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спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у по-
родици у Босни и Херцеговини, број: 04/1-012-2-1464/13, 
од 27.06.2013. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 61/13), у тачки 1. ријечи:

“Директорица Гендер центра - Центра за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске (у даљем тексту: 
Гендер центар) Споменка Крунић” замјењују се ријечима: 
“Службеница за програмско-пројектне послове, едукацију 
и сарадњу, Тијана Арамбашић Живановић, испред Гендер 
центра - Центра за једнакост и равноправност полова Ре-
публике Српске”.

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

Број: 04/1-012-2-2346/13 Предсједница
30. октобра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1666
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 34. сједници, одржа-
ној 30. и 31.10.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ФИГАП

1. Мирјана Лукач, в.д. директорице Гендер центра - 
Центра за једнакост и равноправност полова Републике 
Српске именује се, у име Владе Републике Српске, за чла-
ницу Управног одбора ФИГАП - Финансијски механизам 
за имплементацију Гендер акционог плана Босне и Херце-
говине.

2. Рјешење Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-
119/10, од 28.01.2010. године (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 11/10), ставља се ван снаге.

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

Број: 04/1-012-2-2348/13 Предсједница
30. октобра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике 
Српске, на 34. сједници, одржаној 30. и 31.10.2013. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У РЕСОРУ НАУКЕ У 
МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Др Синиша Марчић, доктор политичких наука, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника министра у Ре-
сору науке у Министарству науке и технологије, на период 
до 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2342/13 Предсједница
30. октобра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1667
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ПОДРУЧНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 95/13)

1. У Рјешењу о постављењу помоћника директора 
Пореске управе Републике Српске за Подручни цен-
тар Источно Сарајево, број: 04/1-012-2-2292/13, од 
24.10.2013. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 95/13), у тачки 1. умјесто ријечи: “за Подручни 
центар Бијељина” треба да стоји: “за Подручни центар 
Источно Сарајево” .

Број: 04.2-012-2259/13 Генерални секретар
13. новембра 2013. године Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.

1668
На основу члана 34. став 4. Закона о јавним скијалиш-

тима (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 15/10) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 
86/10), министар трговине и туризма, уз сагласност мини-
стра породице, омладине и спорта и министра саобраћаја и 
веза,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗГЛЕДУ, САДРЖАЈУ И ВРСТИ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

НА СКИЈАЛИШТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се изглед, садржај, врста, 

мјесто и начин постављања сигнализације на скијалиштима.

Члан 2.
Скијашки центар обезбјеђује сигнализацију на скија-

лишту (у даљем тексту: сигнализација) којом се видно 
означавају скијашки терени, уређаји, објекти и мјеста од 
значаја за кориснике скијалишта, а у складу са овим пра-
вилником, прописима којима се уређују јавна скијалишта и 
прописима Свјетске скијашке организације (FIS).

Члан 3.
Сигнализација на скијалишту поставља се на начин да:
а) не угрожава кориснике скијалишта,
б) не омета рад косог транспорта и других инфраструк-

турних система и механизације на скијалишту,
в) је јасно и правовремено уочљива,
г) не омета кретање лица и возила на скијалишту и
д) одговара стварним условима на скијалишту.

Члан 4.
На скијалиштима се не постављају табле, огласи, 

свјетла, уређаји, стубови или други слични предмети који 
умањују видљивост или који својим обликом, бојом, изгле-
дом или мјестом постављања подсјећају на сигнализацију, 
односно одвраћају пажњу или засљепљују кориснике 
скијалишта у мјери која може бити опасна за безбједност 
коришћења скијалишта.

Члан 5.
(1) Сигнализација се поставља са десне стране скијаш-

ких терена, објеката, опреме или уређаја скијалишта у смје-
ру кретања корисника скијалишта.

(2) Изузетно, уколико није могуће постављање сигна-
лизације на начин из става 1. овог члана, сигнализација се 
може поставити изнад или са лијеве стране скијашких те-
рена, објеката, опреме или уређаја, на начин прописан чла-
ном 3. овог правилника.
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Члан 6.

(1) Сигнализација се поставља најмање десет дана 
прије почетка скијашке сезоне.

(2) Коси транспорт и други објекти скијалишта који се 
користе прије и послије скијашке сезоне означавају се сиг-
нализацијом све вријеме током употребе.

Члан 7.
(1) Сигнализацију чине знакови на скијалишту, допун-

ске табле и свјетлосни сигнали.
(2) Знакови на скијалишту су (у даљем тексту: знакови):
а) знакови изричитих наредби,
б) знакови упозорења и
в) знакови обавјештења.
(3) Графички приказ знакова из става 2. овог члана про-

писан је у Прилогу овог правилника, који чини његов са-
ставни дио.

Члан 8.
(1) Знакови садрже симбол или симбол и текст натписа 

који детаљније одређује значење знака.
(2) Текстуални натписи исписују се на језику једног од 

конститутивних народа БиХ и најмање на једном свјетском 
језику.

(3) Облик натписа, димензије знака, слова и симбола на 
знаку, начин израде знака и конструкције и остали услови 
који се односе на изглед, израду и начин постављања зна-
кова, а који нису прописани овим правилником, одређују се 
према стандардима Босне и Херцеговине (БАС стандард).

(4) Изузетно од става 3. овог члана, уколико не постоји 
стандард Босне и Херцеговине, до доношења тог стандар-
да, израда знакова врши се у складу са ЈУС стандардом.

Члан 9.
(1) Знакови изричитих наредби служе да корисницима 

скијалишта ставе до знања забране, ограничења и обавезе 
којих се морају придржавати.

(2) У знакове изричитих наредби спадају знакови забра-
не и знакови обавеза.

Члан 10.
(1) Знакови забране служе да кориснике скијалишта 

упозоре на обавезу придржавања забране.
(2) Знакови забране су:
а) “забрањено скијање”,
б) “забрањена вожња сноуборда”,
в) “забрањено скијање по шумској површини”,
г) “не улазите на скијашку стазу”,
д) “забрањено санкање”,
ђ) “забрањена вожња моторних санки”,
е) “забрањена вожња теренских возила”,
ж) “забрањено њихање”,
з) “забрањено држање ранца на леђима”,
и) “забрањено стављање вучнице између ногу”,
ј) “не хватајте вучницу без надзора”,
к) “забрањено лежање на покретној траци”,
л) “забрањено кривудање”,
љ) “забрањено бацање отпада”,
м) “забрањен пролаз”,
н) “забрањен приступ”,
њ) “забрањена употреба делта-плана” и
о) “забрањена слободна техника”.

Члан 11.
(1) Знакови “забрањено скијање”, “забрањена вожња 

сноуборда”, “забрањено санкање” и “забрањено скијање по 

шумској површини” означавају забрану наведених актив-
ности на одређеном мјесту или дијелу скијалишта.

(2) Знак “не улазите на скијашку стазу” означава забра-
ну уласка на ски-стазу лицима која не скијају.

(3) Знакови “забрањена вожња моторних санки” и 
“забрањена вожња теренских возила” означавају забрану 
коришћења теренских возила на скијашким теренима или 
дијеловима скијалишта на којима се окупљају скијаши или 
други корисници скијалишта.

(4) Знакови “забрањено њихање” и “забрањено држање 
ранца на леђима” означавају радње и активности које је 
забрањено предузимати приликом коришћења косог транс-
порта и постављају се на полазним станицама косог транс-
порта.

(5) Знак “забрањено стављање вучнице између ногу” 
означава забрану означеног начина коришћења вучне на-
праве (Т-bar) приликом успона и поставља се на полазној 
станици.

(6) Знак “не хватајте вучницу без надзора” означава по-
дручје на траси косог транспорта на коме није дозвољено 
хватање вучне направе без надзора овлашћеног лица.

(7) Знак “забрањено лежање на покретној траци” озна-
чава забрану неодговарајућег коришћења покретне траке и 
поставља се у близини покретне траке.

(8) Знак “забрањено кривудање” означава забрану не-
прописне вожње скијама на траси косог транспорта или 
вожње ван стазе и поставља се на полазној станици косог 
транспорта или ски-стазе.

(9) Знак “забрањено бацање отпада” означава забрану 
бацања отпада ван обезбијеђених канти и контејнера.

(10) Знакови “забрањен пролаз” и “забрањен приступ” 
означавају простор, уређаје, објекте и друга мјеста на по-
дручју скијалишта до којих је забрањен пролаз, односно 
којима је забрањен приступ.

(11) Знак “забрањена употреба делта-плана” означа-
ва скијашки терен или дио скијашког терена на којем је 
забрањена употреба делта-плана и поставља се на мјестима 
полијетања и слијетања делта-плана.

(12) Знак “забрањена слободна техника” означа-
ва скијашки терен или дио скијашког терена на којем је 
забрањено скијање слободном техником.

Члан 12.
(1) Знакови забране су правоугаоног облика са подло-

гом бијеле боје, у горњем дијелу знака налази се круг црве-
них ивица са уцртаним одговарајућим симболом црне боје, 
који је прекрижен црвеном косом линијом, а у доњем дије-
лу знака натпис је исписан црном бојом.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, симболи на знако-
вима “забрањено њихање” и “забрањено држање ранца на 
леђима” дијелом су исцртани у црвеној боји, док на знако-
вима “забрањен пролаз” и “забрањен приступ” нема симбо-
ла и косе црвене линије.

Члан 13.
(1) Знакови обавеза служе за упознавање корисника 

скијалишта са обавезним радњама и дужностима приликом 
коришћења скијашких терена, косог транспорта и објеката 
на скијалишту.

(2) Знакови обавеза су:
а) “двије особе у реду”,
б) “четири особе у реду”,
в) “шест особа у реду”,
г) “осам особа у реду”,
д) “ранац држати напријед”,
ђ) “прихватите сједиште”,
е) “спустите сигурносни рам”,
ж) “подигните сигурносни рам”,
з) “скије држати у смјеру вожње”,
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и) “силазите улијево”,
ј) “силазите надесно”,
к) “држите сједиште у равнотежи”,
л) “држати штапове у једној руци”,
љ) “самопослуживање вучницом”,
м) “самопослуживање тањирачом”,
н) “силазите налијево”,
њ) “силазите налијево или надесно”,
о) “силазите налијево или надесно”,
п) “склоните се са стазе удесно”,
р) “склоните се са стазе улијево”,
с) “Пажња! Покретна трака!”,
т) “обавезан смјер скијања – лијево”,
ћ) “обавезан смјер скијања – десно”,
у) “обавезан смјер скијања – право”,
ф) “обавезан смјер скијања лијево или десно” и
х) “обавезно заустављање”.

Члан 14.
(1) Знакови “двије особе у реду”, “четири особе у реду”, 

“шест особа у реду” и “осам особа у реду” означавају број 
особа у формирању реда код коришћења косог транспорта 
и постављају се на полазној станици косог транспорта.

(2) Знак “ранац држати напријед” означава начин на 
који треба да се држи торба, односно ранац приликом ко-
ришћења косог транспорта и поставља се на полазној ста-
ници косог транспорта.

(3) Знакови “прихватите сједиште”, “спустите сигур-
носни рам” и “подигните сигурносни рам” означавају оба-
везне радње којих морају да се придржавају корисници 
скијалишта на почетку, током и на крају коришћења косог 
транспорта и постављају се на полазној станици, односно 
на завршној станици.

(4) Знак “скије држати у смјеру вожње” обавезује скија-
ша да скије држе у смјеру вожње током коришћења косог 
транспорта и поставља се на полазној станици косог транс-
порта.

(5) Знак “силазите улијево” и знак “силазите удесно” 
означавају приближавање мјесту обавезног силажења са 
косог транспорта и правац силажења.

(6) Знак “држите сједиште у равнотежи” означава на-
чин на који се користи коси транспорт када се превози 
мањи број корисника од предвиђеног капацитета.

(7) Знак “држати штапове у једној руци” означава оба-
везу скијаша да штапове за скијање држи у једној руци то-
ком коришћења косог транспорта.

(8) Знак “самопослуживање вучницом” и знак “само-
послуживање тањирачом” означавају врсту и начин ко-
ришћења вучних направа.

(9) Знакови “силазите налијево”, “силазите надесно” 
и “силазите налијево или надесно” означавају обавезу 
пуштања вучне направе и правце кретања корисника скија-
лишта након коришћења косог транспорта.

(10) Знакови “склоните се са стазе удесно” и “склоните 
се са стазе улијево” означавају начин и правац обавезног 
извлачења скијаша након пада на ски-стази.

(11) Знак “Пажња! Покретна трака!” означава мјесто на 
скијалишту на коме је обавезно коришћење покретне траке.

(12) Знакови “обавезан смјер скијања – лијево”, “обаве-
зан смјер скијања – десно”, “обавезан смјер скијања – пра-
во”, “обавезан смјер скијања лијево или десно” означавају 
правце обавезног смјера скијања.

(13) Знак “обавезно заустављање” означава близину 
мјеста на коме скијаш мора да се заустави, односно уступи 
првенство пролаза корисницима скијалишта који се крећу 
по ски-теренима.

Члан 15.
Знакови обавеза су правоугаоног облика са подлогом 

плаве боје, у горњем дијелу знака налази се круг бијелих 
ивица са уцртаним одговарајућим симболом бијеле боје, а у 
доњем дијелу знака натпис је исписан бијелом бојом.

Члан 16.
(1) Изузетно од члана 15. овог правилника, у погледу 

облика и боја одступају сљедећи знакови обавеза:
а) у погледу облика:
1) знакoви “обавезан смјер скијања – лијево”, “обавезан 

смјер скијања – десно”, “обавезан смјер скијања – право”, 
“обавезан смјер скијања лијево или десно” имају облик 
круга, са уцртаним стрелицама бијеле боје,

2) знак “обавезно заустављање” има облик осмоугаони-
ка;

б) у погледу боје:
1) боја знакова из става 1. тачка а) подтачка 1) овог чла-

на одређује се према тежини ски-стазе, односно зелена боја 
је за лаку стазу, плава за средње тешку стазу, црвена за теш-
ку стазу и црна за екстремно тешку стазу.

2) знак “обавезно заустављање” је црвене боје, са иви-
цом бијеле боје.

(2) Изузетно од члана 8. став 2. овог правилника, ријеч 
“STOP” на знаку “обавезно заустављање” исписује се 
искључиво латиницом.

Члан 17.
(1) Знакови упозорења служе корисницима скијалишта 

да их упозоре на опасност која пријети на одређеном мје-
сту, односно скијашком терену или дијелу скијашког тере-
на.

(2) Знакови упозорења су:
а) “упозорење на опасност”,
б) “сужење ски-стазе”,
в) “опасна кривина”,
г) “Лавина!”,
д) “укрштање трасе косог транспорта са скијашким те-

реном”,
ђ) “укрштање скијашких терена”,
е) “раскрсница”,
ж) “укрштање скијашког терена са трасом жичаре 

двосједа”,
з) “укрштање скијашког терена са трасом жичаре чет-

воросједа”,
и) “укрштање скијашког терена са трасом жичаре ше-

стосједа”,
ј) “успон на траси”,
к) “Пажња! Скок!”,
л) “опасност од пада”,
љ) “Пажња! Моторне санке!”,
м) “Пажња! Теренско возило!”,
н) “Пажња! Машина за снијег у раду!” и
њ) “Пажња! Сњежни топ у раду!”.

Члан 18.
(1) Знак “упозорење на опасност” означава дио скијаш-

ког терена или мјеста на скијалишту на којима корисници-
ма скијалишта пријети опасност за коју овим правилником 
није прописан посебан знак.

(2) Знак “сужење ски-стазе” означава приближавање 
суженом дијелу ски-стазе.

(3) Знак “опасна кривина” означава приближавање кри-
вини или кривинама које су опасне по својим теренским 
карактеристикама или због смањења прегледности, као и 
испред непрегледног скијашког терена или дијела скијаш-
ког терена.
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(4) Знак “Лавина!” означава близину мјеста гдје пријети 

опасност од сњежних лавина.
(5) Знакови “укрштање трасе косог транспорта са 

скијашким тереном”, “укрштање скијашких терена”, 
“раскрсница”, “укрштање скијашког терена са трасом жи-
чаре двосједа”, “укрштање скијашког терена са трасом жи-
чаре четворосједа” и знак “укрштање скијашког терена са 
трасом жичаре шестосједа” означавају укрштање скијаш-
ког терена са наведеним стазама.

(6) Знак “успон на траси” означава приближавање вели-
ком успону на траси косог транспорта.

(7) Знак “Пажња! Скок!” означава приближавање дије-
лу скијашког терена на коме постоје неравнине које могу да 
изазову нежељене скокове.

(8) Знак “опасност од пада” означава близину мјеста 
на скијашком терену на коме постоји опасност од пада у 
провалију.

(9) Знакови “Пажња! Моторне санке!” и “Пажња! Те-
ренско возило!” означавају близину мјеста на скијашком 
терену на коме се могу појавити моторне санке или терен-
ска возила.

(10) Знак “Пажња! Машина за снијег у раду!” и знак 
“Пажња! Сњежни топ у раду!” означавају скијашки терен 
или мјесто на скијашком терену на којем ради механиза-
ција за уређење скијашких терена.

Члан 19.
(1) Знакови упозорења су правоугаоног облика са по-

длогом жуте боје, у горњем дијелу знака налази се троугао 
црних ивица са уцртаним одговарајућим симболом црне 
боје, а у доњем дијелу знака натпис је исписан црном бојом.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, симболи на знаку 
“успон на траси” и “Пажња! Сњежни топ у раду!” су дије-
лом исцртани у бијелој боји.

Члан 20.
(1) Знакови упозорења постављају се најмање 30 m 

прије мјеста које означавају, тако да су правовремено 
уочљиви.

(2) Привремени знакови упозорења постављају се на 
жуто-црним стубовима, односно носачима знакова.

Члан 21.
(1) Знакови обавјештења служе да обавијесте корисни-

ке скијалишта о правцу и степену тежине скијашке стазе, 
те да дају и друга обавјештења која су од значаја за безбјед-
ност на скијашком терену.

(2) Знакови обавјештења су:
а) “ознаке стазе”,
б) “ознаке укључивања”,
в) “ширина ски-стазе”,
г) “промјена смјера”,
д) “путоказна табла”,
ђ) “назив објекта”,
е) “телефон”,
ж) “прва помоћ”,
з) “информације”,
и) “паркиралиште”,
ј) “слетиште” и
к) “затворено”.

Члан 22.
(1) Знак “ознаке стазе” означава број и степен тежине 

ски-стазе.
(2) Тежина ски-стазе означава се одговарајућом бојом, у 

складу са законом којим се уређују јавна скијалишта.
(3) Знак “ознаке стазе” је округлог облика на којем се 

исписује број ски-стазе бијелом бојом.

(4) Стуб, односно носач знака “ознаке стазе” је исте 
боје као и знак “ознаке стазе”, односно у складу је са степе-
ном тежине ски-стазе.

Члан 23.
(1) Знак “ознаке укључивања” означава мјесто укључи-

вања на одређену ски-стазу која је бојом означена према 
својој тежини.

(2) Знак “ознаке укључивања” има облик ромбоида на 
којем се исписује број ски-стазе бијелом бојом.

(3) Боја стуба, односно носача знака “ознаке укључи-
вања” је жута, док је знак “ознаке укључивања” у одго-
вaрајаћој боји тежине ски-стазе.

Члан 24.
(1) Знак “ширина ски-стазе” означава ширину ски-стазе 

и поставља се уз вањски руб са десне стране ски-стазе, од-
носно уз вањски руб са лијеве стране ски-стазе, чиме се јасно 
означава простор на ски-стази на којем се одвија скијање.

(2) Знак “ширина ски-стазе” је кружног облика, а боја 
знака “ширина ски-стазе” и стуба, односно носача знака је 
у одговарајућој боји у зависности од тежине ски-стазе, док 
су стрелицe за означавање смјера бијеле боје.

Члан 25.
(1) Знак “промјена смјера” означава мјесто на ски-стази 

гдје се може извршити промјена смјера или се ски-путем 
може напустити ски-стаза и усмјерити према другој ски-
стази.

(2) Знак “промјена смјера” је правоугаоног облика, боја 
подлоге знака и стуба, односно носача знака је у одгова-
рајућој боји у зависности од тежине ски-стазе према којој 
се скијаши преусмјеравају.

(3) На знаку “промјена смјера” налази се стрелица у 
бијелој боји која означава усмјерење према другој ски-ста-
зи, а на стрелици се црном бојом исписује назив и број ски-
стазе.

Члан 26.
(1) Знак “путоказна табла” усмјерава према објектима 

за коси транспорт, покретним тракама, тобоганима и дру-
гим објектима скијалишта.

(2) Знак “путоказна табла” је жуте боје, правоугаоног 
облика на којем се налази стрелица која означава усмјерење 
према објекту, те назив објекта и број ски-стазе на којој се 
објекат налази, као и поље са симболом за објекат који се 
означава.

(3) Стрелица која означава усмјерење према објекту, на-
зив објекта и број ски-стазе на знаку “путоказна табла” су 
у црној боји, док је симбол у бијелој боји исцртан на пољу 
чија је подлога боје у зависности од тежине ски-стазе на 
којој се објекат налази.

Члан 27.
(1) Знак “назив објекта” означава назив објекта на 

скијалишту и поставља се на полазним станицама косог 
транспорта, покретним тракама, тобоганима и другим 
објектима скијалишта.

(2) Знак “назив објекта” је жуте боје, правоугаоног 
облика на којем се налази назив објекта, број ски-стазе на 
којој се објекат налази, као и поље са симболом за објекат 
који се означава.

(3) Назив објекта и број ски-стазе на знаку “назив објек-
та” су у црној боји, док је симбол у бијелој боји исцртан на 
пољу чија је подлога боје у зависности од тежине ски-стазе 
на којој се објекат налази.

Члан 28.
(1) Знак “прва помоћ” означава близину мјеста на скија-

лишту на коме се налази просторија за пружање прве по-
моћи.

(2) Знак “телефон” означава мjесто гдjе се налази теле-
фон за позив у помоћ.
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(3) Знак “информације” означава инфо пункт или мје-
сто гдје се могу добити информације које се односе на 
скијалиште.

(4) Знак “слетиште” означава мјесто предвиђено за 
слијетање хеликоптера.

(5) Знак “паркиралиште” означава мјесто за паркирање 
возила.

Члан 29.
Знакови из члана 28. овог правилника су правоугаоног 

облика са подлогом плаве боје у чијем горњем дијелу се 
налази поље бијелих ивица у које се уцртава одговарајући 
симбол бијеле боје, а у доњем дијелу знака исписује се нат-
пис бијелом бојом.

Члан 30.
(1) Знак “затворено” означава скијашки терен који је за-

творен за коришћење због недостатка снијега, залеђености 
стазе, неадекватне сњежне површине, рада машина и дру-
гих потенцијалних и присутних опасности.

(2) Знак “затворено” има облик правоугаоника са по-
длогом жуте боје, у средини је круг црвених ивица у којем 
је исписан текст црвене боје, а са лијеве и десне стране на-
лазе се црвени и црни квадрати.

Члан 31.
(1) Уз знакове могу се истаћи и допунске табле које пру-

жају додатне информације.
(2) Површина допунске табле је мања од површине зна-

ка уз који се поставља, а боја допунске табле, симбола и 
текстуалних натписа одређује се према боји знака уз који 
се поставља.

Члан 32.
(1) Свјетлосним сигналима на скијалишту регулише 

се употреба инсталација косог транспорта, као и начин ко-
ришћења ски-стаза.

(2) На свјетлосним сигналима на скијалишту може се 
користити зелена боја, која означава дозвољено коришћење 
објеката скијалишта, и црвена боја, којом се забрањује ко-
ришћење објеката скијалишта.

(3) Свјетлосни сигнали у зеленој и црвеној боји могу 
се постављати на посебним носачима и објектима скија-
лишта, један испод другог или један поред другог.

Члан 33.
(1) На скијалишту се постављају и одговарајуће пано-

рамске табле и табле за оријентацију.
(2) Табла за оријентацију садржи информације о скија-

лишту, мјесту гдје се табла налази и путоказне табле које су 
саставни дио табле за оријентацију.

(3) На табли за оријентацију могу се истаћи највише 
четири путоказне табле.

(4) Панорамска табла садржи визуелни приказ, инфор-
мације о скијалишту, односно мјесту гдје се табла нала-
зи, статусу инсталација (ради / не ради), висини сњежног 
покривача, јачини вјетра, облачности, температури, радном 
времену жичара и друге информације од значаја за безбјед-
ност скијаша и поставља се на мјестима веће концентра-
ције корисника скијалишта.

Члан 34.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

чл. 18. до 36. Правилника о jaвним смучарским теренима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 77/02).

Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-132/13
4. новембра 2013. године                    Министар,
Бања Лука                           Маида Ибришагић Хрстић, с.р. 

Прилог

ЗНАКОВИ НА СКИЈАЛИШТУ

Знакови изричитих наредби – Знакови забрана
1. Знак “забрањено скијање”, знак “забрањена вожња сноу-

борда”, знак “забрањено санкање” и знак “забрањено скијање по 
шумској површини”

  

 
2. Знак “не улазите на скијашку стазу”

3. Знак “забрањена вожња моторних санки” и знак “забрањена 
вожња теренских возила”
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4. Знак “забрањено њихање” и знак “забрањено држање ранца 

на леђима”

 
5. Знак “забрањено стављање вучнице између ногу”

6. Знак “не хватајте вучницу без надзора”

7. Знак “забрањено лежање на покретној траци”

8. Знак “забрањено кривудање”

9. Знак “забрањено бацање отпада”

10. Знак “забрањен пролаз” и знак “забрањен приступ”

 
11. Знак “забрањена употреба делта-плана”
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12. Знак “забрањена слободна техника”

ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ – ЗНАКОВИ ОБАВЕЗА
1. Знак “двије особе у реду”, знак “четири особе у реду”, знак 

“шест особа у реду” и знак “осам особа у реду”

 

 
2. Знак “ранац држати напријед”

3. Знак “прихватите сједиште”, знак “спустите сигурносни 
рам” и знак “подигните сигурносни рам”

 

 
4. Знак “скије држати у смјеру вожње”

5. Знак “силазите улијево” и знак “силазите надесно”
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6. Знак “држите сједиште у равнотежи”

7. Знак “држати штапове у једној руци”

8. Знак “самопослуживање вучницом” и знак “самопослужи-
вање тањирачом”

 
9. Знак “силазите налијево”, знак “силазите надесно” и знак 

“силазите налијево или надесно”

10. Знак “склоните се са стазе удесно” и знак “склоните се са 
стазе улијево”

11. Знак “Пажња! Покретна трака!”

12. Знак “обавезан смјер скијања – лијево”, знак “обавезан 
смјер скијања – десно”, знак “обавезан смјер скијања – право” и 
знак “обавезан смјер скијања лијево или десно”



 

18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 97 14.11.2013.

13. Знак “обавезно заустављање”

ЗНАКОВИ УПОЗОРЕЊА

1. Знак “упозорење на опасност”

2. Знак “сужење ски-стазе”

3. Знак “опасна кривина”

4. Знак “Лавина!”

5. Знакови “укрштање трасе косог транспорта са скијашким 
тереном”, знак “укрштање скијашких терена” и знак “раскрсница”

  

6. Знакови “укрштање скијашког терена са трасом жичаре 
двосједа”, знак “укрштање скијашког терена са трасом жичаре 
четвoросједа” и знак “укрштање скијашког терена са трасом жи-
чаре шестосједа”
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7. Знак “успон на траси”

8. Знак “Пажња! Скок!”

9. Знак “опасност од пада”

 
10. Знак “Пажња! Моторне санке!” и знак “Пажња! Теренско 

возило!”

11. Знак “Пажња! Машина за снијег у раду!” и знак “Пажња! 
Сњежни топ у раду!”

ЗНАКОВИ ОБАВЈЕШТЕЊА
1. Знакови “ознаке стазе”

2. Знак “ознаке укључивања”



 

20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 97 14.11.2013.

3. Знакови “ширина ски-стазе”

4. Знак “промјена смјера”

5. Знак “путоказна табла”

6. Знак “назив објекта”

7. Знак “телефон”, знак “прва помоћ”, знак “информације”, 
знак “паркиралиште” и знак “слетиште”

8. Знак “затворено”

1669
На основу члана 29. став 3. и члана 77. став 3. тачка д) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) 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 пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И 
НАЧИНУ САКУПЉАЊА ЊИХОВИХ НАДОКНАДА

Члан 1.
У Правилнику о условима коришћења осталих шум-

ских производа и начину сакупљања њихових надокнада 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 8/10) у члану 
3. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Корисник шума и шумског земљишта у својини Ре-
публике (у даљем тексту: корисник) има право коришћења 
осталих шумских производа уз надокнаду од 3% продајне 
цијене производа коју издваја на посебан рачун корисни-
ка шума и шумског земљишта у својини Републике, а коју 
је обавезан усмјерити за ревитализацију осталих шумских 
производа на локалитете са којих они потичу.”.

Став 3. брише се.
У досадашњем ставу 4. ријеч: “Министарство” за-

мјењује се ријечју: “корисник”.




