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ПРИЛОГ 1.

ПЛАКЕТА

______________________________________________________________________________________
(НАЗИВ ОРГАНИЗАТОРА ВОЛОНТИРАЊА)

ЗА ВОЛОНТЕРСКИ ДОПРИНОС РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ __________________________________________
(ГОДИНА ДОДЈЕЉИВАЊА)

ПРИЛОГ 2.

МЕДАЉА

_____________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВОЛОНТЕРА)

ЗА ВОЛОНТЕРСКИ ДОПРИНОС РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
____________________________

(ГОДИНА ДОДЈЕЉИВАЊА)

751
На основу члана 57. став 3. и члана 76. став 2. тачка д) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 89/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар сао-
браћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТАВЉАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И УКЛАЊАЊУ 

РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ И НАТПИСА

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин поста-

вљања, врста, уклањање и одржавање рекламних табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно оглаша-
вање или обавјештавање и других натписа (у даљем тексту: 
натписи) у заштитном појасу јавних путева.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) заштитни појас пута је земљиште поред пута чије 

је коришћење ограничено у складу са одредбама Закона о 
јавним путевима, а ради несметаног и безбједног одвијања 
саобраћаја,

2) насеље је простор на коме се редови или групе зграда 
налазе с једне или обје стране пута, дајући му изглед улице 
чије границе одређује надлежни орган саобраћајним зна-
ком за обиљежавање насеља и

3) управљач пута је јавно предузеће, концесионар, дру-
го правно лице, надлежни орган јединице локалне само-
управе који је у складу са посебним законом надлежан за 
управљање путем.

Члан 3.
(1) Натписи се могу постављати у заштитном појасу 

јавних путева ван насеља, на удаљености од најмање:
1) 10 метара од спољне ивице путног појаса поред ма-

гистралног и регионалног пута и
2) пет метара од спољне ивице путног појаса поред ло-

калног пута.
(2) За постављање натписа правно лице, предузетник 

или физичко лице које је власник, односно корисник натпи-
са (у даљем тексту: корисник) мора прибавити одобрење од 
управљача пута уз који се поставља натпис.

Члан 4.
(1) На дијелу јавног пута који пролази кроз насеље, 

уз који се могу постављати натписи, натписи се могу по-
стављати у заштитном појасу на удаљености од најмање 
три (3) метра од спољне ивице путног појаса, уз одобрење 
управљача пута.
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(2) Одредбе става 1. овог члана не односе се на ауто-
путеве и брзе путеве.

Члан 5.
(1) Натписи се могу постављати у заштитном појасу ау-

то-путева на удаљености од најмање 40 метара од спољне 
ивице путног појаса, а у заштитном појасу брзих путева на 
удаљености од најмање 12 метара од спољне ивице путног 
појаса.

(2) За постављање натписа корисник натписа мора при-
бавити одобрење од управљача пута уз који се поставља 
натпис.

Члан 6.
(1) Натписи се не смију постављати на:
1) мјестима гдје угрожавају постојећи простор у функ-

ционалном и амбијенталном погледу,
2) раскрсницама,
3) мјестима укрштања пута са жељезничком пругом,
4) непрегледним дијеловима пута,
5) унутрашњим странама оштрих кривина,
6) путним објектима (порталу тунела и у тунелу, мосто-

вима, надвожњацима и сл.) и
7) на растојањима мањим од 100 метара од путних обје-

ката.
(2) Натпис се поставља на удаљености најмање 50 ме-

тара од саобраћајног знака, тако да не заклања саобраћајни 
знак, односно не умањује видљивост саобраћајног знака.

(3) Натпис својим изгледом, обликом, текстом или бојом 
не смије личити на саобраћајни знак и мора бити такав да:

1) не одвраћа пажњу возача,
2) не засљепљује учеснике у саобраћају,
3) не умањује прегледност пута,
4) не умањује видљивост направа које су значајне за бе-

збједност саобраћаја,
5) не усмјерава погрешно учеснике у саобраћају и
6) не омета ток саобраћаја.
(4) Приликом употребе уређаја за освјетљење, свјетлост 

не смије бити усмјерена у правцу уздужне осе пута, нити 
емитована у испрекиданим интервалима, а освјетљење се 
мора уклопити у цјелокупни систем јавне расвјете.

Члан 7.
(1) Натписи морају бити једнообразни и задовољавати 

прописане услове у погледу димензија.
(2) Натписи могу бити једнострани или вишестрани, 

велики и мали панои и транспаренти изнад пута.
(3) Велики панои су површине 12 м² и морају имати 

сљедеће димензије:
1) висина 3 м и ширина 4 м и
2) висина 2,3 м, а ширина 5 м.
(4) Мали панои су површине до 5 м² и могу се поста-

вљати само на паркиралиштима и аутобуским стајалишти-
ма (у оквиру надстрешнице за путнике).

(5) Транспаренти изнад јавног пута употребљавају се за 
обавјештавање о значајним догађајима и постављају се на 
посебне носаче чија висина не смије бити мања од 5,50 м 
изнад коловоза, а за минималан временски период прије и 
послије догађаја.

(6) Изнад ауто-пута и брзог пута није дозвољено поста-
вљати транспаренте.

Члан 8.
Натписи се, према начину рекламирања, разврставају на:
1) комерцијално-тржишне натписе које поставља ко-

рисник регистрован за пружање маркетиншких услуга и
2) комерцијално-информативне натписе које поставља 

корисник у сврху рекламирања своје дјелатности или про-

извода, обавјештавања учесника у саобраћају, као и натпи-
си на комерцијалним објектима.

Члан 9.
Уз захтјев за издавање одобрења за постављање натпи-

са подноси се сљедеће:
1) доказ о власништву, односно праву коришћења на 

парцели на којој се жели постављати натпис,
2) техничка документација у одређеној размјери (нацрт 

натписа, спецификација материјала, статички прорачун, 
приказ натписа у природној боји, нацрт рјешења натписа),

3) копија извода из катастра подземних инсталација,
4) локацијски подаци и остала документација одређена 

у складу са прописима из области грађења и
5) доказ о регистрованој дјелатности у складу са пропи-

сима из области предузетништва.
(2) Захтјев из става 1. овог члана корисник подноси 

управљачу пута.

Члан 10.
Натписи се постављају на основу рјешења којим се одо-

брава постављање натписа, а које, у складу са прописима из 
области јавних путева, издаје управљач пута.

Члан 11.
Накнаду за постављање и коришћење натписа рјешењем 

обрачунава управљач пута у складу са Уредбом о накнадама 
за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева.

Члан 12.
(1) Корисник је дужан да прије постављања натписа 

плати накнаду утврђену рјешењем управљача пута.
(2) Корисник је дужан да постављене натписе и носаче 

на којима су постављени редовно и уредно одржава, а по 
истеку рока наведеног у рјешењу уклони их о свом трошку 
или поднесе захтјев за продужење коришћења.

Члан 13.
(1) Корисници су дужни да ускладе постојеће натписе 

са одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог правилника.

(2) Корисник натписа дужан је да одмах, о свом трошку, 
уклони натписе који нису постављени у складу са одредба-
ма овог правилника.

(3) Уколико корисник не поступи у складу са одредбама 
ст. 1. и 2. овог члана, сматраће се да не посједује одобрење 
управљача пута за постављање натписа.

Члан 14.
(1) Ако је натпис постављен без рјешења из члана 10. 

овог правилника или супротно од члана 10. овог правил-
ника, управљач пута ће актом у писаној форми обавијести-
ти надлежни инспекцијски орган који ће издати налог да 
организација која врши редовно одржавање јавних путева 
изврши уклањање натписа о трошку корисника.

(2) Уколико корисник не дозволи уклањање натписа из 
става 1. овог члана, уклањање натписа ће бити извршено 
уз асистенцију представника надлежног Министарства 
унутрашњих послова, у складу са прописима из области 
безбједности саобраћаја на путевима.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о постављању натписа у заштитном појасу јав-
них путева (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
29/09 и 47/12).

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.03/345-1106/14
2. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.


