
Нацрт 

На основу члана 29. став (5) 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 и 
18/13), 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 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим Правилником уређује се обиљежавање возила којим управља лице са оштећеним 
екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом или којим се превозе 
чланови удружења лица са инвалидитетом (у даљњем 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 или 
којим се превозе чланови удружења. 

 
Члан 3. 

(Изглед знака приступачности)  
 

(1) Знак приступачности има облик правоугаоника, димензија је 100 x 150 mm, има 
лице и наличје и серијски број.    
 

(2) Лице знака приступачности је плаве боје, с 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. 

 
b) десни дио, плаве боје, у којем је бијелом бојом уцртан међународни знак лица 

са инвалидитетом. 
 

(3) Наличје знака приступачности којим се обиљежава возило којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом је бијеле 
боје и подијељено је на:   
 



a) лијеви дио, са 3 бијела поља намијењена за фотографију лица са оштећеним 
екстремитетима или лица са инвалидитетом, упис имена и презимена лица са 
оштећеним екстремитетима или лица са инвалидитетом, те потпис лица са 
оштећеним екстремитетима или лица са инвалидитетом. 
 

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

(4) Наличје знака приступачности којим се обиљежава возило којим се превозе чланови 
удружења је бијеле боје и подијељено је на:   
 
a) лијеви дио, са 3 бијела поља намијењена за упис назива удружења, имена и 

презимена овлаштеног лица удружења те потпис овлаштеног лица удружења и 
печат удружења, 
 

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

   
(5) Изглед знака приступачности којим се обиљежава возило којим управља лице са 

оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом дат је у 
Прилогу број 1а, а знака којим се обиљежава возило којим се превозе чланови 
удружења у Прилогу број 1б и чине саставни дио овог Правилника.  
 

(6) 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 даљњем тексту: надлежни орган), према пребивалишту или боравишту 
подносиоца захтјева за издавање знака приступачности или према сједишту 
удружења. 
 

(2) За малољетно лице са инвалидитетом захтјев за издавање знака приступачности 
подноси  родитељ или старатељ на чије име је возило регистровано.  

 
(3) Формулар захтјева лица са оштећеним екстремитетима и лица са инвалидитетом дат 

је у Прилогу број 2а, а за удружење у Прилогу број 2б и чине саставни дио овог 
Правилника. 

 
Члан 5. 

(Потребна документација) 
 

(1) Лице са оштећеним екстремитетима уз захтјев за издавање знака приступачности 
доставља: 



 
a) рјешење о степену оштећења екстремитета битног за управљање возилом или 

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

b) двије фотографије димензија 30 x 35 mm, 
c) личну карту (на увид),  
d) возачку дозволу (на увид),  
e) потврду да је возило у власништву лица са оштећеним екстремитетима или да 

се возило користи по основу Уговора о лизингу. 
 

(2) Лице са инвалидитетом, осим прилога b) и c) из става 1) овог члана, уз захтјев за 
издавање знака приступачности доставља: 
 
a) рјешење или налаз, оцјену или мишљење о степену инвалидитета, издато од 
органа ентитета Босне и Херцеговине, кантона или Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, надлежних за утврђивање степена инвалидитета,  
b) потврду да је возило у власништву лица са инвалидитетом или да се возило 
користи по основу Уговора о лизингу. 

      
(3) Уколико захтјев за издавање знака приступачности подноси родитељ или старатељ 

малољетног лица са инвалидитетом, уз захтјев доставља: 
 
a) доказ о сродству са лицем за које подноси захтјев,   
b) 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,   
c) двије фотографије димензија 30 x 35 mm,  
d) возачку дозволу (на увид), 
е) доказ да је возило у власништву родитеља или старатеља малољетног лица са 
инвалидитетом или да се возило користи по основу Уговора о лизингу.   
 

(4) Овлаштено лице удружења, уз захтјев за издавање знака приступачности доставља 
рјешење о регистрацији удружења и потврду да је возило у власништву удружења 
или да се возило користи по основу Уговора о лизингу.   

 
Члан 6. 

(Издавање знака приступачности) 
 

(1) Знак приступачности издаје се подносиоцу захтјева за возило: 
а) којим управља лице са оштећеним екстремитетима, 
b) којим се превози лице са инвалидитетом,  
c) удружења лица са инвалидитетом којим се превозе чланови удружења. 
 
(2) Знак приступачности издаје се на период од 5 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, 
    ц) када се возилом удружења превози лице са инвалидитетом. 
 
(3) Возило са знаком приступачности има право паркирања на мјесту означеном за 
паркирање возила са знаком приступачности. 
  

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

 
(1) Лице са оштећеним екстремитетима или лице са инвалидитетом или овлаштено 

лице удружења за чије је возило издат знак приступачности дужно је одмах 
пријавити губитак или крађу знака приступачности најближој полицијској станици, 
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 и по поступку прописаним овим Правилником, уз достављање 
оштећеног знака приступачности. 

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

раније издатог знака приступачности. 
 

Члан 9. 
(Евиденција издатих знакова приступачности) 

 
Надлежни орган води: 

a) Уписник примљених захтјева и издатих знакова приступачности лицима са 
оштећеним екстремитетима и лицима са инвалидитетом, 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 саставни дио овог Правилника 
и 

b) 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 саставни дио овог Правилника. 

 
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 даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику 
БиХ“.   

 

 

Број: 01-                                                                                МИНИСТАР 
Сарајево,                                                                            
                                                                                            мр Исмир Јуско 



Prilog broj 1a/ Privitak broj 1a/ Прилог број 1а 

 

 

 

  

 

    prostor za fotografiju 

 

    простор за  фотографију 

  

 

 

ime i prezime/ име и презиме 

potpis/потпис 

 

 
Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na 
korištenje parkirališnih mjesta koja su u 
tu svrhu posebno obilježena 
 
Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na 
korištenje parkirališnih mjesta koja su u 
tu svrhu posebno obilježena 
 
Овај знак приступачности даје право 
на коришћење паркинг мјеста која су 
у ту сврху посебно обиљежена 
 
This Symbol of Access ensures the right 
to use parking lots which are specifically 
marked for that purpose 



Prilog broj 1b/ Privitak broj 1b/ Прилог број 1б 

 

 

 naziv udruženja/naziv 
udruge/назив удружења 

 

 

ovlašteno lice 
udruženja/mjerodavna 
osoba udruge/овлаштено 
лице удружења 

 

 
Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na 
korištenje parkirališnih mjesta koja su u 
tu svrhu posebno obilježena 
 
Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na 
korištenje parkirališnih mjesta koja su u 
tu svrhu posebno obilježena 
 
Овај знак приступачности даје право 
на коришћење паркинг мјеста која су 
у ту сврху посебно обиљежена 
 
This Symbol of Access ensures the right 
to use parking lots which are specifically 
marked for that purpose 

potpis/pečat / потпис/pečat 



Прилог број 2а 
На основу члана 5. Правилника о обиљежавању возила којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом, надлежном 
органу подноси се 

ЗАХТЈЕВ 
за издавање знака приступачности лицу са оштећеним екстремитетима/лицу са 

инвалидитетом 
(надлежни орган)                                                                                                                            

Обраћам вам се са захтјевом за издавање знака приступачности. Дајем сљедеће податке: 

1. Ime i prezime  

2. Ime jednog roditeља  

3. Датум и мјесто рођења  

4. Држављанство  

5. Адреса пребивалишта  

6. Регистарски број возила  

7. Марка и тип возила  

8. 
Име и презиме корисника возила по 
основу Уговора о лизингу 

 

Уз захтјев прилажем документацију прописану Правилником, и то: 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
4. ................................................................................ 
Изјава: 
Овим изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су 
сви подаци које о себи дајем, као и ова Изјава, истинити, потпуни и тачни, што 
потврђујем својеручним потписом. 
 
У................................                                   Подносилац захтјева 
.............................. године     _________________________ 
 
Напомена: 
У случају када захтјев за издавање знака приступачности подноси лице са оштећеним 
екстремитетима, у рубрике од 1 до 7 уносе се подаци лица са оштећеним 
екстремитетима. Рубрике 6 и 7 односе се на возило чији је власник лице са оштећеним 
екстремитетима. Уколико се возило користи по основу Уговора о лизингу, у рубрику 8 
уносе се подаци о кориснику лизинга. 
У случају када за малољетно лице са инвалидитетом захтјев за издавање знака 
приступачности подноси родитељ или старатељ малољетног лица, у рубрике од 1 до 5 
уносе се подаци малољетног лица са инвалидитетом, а у рубрике 6 и 7 подаци о возилу 
чији је власник родитељ или старатељ малољетног лица. Уколико се возило користи по 
основу Уговора о лизингу, у рубрику 8 уносе се подаци о кориснику лизинга. 
У случају када захтјев за издавање знака приступачности подноси лице са 
инвалидитетом, у рубрике од 1 до 7 уносе се подаци лица са инвалидитетом. Рубрике 6 
и 7 односе се на возило чији је власник лице са инвалидитетом, а у рубрику 8 име и 
презиме корисника возила по основу Уговора о лизингу. 



Прилог број 2б 
 
На основу члана 5. Правилника о обиљежавању возила којим управља лице са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом, надлежном 
органу подноси се 
 

ЗАХТЈЕВ 
за издавање знака приступачности удружењу лица са инвалидитетом 

_________________________________________________ 
(надлежни орган)                                                                                                                            

Обраћам вам се са захтјевом за издавање знака приступачности. Дајем сљедеће податке: 
 

1. Naziv udružeња  

2. 
Име и презиме овлаштеног лица 
удружења 

 

3. Регистарски број удружења  

4. Датум и мјесто оснивања  

5. Адреса сједишта  

6. Регистарски број возила  

7. Марка и тип возила  

8. 
Возило се користи по основу 
Уговора о лизингу 

 

 
Уз захтјев прилажем документацију прописану Правилником, и то: 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
4. ................................................................................ 
Изјава: 
Овим изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су 
сви подаци које дајем, као и ова Изјава, истинити, потпуни и тачни, што потврђујем 
својеручним потписом. 
 
У................................                  Подносилац захтјева у име удружења 
.............................. године     _________________________ 
 
 



Прилог број 3 

 
Уписник примљених захтјева и издатих знакова приступачности за возило: 

а) којим управља лице са оштећеним екстремитетима  

                                                                      б)  којим се превози лице са инвалидитетом  

Редни 

број 

Име (име једног родитеља) 

и презиме 

Datum i mjesto 

rođeња 

Адреса 

пребивалишта 

Број личне 

карте 

Издата  

Рег.бр. 

возила 

Сер.бр. 

знака 

Датум 

издавања 

Продужење 

важности 

Напомена 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



Прилог број 4 

Картон евиденције знака приступачности за возило: 
a) којим управља лице са оштећеним екстремитетима  

                                                                         б)   којим се превози лице са инвалидитетом 
  

КАРТОН ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ 
ЗНАКОВА ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
Слика 
 

 
Име __________________________ 
 
Презиме _______________________ 
 
Датум и мјесто  
рођења_______________________ 
 
Држављанство __________________ 
 
Број личне карте_________________ 
 
Рег.број возила _________________ 
 
Марка ________________________ 
возила 
 
Тип __________________________ 
возила 

Сер.број знака 
________________ 
 
Датум издавања 
________________ 
 
Рок важења 
________________ 
 
Продужена до 
________________ 
 
Потпис лица                          Потпис овлаштеног лица 
 
 

М.П. 
Промјене податка уписују се на полеђини картона 



Прилог број 5 

Уписник примљених захтјева и издатих знакова приступачности возилу удружења лица са инвалидитетом 

Редни 

број 
Назив удружења 

Датум и 

мјесто 

оснивања 

Адреса 

сједишта 
Рег. бр. возила  

Сер.бр. 

знака 

Датум 

издавања 

Продужење 

важности 

Напомена 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



Прилог број 6 

Картон евиденције  

знака приступачности возилу удружења лица са инвалидитетом 

 

 

КАРТОН ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ 

ЗНАКОВА ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Назив удружења 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рег.број возила _________________ 
 
Марка возила 
________________________ 
 
Тип возила  
__________________________ 
 

Сер.број знака 

________________ 

 

Датум издавања 

________________ 

 

Важи до   

________________ 

 

Продужена до 

________________ 

 

Потпис овлаштеног лица удруженја 

 

 

М.П. 

Промјене податка уписују се на полеђини картона 
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