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18. e-mail @
19. укупан број кревета/лежаја у апартману, 
кући за одмор, соби за изнајмљивање и у 
објекту за пружање угоститељских услуга 
на селу
20. укупна површина објекта у којем се 
пружају услуге смјештаја, исхране и пића

ПОДАЦИ О УГОВОРУ

21. број и датум закључивања уговора о 
пружању услуга Број уговора___________________од ________________године.

22. уговорне стране Уговор је закључен са:
1. туристичком организацијом ________________________,
2. туристичком агенцијом ___________________________________________ (навести 
пословно име – фирму и сједиште агенције),
3. другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као пре-
тежну дјелатност ____________________________________________________________
(навести пословно име – фирму или назив другог правног лица и сједиште правног 
лица).

Период пружања услуга: током цијеле године или у сезони у периоду од______________до ___________.

      (заокружити опције)

Датум подношења захтјева

__________________________
(потпис подносиоца захтјева)

1162
На основу члана 44. став 3. тачка 3) Закона о туризму 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/17) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар трговине и туризма, 27. јуна 
2017. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ОЗНАКЕ 

ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик и садржај леги-

тимације туристичког водича за подручје Републике Срп-
ске и ознаке туристичког водича, те начин њеног издавања 
и употребе.

Члан 2.
(1) Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: 

Министарство) издаје легитимацију туристичког водича 
за подручје Републике Српске (у даљем тексту: Легитима-
ција) и ознаку туристичког водича.

(2) Легитимација и ознака туристичког водича издају се 
на захтјев лица које је положило стручни испит за стицање 
звања туристичког водича за подручје Републике Српске.

Члан 3.
(1) Легитимација туристичког водича је правоугаоног 

облика, димензија 85,6 x 54 мм, са доминантним свијетло-
плавим тоновима.

(2) Предња страна Легитимације туристичког водича 
садржи:

1) утиснут амблем Републике Српске,
2) натпис: “Босна и Херцеговина, Република Српска, 

Министарство трговине и туризма”,

3) назив: “ЛЕГИТИМАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИ-
ЧА”, испод чега је простор гдје се налази број легитима-
ције,

4) простор за фотографију и простор за стављање пе-
чата и

5) простор за упис имена и презимена туристичког во-
дича.

Члан 4.
Полеђина Легитимације туристичког водича садржи:
1) текст: “Ово лице овлашћено је да, у оквиру права и 

обавеза утврђених Законом о туризму, обавља послове ту-
ристичког водича.”, 

2) текст: “ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ГОВОРИ СТРАНЕ 
ЈЕЗИКЕ:”, са простором гдје се наводе страни језици које 
говори туристички водич и

3) простор за датум издавања легитимације, простор за 
стављање печата и простор за потпис овлашћеног лица.

Члан 5.
Облик и садржај Легитимације прописан је на Обрасцу, 

који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

Члан 6.
У случају престанка обављања дјелатности туристичког 

водича, туристички водич враћа Легитимацију Министар-
ству најкасније у року од десет дана од дана престанка оба-
вљања дјелатности.

Члан 7.
(1) У случају губитка Легитимације или оштећења Ле-

гитимације које спречава њену употребу, туристичком во-
дичу се на његов захтјев издаје нова легитимација.

(2) Прије издавања нове легитимације у случају губит-
ка Легитимације изгубљена Легитимација мора бити по-
ништена објављивањем у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.
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(3) Прије издавања нове легитимације у случају 
оштећења Легитимације оштећена Легитимација враћа се 
Министарству, поништава и чува у спису предмета.

Члан 8.

(1) Ознака туристичког водича је правоугаоног облика 
димензија 75 x 30 мм, са доминантним свијетлоплавим 

тоновима.
(2) На предњој страни ознаке туристичког водича испи-

сани су текст: “ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ”, на српском је-
зику, ћириличким писмом и текст: “TOURIST GUIDE” на 
енглеском језику, латиничким писмом.

(3) Ознака туристичког водича носи се на предњем 
горњем дијелу одјеће туристичког водича.

(4) Облик и садржај ознаке туристичког водича пропи-
сани су на Об расцу, који се налази у Прилогу 2. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о облику и садржају легитимације туристичког 
водича (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/12 и 
104/13).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-020-1517/17
30. јуна 2017. године  Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ПРЕДЊА СТРАНА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ПОЛЕЂИНА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ
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На основу члана 30. став 2. Закона о заштити природе 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16), министaр за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију, уз сагласност министарства на-
длежног за послове саобраћаја и веза, министарства надле-
жног за послове индустрије, енергетике и рударства и ми-
нистарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, 27. јуна 2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О СПЕЦИЈАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ 

РЈЕШЕЊИМА КОЈА ОМОГУЋАВАЈУ НЕСМЕТАНУ И 
СИГУРНУ КОМУНИКАЦИЈУ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се специјална техничко-

технолошка рјешења која омогућавају несметану и сигурну 
комуникацију дивљих животиња, као и мјере заштите и на-
чин одржавања техничко-технолошких рјешења.

Члан 2.
Специјална техничко-технолошка рјешења која омо-

гућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих живо-
тиња из члана 1. овог правилника су еколошки прелази који 
се примјењују приликом градње јавних путева и других 
врста саобраћајница, телекомуникационих и електроенер-
гетских система, хидрограђевинских и других објеката, 
чијом изградњом се омета нормалан животни циклус ди-
вљих животиња. 

Члан 3. 
(1) Под еколошким прелазима подразумијевају се: 
1) еколошки мостови, 
2) намјенски изграђени пролази и прелази, 
3) тунели, 
4) пропусне цијеви, 
5) јаркови, 
6) сигурносни и усмјеравајући објекти, 
7) рибље стазе и лифтови. 
(2) Еколошки прелази омогућавају сигурно прелажење 

дивљих животиња на одговарајућим просторним растоја-
њима.

Члан 4.
(1) Еколошки прелази одређују се на основу података 

о еколошком стању и угрожености подручја, састава при-
родне вегетације и кретања дивљих животиња нарочито у 
репродуктивном периоду. 

(2) Еколошке прелазе, као мјеру заштите природе, предла-
же Републички завод за заштиту културно-историјског и при-
родног насљеђа (у даљем тексту: Завод) стручним мишљењем 
из члана 18. Закона о заштити природе, на основу података из 
става 1. овог члана којим располажу Завод, министарство на-
длежно за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде 
или друге стручне и научне институције. 




