
На основу члана 252. тачка 16), а у вези са чланом 192. став (5) Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 6/06), министар 
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, у сарадњи са органом надлежним за унутрашње 
послове, доноси   

ПРАВИЛНИК   

О МЕЂУНАРОДНОЈ ВОЗАЧКОЈ ДОЗВОЛИ   

Члан 1.   

(Предмет)   

Овим Правилником уређује се начин давања овлаштења за издавање међународне возачке дозволе 
ауто-мото клубовима/ савезима и ауто-мото друштвима, поступак и начин издавања међународне 
возачке дозволе, образац и садржај међународне возачке дозволе, начин вођења евиденције и 
чување документације о издатим међународним возачким дозволама (у даљњем тексту: 
Правилник).   

Члан 2.   

(Овлаштење за издавање међународне возачке дозволе)   

(1)    Међународну возачку дозволу у Босни и Херцеговини издају за то овлаштени ауто-мото 
клубови/савези и ауто-мото друштва која су регистрована у Босни и Херцеговини, ентитетима и 
Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.   

(2)    Овлаштење за издавање међунардне возачке дозволе издаје Министарство комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине.   

(3)    Послове издавања међународних возачких дозвола ауто-мото клубови/савези и ауто-мото 
друштва обављају као послове јавних овлаштења.   

(4)    Овлаштење за издавање међународних возачких дозвола издаће се ауто-мото 
клубовим/савезима и ауто - мото друштвима уколико испуњавају сљедеће услове:   

а)    да су регистровани у складу са Законом о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 32/01) односно законима ентитета и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине;   

б)    да имају оспособљен стручан кадар минимално средње стручне спреме;   

ц)    адекватан простор за рад минималне површине 16м²   

д)    металну касу за чување образаца међународне возачке дозволе и архивирање документације.   

(5)    Ауто-мото клубови/савези и ауто-мото друштва из става (1) овог члана могу послове издавања 
међународне возачке дозволе пренијети на чланице у свом саставу (ауто-мото друштва/ауто-мото 
клубови) под условом да исти испуњавају услове предвиђене ставом (4) овог члана.   

(6)    О пренесеним пословима издавања међународне возачке дозволе из става (5) овог члана 
обавезно се информише Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.   



Члан 3.   

(Услови за издавање међународне возачке дозволе)   

(1)    Међународна возачка дозвола издаје се на захтјев возача са пребивалиштем у Босни и 
Херцеговини, а на основу важеће возачке дозволе издате од стране надлежног органа Босне и 
Херцеговине на период важења од двије године.   

(2)    Међународна возачка дозвола издаје се на период важења краћи од двије године у сљедећим 
случајевима:   

а)    ако је краћи период важења у складу са потписаним међународним уговором и   

б)    ако је период важења националне возачке дозволе краћи од двије године.   

(3)    Међународна возачка дозвола не може се издати возачу коме је одлуком надлежног органа 
изречена мјера безбједности или заштитна мјера управљања моторним возилом одређене категорије, 
док та забрана траје.   

Члан 4.   

(Изглед међународне возачке дозволе)   

(1)    Међународна возачка дозвола издаје се на образцу у складу са Прилогом 10. Међународне 
конвенције о друмском саобраћају (Беч, 08. 11. 1968. године) којом је Босна и Херцеговина везана 
на основу члана 1. И дио став 4. тачка 6. Уредбе са законском снагом о преузимању и примјењивању 
савезних закона који се у Босни и Херцеговини примјењују као републички закони ("Службени лист 
РБиХ", број 2/92).   

(2)    Образац и садржај међународне возачке дозволе дат је у Прилогу број 1. и чини саставни дио 
овог Правилника.   

(3)    Међународна возачка дозвола израђена је од картона (КВМК 250 - грамски) и сиве је боје.   

(4)    Захтјев за издавање међународне возачке дозволе подноси се на образцу који је дат у Прилогу 
број 2. и чини саставни дио овог Правилника.   

Члан 5.   

(Издавање међународне возачке дозволе)   

(1)    Ауто-мото клубови/ауто-мото савези и ауто-мото друштва међународну возачку дозволу издају 
на образцу из члана 4. став (2) овог Правилника.   

(2)    Садржина међународне возачке дозволе исписана је на језицима конститутивних народа у 
Босни и Херцеговини и преведена је на француски језик.   

(3)    Појединачни податци у међународној возачкој дозволи испуњавају се латиничним писмом, 
писаћом машином, рачунаром или неизбрисивим мастилом.   



(4)    Међународна возачка дозвола је нумерисана серијским бројем и обавезно је издавање по 
редосљеду серијских бројева, претходно одобрених од стране Министарства комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине.   

(5)    У међународној возачкој дозволи се врши овјера категорије у складу са важећом националном 
возачком дозволом.   

(6)    Фотографија возача на међународној возачкој дозволи учвршћује се љепилом и металним 
спонама и на исту се наноси печат издаваоца по горњем и доњем углу уз обавезан лични потпис 
возача на простору предвиђеном испод фотографије, а друга фотографија возача учвршћује се на 
обрасцу захтјева за издавање међународне возачке дозволе.   

(7)    Накнада за издавање међународне возачке дозволе јединствена је на подручју цијеле Босне и 
Херцеговине, а утврђују је овлаштени ауто-мото клубови/ауто-мото савези и ауто - мото друштва уз 
сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.   

(8)    Ауто-мото клубови/ауто-мото савези и ауто-мото друштва дужни су извјештај о издатим 
међународним дозволама доставити Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине 
једанпут годишње.   

Члан 6.   

(Регистар издатих међународних возачких дозвола)   

(1)    О издатим међународним возачким дозволама води се "Регистар издатих међународних 
возачких дозвола", овјерен потписом руководиоца ауто-мото клуба/ауто-мото савеза или ауто-мото 
друштва.   

(2)    Регистар издатих међународних возачких дозвола садржи 200 посебно нумерисаних страна, 
прошивен јемствеником и печат са потписом руководиоца.   

(3)    Регистар издатих међународних возачких докумената садржи сљедеће податке: редни број, 
податци о међународној возачкој дозволи (број међународне возачке дозволе, датум издавања, рок 
важења), податци о важећој националној возачкој дозволи (регистарски број, датум издавања, назив 
органа који је дозволу издао), подаци о возачу (име и презиме, мјесто рођења, адреса 
пребивалишта).   

(4)    Регистар издатих међународних возачких дозвола води се уредно и ажурно, а евентуалне 
исправке погрешно унесених података овјеравају се потписом овлаштене особе издаваоца 
међународне возачке дозволе.   

(5)    Регистар издатих међународних возачких дозвола и остала пратећа документација чува се са 
роком од три године од дана издавања међународне возачке дозволе.   

(6)    Изглед регистра издатих међународних возачких документа дат је у Прилогу број 3 и чини 
саставни дио овог Правилника.   

Члан 7.   

(Обезбјеђивање образаца међународне возачке дозволе)   

(1)    Ауто-мото клубови/ауто-мото савези и ауто-мото друштва из члана 2. став (1) овог Правилника 
обезбјеђују обрасце међународне возачке дозволе.   



Члан 8.   

(Надзор и контрола)   

(1)    Надзор над спровођењем одредаба овог Правилника врши Министарство комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине.   

(2)    Контролу над спровођењем одредаба овог Правилника врше органи унутрашњих послова 
ентитета, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона.   

Члан 9.   

(Престанак примјене прописа)   

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви прописи којима је регулисна област која 
је предмет овог Правилника.   

Члан 10.   

(Ступање на снагу)   

(1)    Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Босне 
и Херцеговине".   

(2)    Овај Правилник објављује се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине.   

 

Број 01-02-2-328-11/07 
5. фебруара 2007. године 

Сарајево   

 

 
Министар 

др Бранко Докић, с. р.   























 


