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Бања Лука, август 2012. године 



На основу члана 49. став 2. Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник 

Републике Српске”, број 15/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар 

трговине и туризма уз сагласност министра породице, омладине и  спорта, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА РЕДАРА И ШЕФА СТАЗА И 

ИЗДАВАЊУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА РЕДАРА И ШЕФА СТАЗА 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се начин и програм полагања испита за редара и 

шефа стаза, те изглед и садржај легитимације редара и шефа стазa.  

Члан 2. 

(1) Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) најмање 

једном годишње расписује јавни позив на који се могу пријавити заинтересована лица за 

полагање испита за редара, односно шефа стаза.  

(2) Јавни позив из става 1. овог члана садржи: предмет конкурса, датум и мјесто 

полагања испита, рокове за подношење пријава, доказе који се подносе уз пријаву, износ 

трошкова полагања испита, број рачуна на који се уплаћује износ трошкова полагања 

испита и друге податке од значаја за полагање испита за редара, односно шефа стаза.  

Члан 3. 

Писмена пријава за полагање стручног испита за редара, односно шефа стаза на 

скијалишту садржи:  

a) име, име једног родитеља и презиме кандидата,  

б) датум и мјесто рођења кандидата и  

в) врсту школске спреме и смјер који је кандидат завршио. 

(2)  Уз пријаву из става 1. овог члана доставља се: 

а) овјерена фото-копија личне карте и  

б) увјерење о здравственој способности за обављање послова редара, односно шефа 

стаза на скијалишту (посебна здравствена способност) и  

в) доказ о плаћеним трошковима полагања испита за редара, односно шефа стаза на 

скијалишту.  

Члан 4. 

(1) Испит за редара, односно шефа стаза полаже се по програму који се налази у 

Прилогу број 1. овог правилника и чини његов саставни дио. 

 (2) Кандидат који посједује лиценцу издату од спортске организације која врши 

стручно оспособљавање у области скијашког спорта, не полаже предмет Познавање 

скијања.  

Члан 5. 



 (1) Предмет Познавање овлашћења и дужности редара, односно шефа стаза на 

скијалишту полаже се писмено и усмено.  

(2) Усмени дио испита се полаже након положеног писменог дијела.  

(3) Кандидати могу да полажу поправни испит из предмета Познавање овлашћења 

и дужности редара, односно шефа стаза на скијалишту.  

(4) Поправни испит се организује у року који не може бити краћи од мјесец дана, 

нити дужи од три мјесеца рачунајући од дана полагања испита.  

 (5) Уколико кандидат не положи поправни испит из става 4. овог члана сматра се 

да није положио испит. 

Члан 6. 

Предмет Познавање скијања може да полаже кандидат који је претходно положио 

испит из предмета Познавање овлашћења и дужности редара, односно шефа стаза на 

скијалишту.  

Члан 7. 

(1) Предмет Познавање скијања полаже се практично и обухвата провјеру знања у 

скијању кандидата, по критеријумима одређеним важећим програмом надлежног 

спортског савеза и провјеру познавања управљања моторним санкама.  

(2) Кандидати могу да полажу поправни испит из предмета Познавање скијања.  

(3) Поправни испит из става 2. овог члана организује се у року који не може бити 

краћи од мјесец дана, нити дужи од три мјесеца, рачунајући од дана полагања испита.  

(4) Уколико кандидат не положи поправни испит из става 3. овог члана сматра се 

да није положио испит.  

Члан 8. 

(1) Испит за редара, односно шефа стаза полаже се пред Комисијом за полагање 

стручног испита за редара (у даљем тексту: Комисија).  

(2) Комисија се састоји од три члана и то предсједника и два члана Комисије, који 

имају своје замјенике. 

 (3) Министарство породице, омладине и спорта и Смучарски савез Републике 

Српске предлажу по једног  члана и једног замјенског члана Комисије. 

 (4) Комисија може да има секретара, који обавља административно-техничке 

послове за потребе Комисије. 

 

Члан 9. 

 

(1) Чланови и замјенски чланови комисије морају имати завршен други студијски 

циклус високог образовања (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије) у области друштвених наука, осим 

ако овим правилником није другачије прописано. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, чланови и замјенски чланови комисије могу 

имати завршен први студијски циклус високог образовања у трајању од најмање четири 

године са 240 ЕТС бодова у области друштвених наука.  

(3) Чланови и замјенски чланови комисије које предлаже Министарство породице, 

омладине и спорта и Смучарски савез Републике Српске морају да имају лиценцу издату 

од спортске организације која врши стручно оспособљавање у области скијашког спорта, 



уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који 

води Министарство породице, омладине и спорта (у даљем тексту: Регистар).  

Члан 10. 

Полагање испита из предмета Познавање скијања врши се на скијалишту на 

територији Републике Српске, у мјесту и у вријеме које одреди Комисија.  

Члан 11. 

 (1) Успјех кандидата на испиту оцјењује се описном оцјеном положио или није 

положио.  

(2) Коначан успјех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија.  

Члан 12. 

(1) Почето полагање стручног испита може се одгодити ако је кандидат због 

болести или других оправданих разлога био спријечен да настави полагање стручног 

испита.  

(2) Комисија доноси одлуку о одгађању стручног испита.  

(3) Одгађање испита не може бити дуже од три мјесеца.  

 

Члан 13. 

 

(1) О полагању испита води се записник у који се уносе подаци о саставу Комисије, 

кандидату, садржини полагања испита и добијеној оцјени кандидата.  

(2) Записник потписују предсједник, чланови Комисије и секретар.  

Члан 14. 

(1) На основу записника о полагању испита за редара, кандидату се издаје увјерење 

о положеном испиту.  

(2) Увјерење из става 1. овог члана садржи:  

а) назив Министарства и пропис на основу кога се издаје уверење,  

б) име, презиме, датум и мјесто рођења кандидата и 

в) датум издавања увјерења и број увјерења.  

(3) Издавањем увјерења о положеном испиту, кандидат стиче овлашћење за 

обављање послова редара.  

Члан 15. 

(1) За вријеме обављања послова  шеф стаза, односно редар носи легитимацију. 

(2) Облик и садржај легитимације шефа стаза, односно редара приказан је у 

Прилогу број 2. овог правилника који чини његов саставни дио. 

Члан 16. 

(1) Легитимација је правоугаоног облика, величине 71 mm ∙ 101 mm, израђена од 

поликарбоната уз додатак ПВЦ слојева, чија је предња страна и полеђина у основи 

свијетлосиве боје, прекривена комбинацијом више нијанси плаве боје.  



 (2) Предња страна легитимације садржи:  

а) у горњем дијелу у средини Амблем Републике Српске, 

б) испод Амблема, на средини, текст: „РЕПУБЛИКА СРПСКА“, испод текста 

линију на којој се уписује назив: „Министарство трговине и туризма“, испод које је 

исписан текст: „ЛЕГИТИМАЦИЈА ШЕФА СТАЗА / РЕДАРА НА СКИЈАЛИШТУ“, испод 

којег је исписан текст на енглеском: „Indentity card of ski resort attendant“,  

в) испод текста из тачке б) овог става на лијевој страни је линија за исписивање 

имена, а испод ње текст: „Име/First Name:“, испод којега се налази линија за исписивање 

презимена и испод ње текст: „Презиме/Last Name“, испод којега је линија за потпис 

овлашћеног лица, а испод ње текст: „Овлашћено лице“ и  

г) испод текста из тачке б) овог става на десној страни налази се мјесто за 

фотографију формата 25 mm ∙ 35 mm, преко које се у доњем лијевом углу ставља печат 

Министарства.  

(3) Полеђина легитимације садржи:  

а) у горњем дијелу, у средини, текст: „ОВЛАШЋЕЊА ШЕФА СТАЗА/РЕДАРА НА 

СКИЈАЛИШТУ“,  

б) испод текста из тачке а) овог става одштампан је текст сљедеће садржине: „Шеф 

стаза / Редар је у вршењу својих дужности, овлашћен да одржава ред на скијалишту у 

складу са чланом 47. ст 3. и 4. и чланом 50. Закона о јавним скијалиштима („Службени 

гласник Републике Српске", број 15/10).“, а испод њега текст: „Број легитимације/Licence 

number“ и у продужетку линија за исписивање броја легитимације, 

в) на лијевој страни испод текста: „Број легитимације/Licence number“ налази се 

линија за исписивање датума издавања и текст: „Датум издавања“ и  

г) на десној страни је линија за исписивање мјеста издавања и текст: „Мјесто 

издавања“. 
   Члан 17. 

Легитимацију шефа стаза, односно  редара Министарство издаје лицу које је 

запослено или ангажовано у Скијашком центру у циљу доказивања својства овлашћеног 

лица за обављање послова шефа стаза, односно редара на скијалишту.  

Члан 18. 

(1) Захтјев за издавање легитимације шефа стаза, односно редара садржи:  

а) име, име једног родитеља и презиме подносиоца захтјева,   

б) датум и мјесто рођења подносиоца захтјева и 

в) број и датум увјерења о положеном испиту за обављање послова шефа стаза, 

односно редара на скијалишту. 

 (2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се доказ да је подносилац захтјева 

запослен у Скијашком центру.  

Члан 19. 

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

гласнику Републике Српске“.   

 М И Н И С Т А Р 

Број:     

Датум: Горана Златковић, дипл. правник 



 

Прилог 1 

 

 

ПРОГРАМ  ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА РЕДАРА И ШЕФА СТАЗА  

 

 

1.Програм полагања испита за редара и шефа стаза обухвата сљедеће предмете: 

а) Познавање овлашћења и дужности редара, односно шефа стаза на скијалишту и  

б) Познавање скијања. 

 

2.Предмет Познавање овлашћења и дужности редара, односно шефа стаза на 

скијалишту обухвата градиво које се односи на познавање закона и подзаконских аката 

којим се уређују јавна скијалишта, а нарочито у вези са:  

а) мјерама безбједности и редом на скијалишту,  

б) дужностима и овлашћењима редара, односно шефа стаза на скијалишту,  

в) правилима о реду на скијалишту (понашање скијаша и других лица на 

скијалишту), 

г) правилима коришћења жичара и ски-лифтова на скијалишту, 

д) скијашким несрећама, 

ђ) средствима превоза на скијалишту,  

е) садржином, изгледом и мјестом постављања знакова и сигнализације на 

скијалишту,  

ж) коришћењем и радом скијалишта,  

з) престанком рада жичара и ски-лифтова,  

и) опомињањем и удаљењем лица са скијалишта, 

ј) обезбјеђивањем опасних мјеста на скијалишту и 

к) основама овлашћења и одговорности  инспекције на скијалишту.  

 

3. Предмет  познавање скијања обухвата сљедеће градиво:  

а) познавање и руковање опремом за скијање, 

б) познавање облика и техника скијања,  

в) познавање уређења и припремања ски-стаза и  

г) познавање управљања моторним санкама.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог 2 

 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ШЕФА СТАЗА/ РЕДАРА НА СКИЈАЛИШТУ 

 

Формат 71 mm ∙ 101mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊА  ШЕФА СТАЗА/ 

РЕДАРА НА СКИЈАЛИШТУ 

 

Шеф стаза/Редар је у вршењу својих 

дужности, овлашћен да одржава ред 

на скијалишту у складу са чланом 

47. ст. 3. и 4. и чланом 50. Закона о 

јавним скијалиштима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 

15/10). 

 

Број легитимације/Licence number 

__________ 

 

 

 

______________           ____________                                                 

Датум издавања         Мјесто издавања 

 

 
Република Српска 

Министарство трговине и туризма  

 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

ШЕФ СТАЗА /  РЕДАРА НА 

СКИЈАЛИШТУ 

(Indentity card of ski resort attendant) 

 

 

_____________ 

Име/First Name   

_____________              фотографија 

Презиме/Last Name     25 mm ∙ 35 mm 

 

 

 

 

______________ 

Овлашћено лице 

                        М. П. 

 



 

 

 

 

 

 


