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на школа “Свети Сава” Зворник, почевши од 25.2.2018. 
године до завршетка конкурсне процедуре за избор дирек-
тора, а најдуже на 90 дана.

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

3. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

Број: 04/1-012-2-581/18 Предсједница
8. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 167. сједници, одржа-
ној 8.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

“ВОЈИН КОМАДИНА” ЗВОРНИК

1. Дијана Зекановић, дипломирани теоретичар умјет-
ности - музички педагог и теоретичар, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора ЈУ Основна 
музичка школа “Војин Комадина” Зворник са 28.2.2018. 
године. 

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

Број: 04/1-012-2-582/18 Предсједница
8. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 137. став 4. Закона о основном васпитању и 
образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
44/17), Влада Републике Српске, на 167. сједници, одржа-
ној 8.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА “ВОЈИН КОМАДИНА” 
ЗВОРНИК  

1. Дијана Зекановић, дипломирани теоретичар умјет-
ности - музички педагог и теоретичар, именује се за ди-
ректора ЈУ Основна музичка школа “Војин Комадина” 
Зворник са 1.3.2018. године на мандатни период од четири 
године. 

2. Именована обавља послове заступања и предста-
вљања Јавне установе Основна музичка школа “Војин Ко-
мадина” Зворник у правном промету без ограничења.

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

Број: 04/1-012-2-583/18 Предсједница
8. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
а у вези са чланом 266. став 2. Закона о привредним дру-
штвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 
58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и Одлуком о начину именовања 
представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда 
за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 168. сједници, одржаној 
15.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА “ЈАПРА” АД 

НОВИ ГРАД

1. Сања Томаш, са пребивалиштем у Бањалуци, разрје-
шава се дужности представника Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини друштва 
капитала “Јапра” а.д. Нови Град.

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

Број: 04/1-012-2-637/18 Предсједница
15. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 15. став 5. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 45/17) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар трговине и туризма, 
уз сагласност министра здравља и социјалне заштите и ми-
нистра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
14. марта 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ИЗВАН 
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Члан 1.
Овим правилником разрађују се минимално-технички 

услови за пружање угоститељских услуга изван угости-
тељског објекта и дефинише начин пружања угоститељ-
ских услуга изван угоститељског објекта. 

Члан 2.
(1) Угоститељске услуге изван угоститељског објекта 

могу се пружати у објектима: 
1) који се могу премјештати из једног мјеста у друго, 

сопственим погоном или вучом, као што су: намјенска во-
зила или прикључна возила, приколице, контејнери, 

2) под шаторима, на клупама и столовима. 
(2) Објекти из става 1. овог члана (у даљем тексту: 

објекти) морају, поред услова прописаних овим правилни-
ком, испуњавати и услове прописане посебним прописима 
из области заштите становништва од заразних болести.

Члан 3.
(1) У објекту из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилни-

ка могу се пружати сљедеће угоститељске услуге: 
1) припремање једноставних топлих и хладних јела, 

пића и напитака, јела са роштиља и печења, те услуживање 
у посуђу и прибору за вишекратну употребу, 

2) услуживање хране припремљене на другом мјесту у 
оригиналном паковању и пића и напитака у оригиналној 
амбалажи или на точење уз употребу амбалаже и прибора 
за једнократну употребу.

(2) У објекту из члана 2. став 1. тачка 2) овог правилни-
ка могу се пружати сљедеће угоститељске услуге: 

1) припремање јела у конфекционираном стању и ори-
гиналној амбалажи и услуживање у амбалажи и прибору за 
једнократну употребу,

2) услуживање хране припремљене на другом мјесту у 
оригиналном паковању и пића и напитака у оригиналној 
амбалажи или на точење уз употребу амбалаже и прибора 
за једнократну употребу.

 (3) За пружање угоститељских услуга из ст. 1. и 2. овог 
члана користи се професионална угоститељска опрема 
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прилагођена врсти услуга које се пружају и врсти објекта у 
којем се услуге пружају.

Члан 4.
Услуживање у објекту врши се:
1) у простору за услуживање опремљеним столовима 

и столицама, услуживањем за столом или самопослужи-
вањем,

2) преко пулта или наткривеног шалтера у амбалажи за 
једнократну употребу.

Члан 5.
Уређаји и опрема у објекту морају се одржавати у 

исправном и функционалном стању.

Члан 6.
У објекту је потребно обезбиједити:
1) термичке и расхладне уређаје, уређаје за припрему и 

чување јела, пића и напитака у складу са врстом услуге из 
члана 3. овог правилника,

2) радне површине које се лако чисте и одржавају, 
3) прибор и уређаје за чишћење и обраду намирница 

и припрему хране, пића и напитака уколико се у објекту 
врши припремање хране, пића и напитака,

4) једнодијелни судопер са текућом хладном и топлом 
водом, односно дводијелни судопер са текућом хладном и 
топлом водом уколико се у објекту врши припремање јед-
ноставних топлих и хладних јела, пића и напитака, јела са 
роштиља или печења, те услуживање у посуђу и прибору за 
вишекратну употребу,

5) точионицу пића уколико се врши услуживање пића и 
напитака точењем,

6) довољан број канти за смеће на ножно отварање 
поклопца,

7) одговарајућу заштиту од сунца уколико се угости-
тељске услуге пружају у простору за услуживање опремље-
ним столовима и столицама, 

8) средства за противпожарну заштиту,
9) прибор за прву помоћ,
10) видно истакнут цјеновник услуга.

Члан 7.
(1) У објекту мора бити обезбијеђено адекватно на-

пајање уређаја и расвјете електричном енергијом.
(2) Уколико се у објекту врши припремање хране, пића 

и напитака, објекат мора бити прикључен на јавну водо-
водну мрежу или на други одговарајући начин снабдјевен 
довољном количином здравствено исправне воде.

(3) У просторијама или просторима објекта у којима се 
користи вода одвод воде мора да буде изведен тако да оне-
могућава изливање отпадних вода по подној површини и 
мора да буде постављен одговарајући број сливника који 
имају систем за спречавање ширења непријатних мириса. 

(4) Чврсте отпадне материје морају се, уз осигуране сани-
тарно-хигијенске и техничке услове, редовно одстрањивати. 

(5) За одлагање чврстих отпадних материја обезбјеђују 
се контејнери и канте са поклопцем, које се морају празни-
ти по потреби, а њихово коначно збрињавање врше овла-
шћена комунална предузећа.

(6) Простор око контејнера и канти мора се одржава-
ти у чистом и уредном стању, a контејнери и канте морају 
свакодневно да се празне, перу и дезинфикују и не могу се 
користити у друге сврхе.

Члан 8.
Прилаз до мјеста на којем се налази објекат мора да 

буде обезбијеђен и уређен.

Члан 9.
У објекту се континуирано спроводе мјере дезинфек-

ције, дезинсекције и дератизације, у складу са законом 

којим се уређује заштита становништва од заразних боле-
сти.

Члан 10.
(1) Уколико се у објекту услужују храна, пиће и напици 

за столом, неопходно је у непосредној близини објекта оси-
гурати коришћење јавног, односно покретног хигијенског 
тоалета. 

(2) Јавни тоалет за потребе објекта из става 1. овог пра-
вилника треба да буде опремљен високом WC шољом, тј. 
WC шољом са сједиштем или ниском WC шољом, тј. WC-
оm без сједишта, WC четком са сталком, кутијом са тоалет-
ним папиром, умиваоником са текућом водом и средством 
за прање руку, папирним убрусом и корпом за отпатке.

Члан 11.
(1) Објекат мора бити опремљен одговарајућом опре-

мом за гашење пожара у складу са прописима из области 
заштите од пожара.

(2) Запослена лица у објекту морају бити оспособљена 
за руковање опремом из става 1. овог члана.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о минимално-техничким условима и начину 
пружања угоститељских услуга изван угоститељског објек-
та (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/11).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-07-020-103/18
15. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

510
На основу члана 44. став 3. тачка 1) Закона о туризму 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/17) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар трговине и туризма, 
20. фебруара 2018. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА 
ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се програм и начин пола-

гања стручног испита за стицање звања туристичког води-
ча на подручју Републике Српске, начин обуке кандидата 
за полагање стручног испита за стицање звања туристич-
ког водича на подручју Републике Српске, састав комисије 
за полагање испита, као и садржај увјерења о положеном 
испиту.

Члан 2.
Физичко лице може полагати стручни испит за стицање 

звања туристичког водича на подручју Републике Српске (у 
даљем тексту: Република) ако: 

1) је држављанин Републике, односно Босне и Херце-
говине, односно страни држављанин који посједује радну 
дозволу,

2) има најмање завршено средње образовање у четворо-
годишњем трајању,

3) активно познаје најмање један страни језик.

Члан 3.
Програм стручног испита за стицање звања туристич-

ког водича на подручју Републике (у даљем тексту: испит) 
састоји се из сљедећих предмета:




