
Ду жи на (km):
Ври је ме (h):
Тип чам ца:
Вр ста опре ме:
Број уче сни ка:
Ко му ни ка ци о ни план:
План за слу чај опа сно сти:
Кар та:
Ин фор ма ци је о ко ри сни ци ма услу га раф тин га:
4. УЧЕ СНИ ЦИ - КО РИ СНИ ЦИ РАФ ТИН ГА
Име и пре зи ме:
ЈМБГ:
Адре са:
Кон такт:
Кон такт у слу ча ју не сре ће:
Оси гу ра ње:
Да ли сте под ути ца јем ал ко хо ла, 
дро ге, дру гих опој них сред ста ва: ДА НЕ
Ко ри сти ћу фа кул та тив ну раф тинг 
опре му: ДА НЕ
Да ли сте пли вач или не пли вач: ДА НЕ
Из ја ва о здрав стве ном ста њу:
5. КО МУ НИ КА ЦИ О НИ ПЛАН
Име во ђе раф тин га: Те ле фон: __/__-__
Име ко ри сни ка раф тин га у сва ком 
раф тинг чам цу:

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

Број по ли ци је: __/__-__
Број хит не по мо ћи: __/__-__
6. ИЗ ВЈЕ ШТАЈ У СЛУ ЧА ЈУ НЕ СРЕ ЋЕ:
Ко мен тар:

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ

1. По тен ци јал на мје ста за ева ку а ци ју: ______________

2. На чин ева ку ци је до мје ста: _____________________

3. Од го вор но ли це ор га ни за то ра  раф тин га  ко је је за ду -
же но да по зо ве хит ну слу жбу или по ли ци ју у слу ча ју не -
сре ће или не до ла ска ко ри сни ка раф тин га по окончању
рафтинга у предвиђено вријеме: ____________

При лог 2.

ИЗ ЈА ВА О РИ ЗИ ЦИ МА И ПРЕ У ЗИ МА ЊУ 
ОД ГО ВОР НО СТИ

__________________________________________________
(Име и пре зи ме ко ри сни ка раф тин га)

по твр ђу јем да сам свје стан/на да раф тинг са др жи ри зи ке
ко ји мо гу да про у зро ку ју озбиљ не по вре де или смрт.

Ра зу ми јем да раф тинг укљу чу је од ре ђе не ри зи ке од по -
вре ђи ва ња, опа сне по жи вот, здра вље и тје ле сни ин те гри -
тет. Та ко ђе, ра зу ми јем да се од ла сци на раф тинг мо гу спро -
во ди ти на мје сту ко је је уда ље но од мје ста на ко јем се мо -
же бр зо и аде кват но пру жи ти ме ди цин ска по моћ.

Ра зу ми јем и са гла сан/на сам да ни ти мој во ђа раф тин -
га, ски пер, ни ти ор га ни за тор раф тин га, ни ти би ло ко од
њи хо вих за по сле них ли ца (у да љем тек сту: ис кљу че не
стра не) не мо гу би ти од го вор ни за би ло ко ју по вре ду, за
смрт или не ку дру гу, ме ни лич но, мо јој по ро ди ци, род би ни
или на сљед ни ци ма на не се ну ште ту, ко је мо гу на ста ти мо -
јим уче ство ва њем у овом раф тин гу или због не мар но сти
би ло ко је стра не, об у хва та ју ћи и ис кљу че не стра не, па сив -
но или ак тив но.

Бу де ли ми до пу ште но уче ство ва ње на овом раф тин гу,
до бро вољ но при хва там све са тим по ве за не ри зи ке, без об -
зи ра на то да ли су они пред ви ди ви или не пред ви ди ви, а
ко ји мо гу про и за ћи мо јим при сту па њем раф тин гу.

Исто вре ме но из ја вљу јем да ни ја, али ни мо ја по ро ди -
ца, на сљед ни ци или пу но моћ ни ци не ће зах ти је ва ти по кре -
та ње по сту па ка про тив во ђе раф тин га, ски пе ра или ор га -
ни за то ра раф тин га. Та ко ђе ми је по зна то да је раф тинг фи -
зич ки на пор на ак тив ност, да ћу се у то ку ове ак тив но сти
на пре за ти, те из ри чи то из ја вљу јем да при хва там ри зи ке и
по вре де од ср ча ног уда ра ко ји мо же на сту пи ти усљед оп те -
ре ће ња, хи пер тер ми је и слич но, те да го ре на ве де на ли ца и
ор га ни за то ре раф тин га не сма трам од го вор ним.

Да ље, из ја вљу јем да сам пу но ље тан/на и прав но овла -
шћен/на за пот пи си ва ње Из ја ве о ис кљу чи ва њу од од го -
вор но сти, од но сно да по сје ду јем пи са но одо бре ње ро ди те -
ља или за кон ских за ступ ни ка.

ОВОМ ИЗ ЈА ВОМ ИС КЉУ ЧУ ЈЕМ СВОГ
__________________________________________________

(Име и пре зи ме во ђе раф тин га, ски пе ра или дру гих ли ца)

ВО ЂУ РАФ ТИН ГА, СКИ ПЕ РА, ОР ГА НИ ЗА ТО РА РАФ -
ТИН ГА И СВА ГО РЕ ПО МЕ НУ ТА ЛИ ЦА ОД БИ ЛО КА -
КВЕ ОД ГО ВОР НО СТИ У СЛУ ЧА ЈУ БИ ЛО КО ЈЕ ВР СТЕ
ШТЕ ТЕ ИЛИ МО ЈЕ СМР ТИ, А КО ЈЕ ЗА МЕ НЕ, МО ЈЕ
ПУ НО МОЋ НИ КЕ И МО ЈЕ ПРАВ НЕ НА СЉЕД НИ КЕ МО -
ГУ НА СТУ ПИ ТИ МО ЈИМ УЧЕ СТВО ВА ЊЕМ У РАФ ТИН -
ГУ. ИС ЦРП НО САМ СЕ ИН ФОР МИ САО/ЛА И ПРО ЧИ -
ТАО/ЛА ОВУ ИЗ ЈА ВУ О ИС КЉУ ЧИ ВА ЊУ О ОД ГО ВОР -
НО СТИ, А ПРИ ЈЕ НЕ ГО ШТО САМ У СВО ЈЕ ИМЕ И У
ИМЕ СВО ЈИХ НА СЉЕД НИ КА ПОТ ПИ САО/ЛА ИЗ ЈА ВУ.

Мје сто: __________________, да тум (дан / мје сец / го -
ди на) _____________________

Пот пис ко ри сни ка раф тин га:______________________
__________________________________________________

Пот пис ро ди те ља или за кон ског за ступ ни ка 
(ако је ко ри сник раф тин га ма ло ље тан)
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На основу чла на 26. став 2. и чла на 63. став 1. тач ка в)
За ко на о хра ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 49/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 
СА ДР ЖА ЈУ И СПРО ВО ЂЕ ЊУ ОП ШТИХ И 

СПЕ ЦИ ФИЧ НИХ УСЛО ВА ХИ ГИ ЈЕ НЕ ХРА НЕ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о са др жа ју и спро во ђе њу оп штих и спе -

ци фич них усло ва хи ги је не хра не (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 111/09) у чла ну 2. ри је чи: “утвр ђу ју
се сље де ћа на че ла” за мје њу ју се ри је чи ма: “про пи су ју се”.
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Члан 2.
У чла ну 9. по сли је ри је чи: “на ми је ње ној тој свр си” до -

да ју се ри је чи: “у пи са ној вер зи ји или у елек трон ској вер -
зи ји”.

Члан 3.
У чла ну 11. у тач ки и) по сли је ри је чи: “по сли је за вр ше -

ног ра да” до да ју се ри је чи: “уко ли ко се по гон пе ре во дом”.

Члан 4.
У чла ну 12. у ста ву 3. по сли је ри је чи: “ке ра мич ким

пло чи ца ма” до да ју се ри је чи: “или дру гим по год ним ма те -
ри ја лом за ефи ка сно одр жа ва ње”.

Члан 5.
У чла ну 28. у ста ву 5. по сли је ри је чи: “за гри ја ва ње”

додајe се ри јеч: “уста”.

Члан 6.
У чла ну 29. у ста ву 1. ри је чи: “јед ном го ди ном” за мје -

њу ју се ри је чи ма: “шест мје се ци”.
Став 2. ми је ња се и гла си:
“(2) Пекарa ко ја је ре ги стро ва на као при вред но дру -

штво оба ве зна је у рад ном од но су на нео д ре ђе но ври је ме
да има за по сле но нај ма ње јед но ли це са ви со ком струч ном
спре мом пре храм бе но-тех но ло шког смје ра ко је ће оба вља -
ти по сло ве ор га ни за то ра про из вод ње и кон тро ле ква ли те та
про из во да.”.

Став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) Пе ка ра ко ја је ре ги стро ва на као пред у зет ник оба -

ве зна је на осно ву уго во ра о по слов но-тех нич кој са рад њи
у рад ном од но су има ти за по сле но ли це са ви со ком струч -
ном спре мом пре храм бе но-тех но ло шког смје ра ко је ће оба -
вља ти по сло ве ор га ни за то ра про из вод ње и кон тро ле ква -
ли те та про из во да.”.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5., ко ји гла се:
“(4) Пе ка ра ко ја је ре ги стро ва на као при вред но дру -

штво оба ве зна је да има нај ма ње че ти ри за по сле на рад ни -
ка по јед ној смје ни, у про из вод њи два, ди стри бу ци ји јед -
ног и у про да ји јед ног рад ни ка.

(5) Пе ка ра ко ја је ре ги стро ва на као пред у зет ник оба ве -
зна је да има нај ма ње два за по сле на рад ни ка по јед ној смје -
ни, а уко ли ко вр ши ди стри бу ци ју, још јед ног рад ни ка.”.

Члан 7.
Члан 30. ми је ња се и гла си:
“(1) Пе ка ра ко ја је ре ги стро ва на као при вред но дру -

штво мо ра има ти сље де ће про сто ри је:
а) про стор за скла ди ште ње бра шна или си ло се за бра -

шно од го ва ра ју ћег ка па ци те та и за смје штај по моћ них си -
ро ви на и ре про ма те ри ја ла са са др жа ји ма ко ји обез бје ђу ју
очу ва ње њи хо вог ква ли те та, са са о бра ћај ни цом за вањ ски
при јем бра шна, чи ја ве ли чи на тре ба да омо гу ћи при јем си -
ро ви на нај ма ње за сед мо днев ну про из вод њу, 

б) про сто ри ју за про си ја ва ње, при пре му, из ра ду, пе че -
ње и хла ђе ње про из во да, 

в) про сто ри ју за скла ди ште ње и па ко ва ње го то вих про -
из во да, 

г) одво јен про стор за пра ње по су да, ала та, ам ба ла же и
дру гих по су да ко је се ко ри сте у про из вод њи,

д) про сто ри ју за смје штај ам ба ла же, 
ђ) про сто ри ју, од но сно ре зер во ар за смје штај го ри ва,
е) про сто ри ју за од ла га ње чвр стог от па да и про ду ка та

са го ри је ва ња, уко ли ко се ко ри сте чвр ста го ри ва,
ж) са ни тар ни блок са гар де ро бом,
з) про сто ри ју за од мор рад ни ка и 
и) уко ли ко се про из во ђач ба ви про да јом соп стве них

про из во да, мо ра има ти и про дај ни про стор, ко ји мо ра би ти
одво јен од про из вод ног ди је ла објек та и скла ди шта го то -
вих про из во да, у скла ду са про пи си ма из обла сти хра не.

(2) Пе ка ра ко ја је ре ги стро ва на као пред у зет ник мо ра
има ти сље де ће про сто ри је:

а) про стор за скла ди ште ње бра шна и за смје штај по -
моћ них си ро ви на и ре про ма те ри ја ла са са др жа ји ма ко ји
обез бје ђу ју очу ва ње њи хо вог ква ли те та и са са о бра ћај ни -
цом за вањ ски при јем бра шна, чи ја ве ли чи на тре ба да омо -
гу ћи при јем си ро ви на нај ма ње за сед мо днев ну про из вод -
њу, 

б) про сто ри ју за про си ја ва ње, при пре му, из ра ду, пе че -
ње и хла ђе ње про из во да, 

в) про сто ри ју, од но сно ре зер во ар за смје штај го ри ва,
г) про сто ри ју за од ла га ње чвр стог от па да и про ду ка та

са го ри је ва ња, уко ли ко се ко ри сте чвр ста го ри ва,
д) са ни тар ни блок са гар де ро бом и
ђ) уко ли ко се про из во ђач ба ви про да јом соп стве них

про из во да, мо ра има ти и про дај ни про стор, ко ји мо ра би ти
одво јен од про из вод ног ди је ла објек та и скла ди шта го то -
вих про из во да, у скла ду са про пи си ма из обла сти хра не.”.

Члан 8.
У чла ну 31. у ста ву 4. број: “3” за мје њу ју се бро јем:

“2,8”.

Члан 9.
У чла ну 32. у ста ву 2. ри јеч: “др ве ним” за мје њу ју се

ри јеч ју: “од го ва ра ју ћим”.

Члан 10.
Члан 52. ми је ња се и гла си:
“При вред ни су бјек ти ко ји по слу ју са хра ном ду жни су

ускла ди ти сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог пра вил ни ка
до 31. ав гу ста 2011. го ди не.”.

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.01-312-43/11
25. јануара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 23. став 3. За ко на о хра ни (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 49/09) и чла на 82. став 2.
За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА 
О СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА 

ЦЕН ТРАЛ НОГ РЕ ГИ СТРА

Члан 1.
У Пра вил ни ку о са др жа ју и на чи ну во ђе ња Цен трал ног

ре ги стра (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
93/09) у чла ну 4. по сли је ста ва 2. додајe се но ви став 3., ко -
ји гла си:

“(3) Уз при ја ву из ста ва 1. овог чла на при ла жу се и:
а) рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар, од но сно рје ше -

ње о оба вља њу пред у зет нич ке дје лат но сти и
б) по себ но рје ше ње за оба вља ње по је ди них дје лат но -

сти, уко ли ко је по себ ним за ко ном или дру гим про пи сом,
као услов, пред ви ђе но при ба вља ње истог.”.

Члан 2.
Члан 5. бри ше се.

Члан 3.
Члан 7. ми је ња се и гла си:
“Го ди шње по дат ке о ре а ли зо ва ној про из вод њи, ко ли -

чи ни упо трије бље не до ма ће си ро ви не, ко ли чи ни упо трије -
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