
Члан 7.

(1) Од го вор ко ри сни ку ту ри стич ке услу ге на при го вор
из чла на 5. став 1. тач ка б) овог пра вил ни ка од го вор но или
за по сле но ли це у аген ци ји ду жно је да ти од мах, а нај ка сни -
је у ро ку од три да на од да на на пи са ног при го во ра у књи -
гу ути са ка, а ко пи ју од го во ра до ста ви ти тр жи шној ин спек -
ци ји у ро ку од пет да на од да на под но ше ња при го во ра.

(2) Пи са ни од го вор на под не се ни при го вор са ста вља се
на је зи ку на ко јем је на пи сан при го вор у књи зи ути са ка.

(3) Ако се у ро ку из ста ва 1. овог чла на не од го во ри на
ста вље ни при го вор, од го вор но или за по сле но ли це у аген -
ци ји ду жно је да нај ка сни је у ро ку од пет да на од ис те ка
тог ро ка о то ме оба ви је сти тр жи шну ин спек ци ју с обра зло -
же њем раз ло га за пре ко ра че ње ро ка за од го вор на при го -
вор.

Члан 8.

(1) Из у зет но од чла на 7. овог пра вил ни ка, на ста вље ни
при го вор од го вор но или за по сле но ли це у аген ци ји мо же
од го во ри ти под но си о цу при го во ра и усме но.

(2) Ако се по стиг не за до во ља ва ју ће рје ше ње, то ће се
за би ље жи ти и по твр ди ти пот пи си ма од го вор ног или за по -
сле ног ли ца у аген ци ји и под но си о ца при го во ра, а пот пи -
су ју се на од го ва ра ју ће мје сто у ко ло ни: “ко мен тар и при -
је длог”.

(3) У слу ча ју по сти за ња рје ше ња из ста ва 2. овог чла -
на, од го вор но или за по сле но ли це у аген ци ји ни је ду жно
дру гу ко пи ју при го во ра из чла на 6. овог пра вил ни ка до ста -
ви ти тр жи шној ин спек ци ји.

(4) Ако се при го вор не мо же ри је ши ти на на чин про пи -
сан ста вом 1. овог чла на, под но си о цу при го во ра мо ра се
од го во ри ти на на чин про пи сан у чла ну 7. овог пра вил ни ка.

(5) У ко ло ни: “ко мен тар и при је длог” на од го ва ра ју ће
мје сто упи су је се кра так са др жај од го во ра, са озна ком бро -
ја и да ту ма до пи са.

Члан 9.

(1) Књи га ути са ка мо ра се на ла зи ти на мје сту при сту -
пач ном ко ри сни ци ма ту ри стич ких услу га.

(2) На вид но ис так ну том мје сту у окви ру по слов ног
про сто ра аген ци је мо ра се ста ви ти оба вје ште ње на јед ном
од је зи ка кон сти ту тив них на ро да у БиХ и на ен гле ском је -
зи ку о то ме да се во ди књи га ути са ка и гдје се она на ла зи.

Члан 10.

(1) При је ста вља ња у упо тре бу, књи га ути са ка овје ра ва
се на уну тра шњој на слов ној стра ни ци пе ча том и пот пи сом
ру ко во ди о ца уну тра шње је ди ни це у над ле жном ор га ну је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, и то пре ма сје ди шту аген ци је.

(2) Уну тра шња је ди ни ца у над ле жном ор га ну је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве во ди еви ден ци ју о овје ре ним књи га ма
ути са ка аген ци је.

(3) Аген ци ја је ду жна да чу ва и др жи књи гу ути са ка у
сво јим по слов ним про сто ри ја ма го ди ну да на по ис те ку те -
ку ће по слов не го ди не за ко ју је књи га ути са ка овје ре на.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо -
же зах ти је ва ти од аген ци је до ста вља ње књи га ути са ка по
ис те ку те ку ће го ди не у ко јој је књи га ути са ка овје ре на, ра -
ди до дје ле од го ва ра ју ћих при зна ња и на гра да.

Члан 11.

Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да
ва жи Пра вил ник о об ли ку, са др жа ју и на чи ну во ђе ња књи -
ге жал би у пут нич ким аген ци ја ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 113/07).

Члан 12.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-652/12
29. фебруара 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Го ра на Злат ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 118. став 2. За ко на о без бјед но сти са -
о бра ћа ја на пу те ви ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 63/11) и чла на 82. став 2. За -
ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми ни стар
са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ РА ДА И ПРИ СТУ ПА СТА НИ ЦЕ ТЕХ НИЧ КОГ

ПРЕ ГЛЕ ДА ВО ЗИ ЛА ИН ФОР МА ЦИ О НОМ СИ СТЕ МУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин ра да и при ступ
ста ни це тех нич ког пре гле да во зи ла ин фор ма ци о ном си сте -
му, као и на чин оне мо гу ћа ва ња ста ни ци тех нич ког пре гле -
да во зи ла при ступ ин фор ма ци о ном си сте му.

Члан 2.

(1) Ста ни ца тех нич ког пре гле да во зи ла (у да љем тек -
сту: ста ни ца) оба ве зна је да вр ши тех нич ки пре глед во зи ла
у скла ду са од ред ба ма за ко на и про пи са до не се них на
осно ву за ко на.

(2) Ста ни це су уве за не у је дин ствен ин фор ма ци о ни си -
стем Ре пу бли ке Срп ске за по сло ве тех нич ког пре гле да во -
зи ла.

(3) Је дин ствен ин фор ма ци о ни си стем из ста ва 2. овог
чла на ус по ста вља и одр жа ва струч на ин сти ту ци ја у скла ду
са чла ном 115. За ко на о без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви -
ма Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: ЗОБС).

Члан 3.

(1) Струч на ин сти ту ци ја из чла на 2. став 3. овог пра -
вил ни ка, на за хтјев Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ве за (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство), у скла ду са чла ном 118. став
1. ЗОБС-а, ста ни ци оне мо гу ћа ва при ступ ин фор ма ци о ном
си сте му на пе ри од не ду жи од се дам да на.

(2) Струч на ин сти ту ци ја мо же са мо стал но или на за -
хтјев Ми ни стар ства ста ни ци оне мо гу ћи ти при ступ ин фор -
ма ци о ном си сте му у скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким
пре гле ди ма во зи ла (у да љем тек сту: Пра вил ник) из сље де -
ћих раз ло га:

а) ако ста ни ца не ма во ди те ља у скла ду са чла ном 15.
став 2. Пра вил ни ка,

б) ако ста ни ца не ма кон тро ло ра у скла ду са чла ном 16.
став 3. Пра вил ни ка,

в) ако је уре ђај не ис пра ван или ако је ис те као рок ва же -
ња сер ти фи ка та за уре ђа је у скла ду са чла ном 11. став 9.
Пра вил ни ка и

г) ако ста ни ца не ис пу ња ва оба ве зе пре ма бу џе ту Ре пу -
бли ке Срп ске и струч ној ин сти ту ци ји у скла ду са чла ном
21а. став 3. Пра вил ни ка.

Члан 4.

За хтјев из чла на 3. овог пра вил ни ка струч ној ин сти ту -
ци ји упу ћу је се елек трон ском по штом.

Члан 5.

Струч на ин сти ту ци ја пу тем ин фор ма ци о ног си сте ма
оба вје шта ва ста ни цу о не мо гућ но сти при сту па ин фор ма -
ци о ном си сте му, раз ло гу не мо гућ но сти при сту па и пе ри о -
ду у ко јем се оне мо гу ћа ва при ступ.

Члан 6.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.01/345-1-799/12
9. априла 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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