Сарајево, март 2019. године

МКТ
БИХ

ВОДИЧ ЗА ДОБИЈАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ
КАРТИЦЕ ВОЗАЧА

Министарство комуникација и транспорта БиХ
Сектор за транспорт
Трг БиХ бр. 1
71000 Сарајево

Квалификациона картица возача је
исправа којом возач доказује стручне
компетенције за обављање међународног
превоза.

Квалификациона картица возача се издаје на захтјев возача, по
утврђивању

испуњености

услова

прописаних

Правилником

о

условима издавања лиценци и квалификационих картица возача,
на период важења од пет година од дана издавања.
За добијање квалификационе картице возача, потребно је имати
испуњене услове у вези:
а) доказа о
Херцеговини,

пребивалишту

или

радне

дозволе

у

Босни

и

б) доказа о праву управљања возилима, минимално Ц1
подкатегорије за превоз робе и/или минимално Д1 подкатегорије за
превоз путника, издатог од надлежног органа у Босни и
Херцеговини,
ц) доказа о завршеном средњошколском образовању за возача,
најмање III степен односно КВ, и
д) потврде о стручној оспособљености возача, уколико овим
Правилником није другачије прописано1

1 На

основу Члана 34. став (2) Правилника о условима за издавање лиценце
и квалификационе картице возача, возачи који посједују возачку дозволу
категорија Д1, Д1+Е, Д или Д+Е или возачку дозволу која се признаје као
идентична, издату најкасније до 10. септембра 2008. године и возачи који
посједују возачку дозволу категорија Ц1, Ц1+E, Ц или Ц+Е или возачку
дозволу која се признаје као идентична, издату најкасније до 10. септембра
2009. године, који први пут подносе захтјев за издавање квалификационе
картице возача, ослобођени су стјецања почетне стручне оспособљености
возача.
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АДРЕСА СА КОНТАКТ ПОДАЦИМА
ДАТУМ И МЈЕСТО

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
ТРГ БИХ ¼
71000 САРАЈЕВО

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
KВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА
Име и презиме возача (јединствени матични број)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈМБ

__________________________

(потпис подносиоца захтјева)
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Подаци за уплату административних такси

Прималац
Рачун примаоца

Износ 5,00 КМ
Сврха уплате
Број пореског обвезника
Врста уплате
Врста прихода
Порески период
Општина
Буџетска организација
Позив на број
Износ 15,00 КМ
Износ 10,00 КМ

ЈРТ – Трезор Босне и Херцеговине
3380002210018390 – UNI CREDIT BANKA D.D. MOSTAR
5517902220404858 – UNICREDIT BANKA A.D. BANJA LUKA
1610000010751394 - RAIFFEISEN BANK BH D.D. SARAJEVO;
1549212013183391 - INTESA SANPAOLO BANKA D.D. SARAJEVO
Таксу потребно уплатити приликом подношења захтјева
Административна такса на захтјев
Идентификациони број правног лица ЈМБГ
‘’0’’
722101
Треба да одговара датуму уплате
Шифра општине пребивалишта – сједишта уплатиоца
0902999
‘’0’’

Уплату извршити према инструкцији која се доставлја уз
рјешенје
Уплату извршити према инструкцији која се доставлја уз
рјешенје
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Босна и Херцеговина
Министарство комуникација и транспорта
Сектор за транспорт
Адреса:

Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине,
Трг Босне и Херцеговине 1,
Сарајево 71000, Босна и Херцеговина

Телефон:

033 707 609

Email:

transport@mkt.gov.ba

Нaдлeжности:

 обавља послове који се односе на припремање и извршавање прописа, у вези са










успостављањем и функционисањем међународног и међуентитетског друмског,
жељезничког, ваздушног и цјевоводног транспорта,
учествује у припреми и прати провођење билатералних споразума са свим
државама са којима постоји заједнички интерес у билатералном превозу роба и
путника,
припрема закључивање међународних уговора и споразума из области
међународног транспорта,
сарађује са другим државама и иностраним институцијама у којима је Босна и
Херцеговина чланица,
договара контигенте билатералних и ЦЕМТ дозвола и других исправа који се
користе у међународном транспорту,
обавља расподјелу и дистрибуцију ЦЕМТ дозвола домаћим превозницима,
обавља послове издавања лиценци превозницима за међународни и
међуентитетски превоз путника и роба,
обавља усклађивање међународних и међуентитетских редова вожње и утврђује
основне принципе и координацију активности,
сарађује са државама у оквиру пакта стабилности по питању транспорта,
сарађује са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

Информације за квалификационе картице возача:
(033) 707 605; 707 615; 707 601; 704 564
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