инострану возачку дозволу извршава се 
тако што се возачу издаје потврда о трајању забране и 
истовремено се обавјештавају сви органи унутрашњих 
послова у Босни и Херцеговини, као и Гранична 
полиција Босне и Херцеговине. 

ДИО ШЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
(Поступање са ранијом евиденцијом) 

(1) Досје возача сачињава цјелокупна евиденција о возачу 
која се водила по досадашњим прописима и прилози 
наведени у члану 23. овог правилника и иста се чува 
трајно. 

(2) Картони из картотеке возача улажу се у досје возача 
који се слажу по новом редном броју регистра у смислу 
члана 23. овог правилника. 

Члан 29. 
(Обезбјеђивање образаца возачке дозволе) 

Образац возачке дозволе прописан овим правилником 
обезбјеђује Министарство цивилних послова Босне и 
Херцеговине. 

Члан 30. 
(Важење раније издатих возачких дозвола) 

Возачке дозволе издате прије ступања на снагу овог 
правилника важеће су до истека рока на који су издате. 

Члан 31. 
(Престанак примјене прописа) 

Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена 
Правилника о возачкој дозволи ("Службени гласник БиХ", бр. 
13/07 и 43/15). 

Члан 32. 
(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 02-04-02-2-346/19 
05. фебруара 2019. године 

Сарајево
Замјеник министра 

Саша Далипагић, с. р.
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