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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ТРЕБИЊЕ

1. Именују се чланови Управног одбора Народне би-
блиотеке Требиње, на мандатни период од четири године, 
у сљедећем саставу:

1) Драгана Сандић,
2) Радмила Митрић и
3) Војин Мрдић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.032/052-1630/14-1
27. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Горан Мутабџија, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 
и 74/10) и члана 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелат-
ности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 
39/03 и 112/08), министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ТРЕБИЊЕ

1. Даница Кудуз разрјешава се дужности вршиоца ду-
жности директора Народне библиотеке Требиње.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.032/052-1488/14
26. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Горан Мутабџија, с.р.

На основу члана 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), члана 12. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чла-
на 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелатности (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 39/03 и 112/08), 
министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ТРЕБИЊЕ

1. Даница Кудуз именује се за директора Народне би-
блиотеке Требиње, на мандатни период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.032/052-1489/14-1
26. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Горан Мутабџија, с.р.
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На основу члана 29. став 7. Закона о туризму (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) и члана 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, у сарадњи са мини-
стром просвјете у културе, 2. јуна 2014. године  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ УГОВОРА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ЕКСКУРЗИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се облик и садржај уговора 

о организацији екскурзије у складу са Законом о туризму у 
циљу заштите права корисника услуга групног путовања.

Члан 2.
(1) Уговор о организацији екскурзије закључује се 

између туристичке агенције која посједује лиценцу Ми-
нистарства трговине и туризма за организацију туристич-
ког путовања и васпитно-образовне установе.

(2) Уговор из става 1. овог члана у име и за рачун ко-
рисника услуга групног путовања (ученици, ђаци и сту-
денти) закључује васпитно-образовна установа са орга-
низатором туристичког путовања, у складу са Законом о 
туризму. 

Члан 3.
Уговором о организацији екскурзије обавезује се ту-

ристичка агенција – организатор путовања да корисни-
цима услуга групног путовања пружи уговорене услуге 
организације екскурзије према програму извођења екску-
рзије, који је усвојен у складу са прописима из области 
образовања.

Члан 4.
(1) Уговор о организацији екскурзије садржи све еле-

менте уговора о организацији путовања (туристичког па-
кет-аранжмана), с тим да корисници услуга групног путо-
вања (ученици, ђаци и студенти) имају иста права и обавезе 
као и корисници туристичких услуга из туристичког пакет-
аранжмана према закону из области заштите потрошача и 
закону из области облигационих односа.

(2) Уз уговор из члана 2. овог правилника прилаже се 
списак корисника услуга групног путовања, који је овјери-
ло одговорно лице васпитно-образовне установе.

Члан 5.
У уговору о организацији екскурзије морају бити 

видљиви подаци:
1) о екскурзији према плану екскурзије и програму ек-

скурзије, који су усвојени од надлежног органа у васпит-
но-образовној установи са којом се закључује уговор о ор-
ганизацији екскурзије, у складу са прописима из области 
образовања,

2) о цијени екскурзије: цијена по сваком кориснику 
услуге појединачно и укупна цијена коштања екскурзије 
збирно, укључујући све порезе и додатне трошкове, као 
што су лучке и аеродромске таксе за укрцавање или искр-
цавање или боравишне таксе и слично, 

3) о року и условима (начинима) плаћања цијене, капа-
ре, аванса и слично, 

4) о крајњем одредишту (итинереру), локацији, сред-
ствима, карактеристикама и категоријама превоза, датуму, 
времену и мјесту поласка и повратка са екскурзије, посјета-
ма, излетима и другим услугама које су укључене у укупну 
цијену екскурзије,

5) о смјештајном објекту (локација, врста, категорија и 
садржај објекта према важећим прописима државе у којој 
се објекат налази), смјештајној јединици (соба, апартман, 
студио, опремљеност, ниво удобности и друге карактери-
стике), броју гратис мјеста, 

6) о износу банковне гаранције као средства обе-
збјеђења за организацију екскурзије (назив банке и износ 
гаранције и рок враћања гаранције), у складу са Законом 
о туризму,

7) о обезбјеђењу туристичког водича или локалног 
представника агенције у мјесту реализације екскурзије, 

8) о одредбама о отказу, раскиду и престанку уговора, 
9) о посебним захтјевима корисника групног путовања 

са којима се туристичка агенција сагласила, 
10) о датуму и мјесту закључења уговора о организа-

цији путовања (туристичког пакет-аранжмана), печату и 
потпису овлашћених лица уговорних страна и 

11) о осталим одредбама које су обавезне у уговору о 
организацији путовања (туристичког пакет-аранжмана), у 
складу са прописима из области облигационих односа и за-
штите потрошача у Републици Српској.
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Члан 6.
У уговору о организацији екскурзије могу да буду садр-

жани и подаци о:
1) могућности за уговарање полисе осигурања која по-

крива трошкове отказа уговора о организацији путовања 
(туристичког пакет-аранжмана) од стране потрошача у слу-
чају несреће или болести или трошкове помоћи и повратка 
са путовања,

2) броју, распореду, врсти, карактеристикама и начину 
услуживања јела, 

3) подацима о царинским, граничним и административ-
ним формалностима, 

4) времену и мјесту привременог заустављања, врсти 
превоза и својствима превозног средства, опремљености, 
степену удобности превозног средства и услуга у прево-
зном средству и 

5) укупном износу средстава који је евентуално ко-
рисник услуга дужан да плати прије почетка путовања, ра-
спореду доспијећа и износу рата.

Члан 7.
Образац Уговора о организацији екскурзије приказан је 

у Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-09-2-346/14
2. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука                          Маида Ибришагић Хрстић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
На основу члана 29. ст. 2. и 3. Закона о туризму (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13), у __________________, 
дана_______________, закључен је сљедећи:

УГОВОР 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ

између уговорних страна: 
Туристичка агенција ___________________________________, Ул. 
______________________ из _________________________, засту-
пана по овлашћеном лицу __________________________________
________________________, број Лиценце/Рјешења надлежног ор-
гана: ________________________, ЈИБ: ______________________ 
(у даљем тексту: Организатор екскурзије)
и
_________________________________ Ул. ____________________ 
(назив васпитно-образовне установе) 
из _________________________________, заступана по овлашће-
ном лицу __________________________________ (у даљем тексту: 
Корисник услуга)
у сљедећем садржају:

Члан 1.
(1) Овим уговором регулишу се међусобна права и обаве-

зе Организатора екскурзије и Корисника услуга у вези са ор-
ганизовањем ђачке екскурзије (ученика, ђака, студената) у __
_______________________________, која ће се реализова-
ти у периоду од ___________ до ____________ на релацији 
_________________________, а на основу Обавјештења о јавној 
набавци (уколико се екскурзија финансира средствима школе) огла-
шеног у ___________________________ дана __________________ 
или на основу конкурса број____________________ (уколико се 
екскурзија финансира средствима Корисника услуга).

(2) Организатор екскурзије се обавезује да ће органи-
зовати екскурзију из става 1. овог члана према Плану ек-
скурзије и Програму екскурзије, који су усвојени од стране 
__________________________, актом, број:__________________ .

План екскурзије предвиђа (обухвата):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

________________________________________________________
_ (извод из усвојеног Плана екскурзије и усвојеног Програма ек-
скурзије).

Члан 2.
(1) Услуга из члана 1. овог уговора укључује организацију 

екскурзије и друге садржаје предвиђене понудом Организатора 
екскурзије, број ___________________ од ___________________, 
која представља саставни дио овог уговора.

(2) Уговорне стране су сагласне да ће услуга из члана 1. Уго-
вора бити извршена у складу са Планом екскурзије, Програмом 
екскурзије, Програмом путовања, Општим условима путовања Ор-
ганизатора екскурзије, те у складу с одредбама овог уговора.

Члан 3.
Организатор екскурзије се обавезује да ће, непосредно по пот-

писивању овог уговора, доставити сваком кориснику услуга груп-
ног путовања, појединачно (ученик, ђак, студент), као и другим 
учесницима екскурзије правилно попуњену потврду о путовању, 
у складу са прописима из области туризма и заштите потрошача у 
Републици Српској.

Члан 4.
Организатор екскурзије је дужан услугу из члана 1. овог уго-

вора извршити савјесно, у складу са добрим пословним обичајима 
и на начин да при томе буду очувана права и интереси Корисника 
услуге, односно свих корисника услуга групног путовања.

Члан 5.
(1) Цијена услуге из члана 1. овог уговора износи укупно 

____________ КМ, (словима:________________________________) 
или појединачно по сваком Кориснику услуга групног путовања 
_________ КМ (словима: ______________________________), 
укључујући све порезе и додатне трошкове. 

(2) Рок за плаћање цијене из става 1. овог члана је ____________.
(3) У уговорену цијену из става 1. овог члана укључено је и 

______ гратис аранжмана. 

Члан 6.
Корисник услуга се обавезује да Организатору путовања на 

жиро рачун, број: ________________________________ отворен 
код ___________________________ уплати уговорену цијену из 
члана 5. овог уговора на сљедећи начин: ____________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Члан 7.
Организатор екскурзије изјављује да је за извођење екскурзије 

из члана 1. овог уговора обезбиједио оригиналну банковну гаран-
цију _____________________ (навести назив финансијске инсти-
туције), број:__________________ од ____________ у износу од 
____________ (словима: __________________________________).

Члан 8.
(1) Уговорне стране су се усагласиле да ће крајње одредиште 

екскурзије бити у __________________, те да ће се учесници ек-
скурзије до крајње дестинације превести _____________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________ (на-
вести средство, карактеристике и категорију превоза).

(2) Организатор екскурзије се обавезује да превоз ученика ор-
ганизује у складу са важећим прописима из области безбједности 
саобраћаја на путевима. 

Члан 9.
Уговорне стране су се усагласиле да се корисници групног пу-

товања смјесте у _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________ (навести врсту смјештајног објекта, 
локацију, категорију и садржај објекта према важећим прописи-
ма државе у којој се објекат налази, смјештајној јединици - соба, 
апартман, студио, опремљеност, ниво удобности и друге каракте-
ристике).

Члан 10.
Организатор екскурзије се обавезује да ће обезбиједити 

пратиоца групе, туристичког водича или локалног представни-
ка агенције у мјесту реализације екскурзије. Контакт особа је: 
______________________________ (име и презиме), број телефо-
на: _____________________.
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Члан 11.

Уговорне стране су се усагласиле да ће Корисник услуга са-
чинити Збирни извјештај са оцјеном о реализацији Програма ек-
скурзије и Плана екскурзије у року од 20 дана од дана завршетка 
екскурзије, те да ће један примјерак тог извјештаја доставити Ор-
ганизатору екскурзије.

Члан 12.
(1) Уговорне стране су сагласне да било која од њих може оду-

стати од Уговора у случајевима и на начин који су одређен у Закону 
о заштити потрошача и Закону о облигационим односима за уговор 
о организацији путовања (туристичког пакет-аранжмана).

(2) У погледу поступка и рока за улагање притужби Корисника 
услуга и корисника услуга групног путовања примјењују се реле-
вантне одредбе Закона о туризму и Закона о заштити потрошача у 
Републици Српској. 

Члан 13.
Уговорне стране споразумно рјешавају могуће несугласице из 

овог уговора, а уколико то није могуће, надлежан је суд у _______
______________________________.

Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од 

којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).
 ОРГАНИЗАТОР ЕКСКУЗИЈЕ:  КОРИСНИК УСЛУГА:
__________________________  _____________________
       Потпис и овјера (печат)   Потпис и овјера (печат)

ПРИЛОГ: 
1. Списак корисника услуга групног путовања који је овјерен 

од стране одговорног лица Корисника услуга,
2. Писмена сагласност родитеља на План екскурзије, Програм 

екскурзије и Опште услове путовања организатора путовања, 
3. Обавјештење о јавној набавци или текст конкурса,
4. Понуда Организатора екскурзије.
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На основу члана 15. Закона о вјештацима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 
и 65/08), министар правде  у т в р ђ у ј е

ДОПУНУ
ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

I
Допуњује се Листа вјештака, број: 08.040/704-8/11, од 

31. јануара 2011. године (“Службени гласник Републике 
Српске, број 21/11), и 08.040/704-8,1/14, од 27.03.2012.го-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/12), 
како слиједи:

Лукић (Драго) Зоран, Јеврејска 99, Бања Лука, док-
тор економских наука, телефон 065/512-332, Рјешењем 
број: 08.020/704-29/14, од 10.06.2014. године, именован за 
вјештака економске струке;

Др сц. мед. Александра (Љубоја) Грбић, Српска 26, 
Бања Лука, доктор медицине, специјалиста интерне меди-
цине, телефон бр. 065/540-548, Рјешењем број: 08.020/704-
16/14, од 23. јуна 2014. године, именована за вјештака ме-
дицинске струке из области интерне медицине и ендокри-
нологије;

Проф. др Синиша (Маринко) Максимовић, Ул. Фили-
па Вишњића 22/7, Бијељина, доктор медицинских наука, 
специјалиста опште хирургије, телефон бр. 065/527-395, 
Рјешењем број: 08.020/704-61/13, од 23. јуна 2014. године, 
именован за вјештака медицинске струке из области хирур-
гије;

Др мед. Нено (Којо) Добријевић, Ул. Паве Радана 49, 
Бања Лука, специјалиста интерне медицине, телефон бр. 
065/623-670, Рјешењем број: 08.020/704-333/13, од 23. јуна 
2014. године, именован за вјештака медицинске струке из 
области интерне медицине и кардиологије;

Доц. др Милка (Мирко) Мавија, Ул дванаест беба бб, 
Бања Лука, специјалиста офталмологије, телефон бр. 
065/547-677, Рјешењем број: 08.020/704-391/13, од 23. јуна 

2014. године, именована за вјештака медицинске струке из 
области офталмологије;

Др мед. Зденка (Глиго) Шкорић Ковачић, Ул. српских 
добровољаца 33, Бања Лука, специјалиста педијатрије, те-
лефон бр. 065/624-589, Рјешењем број:  08.020/704-275/13, 
од 23. јуна 2014. године, именована за вјештака медицинске 
струке из области педијатрије и кардиологије;

Проф. др сци. мед. Харун (Ешеф) Бркић, Ул. М. Мака 
Диздара Б2-Ц9, Тузла, специјалиста неурохирургије, теле-
фон бр. 061/148-422, Рјешењем број: 08.020/704-382/13, од 
23. јуна 2014. године, именован за вјештака медицинске 
струке из области неурохирургије;

Мр сц. мед. Вукадиновић Стојановић (Рајко) Сања, 
Ул. Степе Степановића 175, 1/15, Бања Лука, специја-
листа психијатрије, телефон бр. 065/545-041, Рјешењем 
број: 08.020/704-121/13, од 6. марта 2014. године, имено-
вана за вјештака медицинске струке из области судске пси-
хијатрије.

II
Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републи-

ке Српске”.

Број: 08.040/704-8,1/14
25. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Горана Златковић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о вјештацима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 
и 65/08), министар правде  у т в р ђ у ј е

ДОПУНУ
ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

I
Допуњујe се Листa вјештака број: 08.040/704-8,1/11, од 

01.03.2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 38/11), како слиједи:

“Профи нова” а.д. из Бијељине, Трг Краља Петра I Ка-
рађорђевића 1, телефон 055/213-339, Рјешењем Министар-
ства правде, број: 08.020/704-285/13, од 28.05.2014. године, 
утврђено да наведено правно лице испуњава услове за вр-
шење послова вјештачења из економске области;

“Оикос институт” д.о.о. из Бијељине, Ул. незнаних 
јунака 9-11, телефон 055/423-183, Рјешењем Министар-
ства правде Републике Српске, број: 08.020/704-47/14, 
од 28.05.2014. године, утврђено да наведено правно лице 
испуњава услове за вршење послова вјештачења из економ-
ске области;

“Зенит” д.о.о. из Бање Луке, Владике Платона 3, те-
лефон 051/218-005, Рјешењем Министарства правде број: 
08.020/704-42/14, од 21. маја 2014. године, утврђено да 
наведено правно лице испуњава услове за вршење посло-
ва вјештачења из економске, пољопривредне, саобраћај-
не, електротехничке, шумарске, машинске, аутомобилске, 
техничко-хемијске, геодетске, грађевинско-архитектонске, 
рударско-геолошке, ветеринарске, медицинске, стомато-
лошке области, затим области заштите на раду, противпо-
жарне заштите и заштите животне средине, графичко-гра-
фоскопске области, области процјене вриједности штете 
културно-историјског насљеђа, те балистичко-механоскоп-
ске области.

II
Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републи-

ке Српске”.

Број: 08.040/704-8,1/14
26. јуна 2014. године Министар,
Бања Лука Горана Златковић, с.р.




