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Član 10. 
Ovaj Sporazum objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i 

u "Službenom glasniku Republike Srpske". 

Broj 01-13-1651/17 
17. srpnja 2017. godine 

Sarajevo 
Predsjedavajući 

Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine 

Dr. Denis Zvizdić, v. r. 

Broj 04/1-012-2-711-1/17 
01. lipnja 2017. godine 

Banja Luka 
Predsjednica 

Vlade Republike Srpske 
Željka Cvijanović, v. r.

 

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

802 
На основу члана 29. став (5) Закона о основама 

безбједости саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 
18/13 и 8/17), министар комуникација и транспорта Босне и 
Херцеговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ОБИЉЕЖАВАЊУ ВОЗИЛА КОЈИМ УПРАВЉА 
ЛИЦЕ СА ОШТЕЋЕНИМ ЕКСТРЕМИТЕТИМА 

ИЛИ КОЈИМ СЕ ПРЕВОЗИ ЛИЦЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 100% 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим Правилником уређује се начин и поступак 
обиљежавања возила којим управља лице са оштећеним 
екстремитетима, битним за управљање возилом (у даљем 
тексту: лице са оштећеним екстремитетима) или којим се 
превози лице са инвалидитетом 100% или којим се превозе 
чланови удружења лица са инвалидитетом (у даљем тексту: 
удружење), изглед знака којим се обиљежавају ова возила, 
поступак издавања знака, постављање и коришћење знака, 
период важења и вођење евиденција. 

Члан 2. 
(Знак приступачности) 

Знак приступачности је међународни знак којим се 
обиљежава возило којим управља лице са оштећеним 
екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом 
100% или којим се превозе чланови удружења. 

Члан 3. 
(Изглед знака приступачности) 

(1) Знак приступачности за возило којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози лице 
са инвалидитетом 100% има облик правоугаоника, 
димензија је 100 x 150 mm, има лице и наличје и 
серијски број. 

(2) Лице знака, из става (1) овог члана је плаве боје, сa 
ивицом бијеле боје, ширине 3 mm и подијељено је на: 
a) лијеви дио, са 3 бијела поља намијењена за упис 

сљедећих података о знаку приступачности: 
1) назив органа надлежног за издавање, 
2) серијски број, 
3) рок важења и 
4) регистарски број возила. 

б) десни дио, плаве боје, у којем је бијелом бојом 
уцртан међународни знак лица са инвалидитетом. 

(3) Наличје знака приступачности из става (1) овог члана је 
бијеле боје и подијељено је на: лијеви дио, са 3 бијела 
поља намијењена за фотографију, упис имена и 
презимена те потпис лица са оштећеним 
екстремитетима или лица са инвалидитетом 100% и 

десни дио, са пољем бијеле боје на којем је уписан текст 
на босанском, српском, хрватском и енглеском језику: 
"Овај знак приступачности даје право на коришћење 
паркинг мјеста која су у ту сврху посебно обиљежена". 

(4) Лице знака приступачности којим се обиљежава возило 
којим се превозе чланови удружења, идентично је лицу 
знака приступачности, из члана 3. став 2. овог 
Правилника. 

(5) Наличје знака приступачности којим се обиљежава 
возило којим се превозе чланови удружења је бијеле 
боје и подијељено је на: лијеви дио, са 3 бијела поља 
намијењена за упис назива удружења, имена и 
презимена те потпис овлашћеног лица удружења и 
печат удружења и десни дио, са једним пољем бијеле 
боје на којем је уписан текст на босанском, српском, 
хрватском и енглеском језику: "Овај знак 
приступачности даје право на коришћење паркинг 
мјеста која су у ту сврху посебно обиљежена". 

(6) Изглед знака приступачности којим се обиљежава 
возило којим управља лице са оштећеним 
екстремитетима или којим се превози лице са 
инвалидитетом 100% дат је у Прилогу број 1а, а знака 
којим се обиљежава возило којим се превозе чланови 
удружења у Прилогу број 1б и чине дио овог 
Правилника. 

(7) Израду, штампање и дистрибуцију знака 
приступачности обезбјеђују у Федерацији Босне и 
Херцеговине кантонална министарства унутрашњих 
послова, у Републици Српској Министарство 
унутрашњих послова, а у Брчко дистрикту Босне и 
Херцеговине Одјељење за јавни регистар. 

Члан 4. 
(Поступак издавања знака приступачности) 

(1) Захтјев за издавање знака приступачности подноси се 
органу за унутрашње послове (у даљем тексту: 
надлежни орган), према пребивалишту или боравишту 
подносиоца захтјева за издавање знака приступачности 
или према сједишту удружења. 

(2) За малољетно лице са инвалидитетом 100% захтјев за 
издавање знака приступачности подноси родитељ или 
старатељ или члан заједничког домаћинства малољетног 
лица са инвалидитетом 100%, на чије име је возило 
регистровано. 

(3) Захтјев за издавање знака приступачности подноси 
пунољетно лице са инвалидитетом 100% или родитељ 
или члан заједничког домаћинства лица са 
инвалидитетом 100%, на чије име је возило 
регистровано. 

(4) Формулар захтјева лица са оштећеним екстремитетима 
и лица са инвалидитетом 100% дат је у Прилогу број 2а, 
а за удружење у Прилогу број 2б и чине дио овог 
Правилника. 

Члан 5. 
(Потребна документација) 

(1) Лице са оштећеним екстремитетима, уз захтјев за 
издавање знака приступачности, доставља: 
a) посљедње издато рјешење о степену оштећења 

екстремитета битног за управљање возилом или 
посљедњи налаз, оцјену или мишљење издато од 
органа ентитета Босне и Херцеговине, кантона или 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине надлежних 
за утврђивање степена оштећења екстремитета, 

б) двије фотографије димензија 30 x 35 mm, 
ц) личну карту (на увид), 
д) возачку дозволу (на увид) и 



Број 54 - Страна 110 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Петак, 28. 7. 2017. 

 

е) потврду да је возило у власништву лица са 
оштећеним екстремитетима или да се возило 
користи по основу Уговора о лизингу. 

(2) Лице са степеном инвалидитета 100%, осим прилога б) 
и ц) из става 1) овог члана, уз захтјев за издавање знака 
приступачности доставља: 
a) посљедње рјешење или посљедњи налаз, оцјену 

или мишљење о степену инвалидитета 100%, 
издато од органа ентитета Босне и Херцеговине, 
кантона или Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
надлежних за утврђивање степена инвалидитета, 

б) потврду да је возило у власништву лица са 
инвалидитетом 100% или лица из члана 4. став (3) 
овог Правилника или да се возило користи по 
основу Уговора о лизингу, 

ц) доказ да је лице из члана 4. став (3) овог 
Правилника члан заједничког домаћинства лица са 
инвалидитетом 100%. 

(3) У случају када захтјев за издавање знака 
приступачности подноси лице из члана 4. став (2) овог 
Правилника, уз захтјев доставља: 
a) доказ о сродству или доказ да је члан заједничког 

домаћинства малољетног лица са инвалидитетом 
100%, 

б) посљедње рјешење или налаз, оцјену или 
мишљење о степену инвалидитета малољетног 
лица са инвалидитетом, издато од органа ентитета 
Босне и Херцеговине, кантона или Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине, 

ц) двије фотографије лица са инвалидитетом 100%, 
димензија 30 x 35 mm, 

д) возачку дозволу (на увид) и 
е) доказ да је возило у власништву лица из члана 4. 

став (2) овог Правилника или да се возило користи 
по основу Уговора о лизингу. 

(4) Овлаштено лице удружења, уз захтјев за издавање знака, 
приступачности доставља: 
a) рјешење о регистрацији удружења, 
б) потврду да је возило у власништву удружења или 

да се возило користи по основу Уговора о лизингу, 
ц) доказ из члана 5. став (2) тачка а) овог Правилника 

и 
д) доказ да су лица са инвалидитетом 100% чланови 

удружења. 

Члан 6. 
(Издавање знака приступачности) 

(1) Знак приступачности издаје се подносиоцу захтјева за 
возило: 
а) којим управља лице са оштећеним екстремите-

тима, 
б) којим се превози лице са инвалидитетом 100%, 
ц) удружења лица са инвалидитетом 100% којим се 

превозе чланови удружења. 
(2) Знак приступачности издаје се на период од 10 година. 

Члан 7. 
(Постављање и коришћење знака приступачности) 

(1) Знак приступачности поставља се на видном мјесту, у 
доњем десном углу предњег вјетробранског стакла 
возила. 

(2) Знак приступачности се користи у случају: 
а) када возилом управља лице са оштећеним 

екстремитетима, 
б) када се возилом превози лице са инвалидитетом 

100%, 

ц) када се возилом удружења превози лице са 
инвалидитетом 100%, члан удружења. 

(3) Возило са знаком приступачности има право на 
коришћење паркинг мјеста која су у ту сврху посебно 
обиљежена. 

Члан 8. 
(Поступак у случају губитка, крађе или оштећења знака 

приступачности) 
(1) Лице са оштећеним екстремитетима или лице са 

инвалидитетом 100% или овлашћено лице удружења за 
чије је возило издат знак приступачности дужно је 
пријавити губитак или крађу знака приступачности 
најближој полицијској станици одмах, а најкасније у 
року од 3 (три) дана надлежном органу. 

(2) Издавање новог знака приступачности проводи се на 
начин и по поступку прописаном за његово издавање, уз 
достављање обавијести најближе полицијске станице о 
губитку или крађи знака приступачности. 

(3) Уколико је знак приступачности оштећен, издавање 
новог знака приступачности проводи се на начин 
предвиђен за његово издавање, уз достављање 
оштећеног знака приступачности. 

(4) У случају из ст. (1) и (3) овог члана, нови знак 
приступачности важи до рока назначеног на знаку 
приступачности. 

Члан 9. 
(Евиденција издатих знакова приступачности) 

(1) Надлежни орган води: 
a) Уписник примљених захтјева и издатих знакова 

приступачности лицима са оштећеним 
екстремитетима и лицима са инвалидитетом 100%, 
који је Прилог број 3, Картон евиденције издатих 
знакова приступачности за возило којим управља 
лице са оштећеним екстремитетима или којим се 
превози лице са инвалидитетом, који је Прилог 
број 4, и који чине дио овог Правилника и 

б) Уписник примљених захтјева и издатих знакова 
приступачности удружењу лица са инвалидитетом, 
који је Прилог број 5, и Картон евиденције издатих 
знакова приступачности, који је Прилог број 6, и 
чине дио овог Правилника. 

(2) Уписник примљених захтјева и издатих знакова 
приступачности и Картон евиденције издатих знакова 
приступачности може се водити и у електронској 
форми. 

Члан 10. 
(Прелазне одредбе) 

(1) Знак приступачности издат прије ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи истеком рока на који је 
издат. 

(2) Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о обиљежавању возила којим управља 
лице са инвалидитетом или којим се превози лице са 
инвалидитетом ("Службени гласник БиХ", број 92/15). 

Члан 11. 
(Ступање на снагу и објава) 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објаве у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-04-02-2-2190/17 
7. јула 2017. године 

Сарајево
Министар 

Mр Исмир Јуско, с. р.
 

  


