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(2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су 
описани у техничком упутству "Напредни безбједносни 
механизми за машински читљиве документе: Опште 
спецификације". 

Члан 6. 
(Биометријска апликација) 

(1) Биометријска апликација је апликација истовјетна 
апликацији биометријске путне исправе. Првенствено 
је намијењена за контролу преласка државне границе. 

(2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су 
описани у техничком упутству "Напредни безбједносни 
механизми за машински читљиве документе: 
Електронски машински читљиви документи са 
BAC/PACEv2 i EACv1". 

Члан 7. 
(Апликација електронске личне карте) 

(1) Апликација електронске личне карте садржи податке из 
евиденције личних карата. Намијењена је за потребе 
дигиталног представљања, односно коришћења 
различитих сервиса. 

(2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су 
описани у техничком упутству "Напредни сигурносни 
механизми за машински читљиве документе: 
продужена контрола приступа верзија 2 (EACv2), 
успостављање конекције аутентикацијом лозинком 
(PACE), и ограничена идентификација (RI) Version 
2.10". 

Члан 8. 
(Апликација за дигитално потписивање) 

(1) Апликација за дигитално потписивање садржи 
квалификоване дигиталне сертификате. Намијењена је 
за потребе дигиталног потписивања докумената. 

(2) Садржај и функционисање ове апликације детаљно су 
описани у техничком упутству "Бесконтактна 
електронска лична карта као уређај за безбједан 
дигитални потпис". 

Члан 9. 
(Објављивање на ВЕБ страници) 

(1) Техничка упутства наведена у овом Упутству 
дефинишемо као стандард и биће, на основу одлуке 
директора, објављена на ВЕБ страници Агенције за 
идентификациона документа, евиденцију и размјену 
података Босне и Херцеговине. 

(2) Свака промјена садржаја техничких упутстава из овог 
Уптуства подразумијеваће доношење одлуке директора 
којом се промијењена техничка упутства усвајају као 
стандард, а претходна техничка упутства стављају ван 
примјене. 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се од дана доношења Одлуке о почетку издавања личних 
карата са електронским меморијским елементом. 
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Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik 

BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o 
Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu 
podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 
56/08) i člana 20. stav (2) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne 

i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 
53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione 
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 
donosi 

UPUTSTVO 
O OBJAVI SERIJSKIH BROJEVA IZGUBLJENIH I 

UKRADENIH LIČNIH KARATA DRŽAVLJANA BOSNE I 
HERCEGOVINE NA WEB STRANICI AGENCIJE ZA 
IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I 
RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim Uputstvom propisuje se način dostavljanja podataka i 
objave serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata 
državljana Bosne i Hercegovine na web stranici Agencije za 
identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). 

Član 2. 
(Nadležni organi i način dostavljanja podataka) 

(1) Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Republike Srpske i u Brčko Distriktu nadležni organ koji 
funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljem 
tekstu: nadležni organ), po donošenju rješenja iz člana 20. 
stav (4) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 
32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), dužni su bez odlaganja 
dostaviti podatke o poništenim ličnim kartama radi objave 
na web stranici Agencije. 

(2) Na osnovu pravosnažnog rješenja iz stava (1) ovog člana 
službenik nadležnog organa dužan je promijeniti status 
lične karte u status izgubljena ili ukradena. Promjenom 
statusa lične karte u izgubljena ili ukradena podaci postaju 
vidljivi na web stranici Agencije. Podaci iz stava (1) ovog 
člana, koji se dostavljaju, odnose se na serijski broj 
poništene lične karte i nadležni organ koji je tu ličnu kartu 
izdao, odnosno poništio. 

(3) Podaci se Agenciji dostavljaju trenutno, elektronskim 
putem, prema tehničkim rješenjima koje osigurava 
Agencija. 

Član 3. 
(Objava podataka) 

(1) Agencija će odmah po prijemu podataka iz člana 2. ovog 
Uputstva na svojoj web stranici izvršiti objavu dostavljenih 
podataka. 

(2) Serijski broj lične karte koja je u zakonom propisanom 
postupku poništena ne može se više koristiti. 

(3) Podaci iz stava (1) ovog člana dostupni su na web stranici 
Agencije do roka važenja lične karte koja je poništena. 

Član 4. 
(Prestanak primjene dosadašnjih propisa) 

Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena 
Uputstva broj 01/1-288/03 od 19.05.2003. godine donesenog od 
strane Ministarstva civilnih poslova BiH u dijelu koji se odnosi 
na postupak objave podataka o izgubljenim i ukradenim ličnim 
kartama. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se 
od dana donošenja Odluke o početku izdavanja ličnih karata sa 
elektronskim memorijskim elementom. 
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