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Бања Лука, август 2012. године 



На основу члана 62. став 8. Закона о туризму („Службени гласник Републике 

Српске“, број 70/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар трговине и туризма уз 

сагласност министра породице, омладине и спорта, министра здравља и социјалне заштите 

и министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ 

ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА НА КУПАЛИШТУ  

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови за пружање услуга на купалишту, 

купалишни ред, рад спасилачке службе на купалишту, као и услови за изнајмљивање 

опреме на купалишту. 

 

Члан 2. 

 

(1) Купалиште је подручје намјенски уређено за купање и боравак посјетилаца, a 

може се организовати као природна или вјештачка цјелина.  

(2) Купалиште као природна цјелина организује се на отвореним водама, као што 

су: ријеке и језера и подразумијева обално подручје уз ријеке и језера, уређено тако да 

омогућава прилаз, боравак на обали и купање у текућим и стајаћим водама. 

(3) Купалиште као вјештачка цјелина организује се на базенима као вјештачки 

изграђеним функционалним објектима напуњеним водом који служе за купање, а могу 

бити на отвореном и унутар затвореног простора.  

 

 

Члан 3. 

 

Пружалац услуга на купалишту обезбјеђује: 

а) довољан број санитарних чворова израђених од чврстог материјала, уколико на 

купалишту постоји техничка могућност прикључка на јавни канализациони систем, 

односно довољан број мобилних санитарних чворова уколико на купалишту не постоји 

могућност прикључка на јавни канализациони систем,  

б) мобилне корпе за отпатке које су израђене од материјала погодног за одржавање, 

в) довољан број тушева са хигијенски исправном водом,  

г) довољан број кабина за пресвлачење израђених од монтажно-демонтажних 

материјала погодних за одржавање или најмање једну просторију која служи као 

свлачионица и 

д) снабдијевање текућом, хигијенски исправном питком водом. 

 

  Члан 4. 

 

(1) Пружалац услуга на купалишту води рачуна о техничкој исправности 

инсталација на купалишту. 



(2) Уколико се активности на купалишту организују у току једног дијела године, 

односно сезоне, тада се купалиште непосредно прије почетка сезоне и непосредно након 

завршетка сезоне прегледава да би се провјерила хигијенска исправност воде, инсталација, 

сигурност приласка и боравка посјетилаца на купалиштима. 

(3) У току сезоне провјеравање хигијенске исправности воде, инсталација, 

сигурности приласка и боравка посјетилаца на купалиштима се врши редовно. 

(4) Ако сезона траје током цијеле године, активности из става 3. овог члана врше се 

континуирано у току године. 

 

      Члан 5. 

 

 (1) У циљу осигурања безбједности посјетилаца, пружалац услуга на купалишту 

одређује максималан број корисника које може истовремено примити купалиште и врши 

процјену броја корисника на купалишту. 

(2) Присуство максималног броја посјетилаца на купалишту се процјењује у односу 

на присуство посјетилаца у води и на обали која припада купалишту. 

(3) Уколико је на купалишту присутан максималан број посјетилаца, пружалац 

услуга је дужан да онемогући приступ купалишту другим посјетиоцима. 

 

 Члан 6. 

 

(1) Купалиште на отвореним водама се не може организовати уколико је водa на 

купалишту подложнa промјенама којe могу представљати опасност по безбједност 

посјетилаца, а што се оцјењује у документу под називом Процјена ризика из члана 15. 

овог правилника.  

 (2) Границе купалишта из члана 2. став 2. овог правилника, означавају се 

физичким ознакама и сигурносним знаковима, као што су: ограда, заставице, трака, 

плутаче и мрежа. 

 

 Члан 7. 

 

(1) Различите врсте спортско-рекреативних активности, као што су: фудбал, 

одбојка, рукомет, бадминтон, скокови, ватерполо, роњење одвијају се на посебно 

издвојеним и/или ограђеним површинама на купалишту. 

(2) Инсталације и технички објекти, као што су тобогани, скакаонице и слични 

спортско-рекреациони садржаји инсталације на купалишту физички се одвајају од 

преосталог дијела купалишта. 

(3) Опрема и инсталације које служе за вршење спортско-рекреативних активности 

на купалишту поставља се на начин и у складу са својом сврхом и према упутствима 

произвођача. 

 

Члан 8. 

 

(1) Пружалац услуга доноси купалишни ред којим се прописују правила понашања 

посјетилаца на купалишту. 

(2) Купалишни ред се видно истиче на улазу у купалиште. 



(3) Купалишни ред, зависно од врсте купалишта из члана 2. овог правилника, 

садржи:  

а) правила понашања посјетилаца, 

б) обавјештење о опасним ситуацијама на купалишту и  

в) основне, техничке информације о купалишту. 

 

Члан 9. 

 

(1) Правилима понашања посјетилаца на купалишту прописује се да: 

а) је дозвољено купање дјеци до осам година старости само под сталним надзором 

родитеља или пунољетног старатеља, 

б) је непливачима изнад осам година старости забрањено улазити у воду у којој 

дубина прелази 2/3 њихове висине, као и да наведена лица морају бити под сталним 

надзором спасилачке службе или родитеља, односно пунољетног старатеља, 

в) непливачи могу бити само у дијелу воде која одговара њиховој висини, а да при 

томе нису у опасности да се усљед одређених околности (клизање, пад) нађу у дубини 

воде која не одговара њиховој висини,  

г) се забрањује непливачима приступ дијеловима купалишта на којима 

конфигурација дубине и дна воде није одговарајућа за непливаче,  

д) посјетиоци не смију бити под дејством алкохола и опојних средстава, нити 

физички изложени на начин који изазива негодовање осталих посјетилаца на купалишту,  

ђ) посјетиоци не могу имати отворене повреде или болести којима доводе у 

опасност друге посјетиоце у смислу могућег преноса обољења на друге посјетиоце, 

е) посјетиоци не могу вршити нужду на купалишту ван предвиђених просторија за 

такве потребе и 

ж) посјетиоци не могу ометати друге посјетиоце и изазивати потенцијално опасне 

ситуације, ометати спасиоце у њиховом раду, користити опрему или објекте на купалишту 

супротно њиховим намјенама, оштећивати опрему или објекте на купалишту, угрожавати 

животну средину на купалишту, излазити ван граница предвиђене водне површине на 

купалишту на отвореним водама и кршити купалишни ред. 

(2) Изузетно, обука непливача може се одвијати и на дубинама које не одговарају 

условима прописаним у т. б), в) и г) овог члана, при чему вршилац обуке одговара за 

безбједност непливача. 

 

 Члан 10. 

 

Обавјештењем о опасним ситуацијама на купалишту прописује се да:  

а) је забрањено купање на купалишту на отвореним водама и на базену на 

отвореном ако временске прилике то не дозвољавају, 

б) на купалишту на отвореним водама није дозвољена пловидба чамцима, 

глисерима, те другим врстама пловних објеката, као и пецање у току радног времена 

купалишта, 

в) је забрањено купање на купалишту ако је спасилачка служба онемогућена да 

ради или ако спасилачка служба процијени да је повећан ризик за посјетиоце истицањем 

црвене заставе и 



г) је забрањено купање на купалишту ако је утврђена хигијенска неисправност воде 

и загађеност воде и обале, ако се врши поправак техничких инсталација, уређење или 

чишћење купалишта и ако пружалац услуга не испоштује препоруке у Процјени ризика из 

члана 15. овог правилника. 

 

Члан 11. 

 

Обавјештење о основним информацијама на купалишту садржи податке о: времену 

рада купалишта, кориштењу водне површине у сезони или ван сезоне, дубини воде, 

површини дозвољеног кориштења воде на купалиштима (дужина обале, удаљеност 

граничне линије водне површине која се користи као купалиште од обале која може 

износити максимално 100 метара уколико је купалиште на отвореним водама). 

 

Члан 12 . 

 

Пружалац услуга на купалишту обезбјеђује спасилачку службу која се састоји од 

обучених и лиценцираних спасилаца. 

 

Члан 13. 

 

(1) Спасилац је физичко лице које посједује важећу лиценцу ILS (енгл. International 

Life Saving) Међународне спасилачке организације за обављање посла спасиоца на 

купалиштима. 

(2) Вођа спасилачке службе је физичко лице које има потребно знање и вјештине да 

организује рад спасилачке службе на купалишту и посједује ILS лиценцу за обављање 

посла вође спасилачке службе. 

(3) Најмање један спасилац на купалишту мора има лиценцу за вођу спасилачке 

службе. 

 

Члан 14. 

 

(1) Спасиоци на купалиштима: 

а) обезбјеђују безбједност посјетилаца, тако што: 

1) спречавају опасне ситуације које угрожавају живот, здравље и имовину 

посјетилаца на купалишту,  

2) непрекидно надгледају купалиште и реагују у случају потенцијалне и стварне 

опасности за живот и здравље посјетилаца,  

3) пружају сву могућу помоћ да би се отклонила опасност за живот и здравље 

посјетилаца,  

4) врше хитна упозорења и обавјештења посјетиоцима звиждаљком и мегафоном,  

5) обавјештавају службу хитне помоћи у случају несрећног случаја, 

6) удаљавају свако лице са купалишта за које сматрају да својим понашањем 

угрожава живот посјетиоца, односно обавјештавају припаднике МУП-а ради удаљавања 

сваког лица са купалишта за које сматрају да би својим понашањем угрозило свој живот и 

здравље или живот и здравље других лица, 



б) врше израду процјене о броју пристуних посјетилаца из члана 5. овог 

правилника и 

в) посјетиоцима пружају информације о купалишту, као што су: површина 

купалишта и границе купалишта, радно вријеме, купалишни ред.  

 

Члан 15. 

 

(1) Пружалац услуга на купалишту мора имати урађену Процјену ризика.  

(2) Процјена ризика је документ који израђује физичко лице које посједује ILS 

лиценцу за обављање посла процјенитеља ризика (енгл. Risk Assessor License). 

(3) Процјена ризика израђује се на основу доступних података и опажања у вези са 

површином купалишта и дубином воде и израђује се на период до три године. 

(4) Приликом израде процјене ризика врши се преглед заданог подручја (вода и 

обала), утврђивање могућих опасности повезаних са боравком посјетилаца на купалишту, 

процјена нивоа ризика за сваку од евентуалних опасности и ризика, те предлагање 

рјешења за смањење нивоа ризика или потпуно уклањање опасности и ризика на 

купалишту, као и локације за постављање сигурносних знакова на купалишту. 

(5) Уколико дође до значајних промјена на купалишту које утичу на појављивање 

нових опасности и ризика, пружалац услуга на купалишту врши ревизију Процјене 

ризика.  

(6) Процјена ризика се израђује у писаном облику и садржи информације из става 

4. овог члана и доставља се пружаоцу услуга на купалишту, а овјерена је од субјекта са 

сједиштем у Републици Српској, односно БиХ који је овлаштен од ILS-а за израду 

Процјене ризика. 

(7) Рад спасилачке службе организује се у складу са Процјеном ризика. 

(8) Садржај и облик Процјене ризика налази се у Прилогу број 1. који чини 

саставни дио овог правилника. 

 

Члан 16. 

 

(1) Спасиоци се на купалишту распоређују на мјеста која им обезбјеђују добру 

прегледност купалишта. 

(2) Минималан број спасилаца на купалишту одређује се у Процјени ризика.  

(3) Пружалац услуга на купалишту на отвореним водама обезбјеђује најмање два 

спасиоца, с тим да је један спасилац присутан на сваких 50 m обале а на сваких 200 m 

обале присутан је један спасилачки чамац са посадом коју чини минимално један 

спасилац.  

(4) Пружалац услуга на базену са водном површином преко 170 m2 обезбјеђује 

најмање два спасиоца. 

(5) Изузетно од става 4. овог члана базени у објектима, као што су хотели и бање, 

као и базени са водном површином мањом од 170 m2, на основу Процјене ризика могу да 

раде са једним спасиоцем или без присуства спасилаца уколико посједују јавну опрему за 

спасавање видљиву и доступну на базену. 

(6) Уколико је купалиште капацитета преко 1.000 посјетилаца, пружалац услуга на 

купалишту обезбјеђује један аутоматски екстерни дефибрилатор. 

 



Члан 17. 

 

(1) На купалишту спасиоци воде Спасилачки дневник. 

(2) Облик и садржај Спасилачког дневника прописан је у Прилогу број 2. који чини 

саставни дио овог правилника. 

(3) Након сваке интервенције спасиоци сачињавају Извјештај о интервенцији. 

(4) Облик и садржај Извјештаја о интервенцији прописан је у Прилогу број 3. који 

чини саставни дио овог правилника. 

 

Члан 18. 

 

(1) Спасилачка опрема састоји се од: 

а) личне опреме спасиоца, 

б) спасилачке опреме за базене,  

в) спасилачке опреме за купалишта на отвореним водама и 

г) јавне опреме за спасавање. 

(2) Лична опрема спасиоца је стандардизована и сваки спасилац је добија након 

завршетка обуке, а састоји се од: 

а) службене униформе која се састоји од црвеног шортса и жуте мајице са логом 

овлаштеног члана ILS-а из Републике Српске и БиХ, као и натписом 

„Спасилац/Lifeguard“, 

б) пиштаљке, 

в) средства за комуникацију (телефон или радио станица) и 

г) торбице прве помоћи која садржи: најмање два пара рукавица, једнократну маску 

за вјештачко дисање, два завоја, двије стерилне газе, троугласту мараму, фластер за ране, 

маказе, зихерицу и пинцету. 

 

Члан 19. 

 

(1) Спасилачка опрема за базене састоји се од: спасилачке столице (мјесто 

посматрања), плутаче, ужета за бацање, мегафона, џепне маске за реанимацију, 

оковратника за одрасле и за дјецу, плутајуће даску за имобилизацију кичме, комплета за 

давање кисеоника, торбе са резервним санитетским материјалом и средстава за пружање 

прве помоћи. 

(2) Спасилачка опреме за купалишта на отвореним водама састоји се од: 

спасилачког торња или столице (мјесто посматрања), плутаче за спашавање, ужета за 

бацање, двогледа, мегафона, опреме за роњење на дах (маска, дисалица и пераје), џепне 

маска за реанимацију,оковратника за одрасле и дјецу, плутајуће даске за имобилизацију 

кичме, комплета за давање кисеоника, торбе са резервним санитетским материјалом и 

средствима за пружање прве помоћи. 

(3) Јавна опрема за спашавање састоји се од: плутаче за спашавање, појасева за 

спашавање, ужета за бацање, конопа, комплета за пружање прве помоћи и телефона за 

хитне позиве. 

 (4) Број поједине спасилачке опреме за купалишта дефинише се у Процјени ризика 

за сваки базен, као и за свако купалиште.  



(5) Сва спасилачка опрема мора бити усклађена са међународним стандардима који 

се односе на спасилачку опрему. 

 

Члан 20. 

 

(1) На купалиштима се постављају сигурносни знакови у складу са препорукама у 

Процјени ризика. 

(2) Облик и изглед сигурносних знакова и њихово значење приказан је у Прилогу 

број 4. који чини саставни дио овог правилника. 

(3) Спасилачка служба располаже са сигурносним заставама на купалиштима које 

користи по потреби. 

 (4) Облик и изглед сигурносних застава приказан је у Прилогу број 5. овог 

правилника који чини његов саставни дио. 

 

Члан 21. 

 

На купалиштима се може вршити изнајмљивање опреме и предмета, као што су: 

а) лежаљке, 

б) сунцобрани, 

в) чисти пешкири и 

г) помоћна опрема за купање, као што су: пераје, помоћна опрема за пливање на 

надувавање, маске и мадраци на надувавање. 

 

Члан 22. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

 

Број: 14-01- 09-2- 1849 /12                                                      М И Н И С Т А Р  

Датум: 14. 08. 2012. године                                     

                                                                           Горана Златковић, дипл. правник 

 

 


