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Бања Лука, април 2012. године 



 

На основу чланa 14. став 7. Закона о бањама („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 24/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републи-

ке Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар трговине и туризма, у 

споразуму са министром здравља социјалне заштите и министром за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ БАЊE 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се критеријуми које мора испунити географско 

подручје за проглашење бање. 

 

Члан 2. 

 

(1) Бања мора испуњавати минималне услове у складу са прописима који уређују 

област здравствене заштите ради пружања услуга здравствене заштите, а врсте бање су:  

а) купалишта и  

б) климатска љечилишта. 

(2) Природни љековити фактори користе за промоцију здравља (велнес и фитнес) 

и туристичку рекреацију. 

(3) Ако капацитет и могућност искориштавања природних љековитих фактора 

превазилази функцију здравствене заштите бање, у склопу бање може се организовати 

пружање велнес услуга. 

 

Члан 3. 

 

Бања је купалиште ако су испуњени сљедећи услови: 

а) природни љековити фактор одговарајућег капацитета у складу је са функцијом 

бање,  

б) здравствени објекти и уређаји технички и хигијенски су уређени,  

в) постоји здравствена служба и организовано је пружање здравствених третмана,  

г) комунални уређаји и инфраструктура за комуналну и личну хигијену уређени су,  

д) природни љековити фактори користе се за промоцију здравља (велнес и фитнес) 

и туристичку рекреацију, у складу са чланом 2. став 3. овог правилника,  

ђ) за географско подручје бање усвојен је регулациони план који предвиђа 

постојање и развој бање,  

е) постоје одговарајуће саобраћајне везе са насељеним мјестом,  

ж) географско подручје одликује се урбаном естетиком (постоје шеталишта, 

паркови, уређене травнате површине и фасаде кућа, чисте улице и дворишта) и 

з) у непосредној близини бање не налазе се значајни извори буке и објекти који се 

сматрају великим загађивачима животне средине. 

 

 

 

 

 



Члан 4. 

 

Бања је климатско љечилиште ако су испуњени сљедећи услови: 

а) природни љековити фактор одговарајућег капацитета у складу је са функцијом 

бање,  

б) здравствени објекти и уређаји технички и хигијенски су уређени,  

в) за географско подручје бање усвојен је регулациони план који предвиђа 

постојање и развој бање,  

г) постоје одговарајуће саобраћајне везе са насељеним мјестом,  

д) на географском подручју бање обезбијеђени су одговарајући туристички и 

угоститељски објекти са пратећом понудом,  

ђ) географско подручје одликује се урбаном естетиком (постоје шеталишта, 

паркови, уређене травнате површине и фасаде кућа, чисте улице и дворишта, итд.) и 

е) у непосредној близини бање не налазе се значајни извори буке и објекти који се 

сматрају великим загађивачима животне средине. 

 

Члан 5. 

 

(1) Уколико се у бањама природни љековити фактори користе за промоцију 

здравља (велнес и фитнес) и туристичку рекреацију у складу са чланом 2. став 3. овог 

правилника, бање, поред услова наведених у чл. 3. и 4. овог правилника, морају 

испуњавати и сљедеће услове: 

а) за пружање велнес услуга омогућена је употреба физикалне медицине, 

опуштање и њега тијела, уз могућност коришћења природног љековитог фактора, а у 

сврху рекреације, релаксације и превенције болести (различите врсте сауна, масажа и 

слично), 

б) постојање угоститељских објеката за смјештај и 

в) постојање угоститељских, спортско-рекреативних, културно-забавних, 

трговачких или других садржаја. 

(2) Бање из става 1. овог члана могу носити комерцијални назив здравствено-

туристичке бање или здравствено-туристички центри. 

(3) У бањама из става 1. овог члана просторије за обављање туристичке, 

угоститељске или друге дјелатности морају бити уређене тако да не узнемиравају 

здравствени рад и боравак пацијената у бањама. 

 

Члан 6. 

 

Велнес услуге у смислу члана 5. став 1. тачка а) овог правилника пружају се у 

склопу угоститељских објеката за смјештај или у другим засебним објектима и то у 

амбијенту који одговара основној намјени велнеса – опуштању духа и тијела.  

 

Члан 7. 

 

(1) Јавна установа или привредно друштво подноси захтјев за проглашење 

географског подручја бањом Министарству трговине и туризма. 

(2) Захтјев за проглашење географског подручја бањом садржи сљедеће податке: 

а) пословно име (фирма) и адреса подносиоца захтјева, 

б) списак постојећих здравствених, угоститељских, спортско-рекреативних, 

културно-забавних, трговинских и других објеката, односно садржаја на подручју бање,  

в) број смјештајних јединица и кревета у здравственим, односно угоститељским 

објектима за смјештај којима бања располаже.  



(3) Уз захтјев за проглашење географског подручја бањом, достављају се сљедећи 

документи: 

а) рјешење министра надлежног за послове здравља, којим се утврђује који 

природни фактори у поједином географском подручју имају својство природних 

љековитих фактора, 

б) рјешење надлежног органа о додјели концесије за искориштавање природно-

љековитог фактора, 

в) доказ да географско подручје има уређене комуналне уређаје и инфраструктуру 

за комуналну и личну хигијену,  

г) извјештај којим се доказује да се географско подручје одликује урбаном 

естетиком (постоје шеталишта, паркови, уређене травнате површине и фасаде кућа, чисте 

улице и дворишта, итд.),  

д) извод из регулационог плана локалне заједнице који предвиђа развој и 

постојање бање и  

ђ) рјешење министра здравља и социјалне заштите о испуњености услова за рад 

здравствене установе. 

(4) Изузетно од става 1. овог члана, климатска љечилишта, уз захтјев за 

проглашење бањом, не подносе доказ из става 3. т. б) и ђ) овог члана. 

(5) Јавна установа или привредно друштво, уз захтјев за проглашење географског 

подручја бањом, подноси и доказ о уплати средстава за трошкове проглашења 

географског подручја бањом. 

 

Члан 8. 

 

(1) Приједлог рјешења за проглашење географског подручја бањом утврђује 

Комисија за проглашење географског подручја бањом (у даљем тексту: Комисија), коју 

рјешењем именује министар трговине и туризма (у даљем тексту: министар). 

(2) Kомисија се састоји од предсједника и четири члана. 

(3) Предсједник Комисије је представник Министарства туризма и угоститељства. 

(4) Чланови Комисије су представници Министарства здравља и социјалне 

заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства 

просторног уређења, грађевинарства и екологије.  

(5) Комисија разматра захтјеве за проглашење географског подручја бањом, 

провјерава и утврђује испуњеност услова прописаних овим правилником, одређује врсту 

бање у складу са чл. 4. и 5. овог правилника, а у вези са законом који уређује пословање 

бања. 

 

Члан 9. 

 

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

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

Број: 14-01- 1370 /11     МИНИСТАР 

Датум: 21.02.2012. године  

 Горана Златковић, дипл. правник 

 

 

 


