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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:
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1) Уставно уређење Републике, односно БиХ,
2) Историја Републике, односно БиХ,
3) Основи туристичког законодавства Републике, 
4) Основи туризма,
5) Заштита потрошача у туризму, 
6) Водичка служба,
7) Туристичка географија Републике, 
8) Културно-историјско и природно насљеђе Републике.

Члан 4.
(1) Предмет Уставно уређење Републике, односно БиХ 

обухвата градиво којим се објашњавају уставно, политичко, 
друштвено и економско уређење Републике, односно БиХ, 
надлежности ентитета и локалних заједница.

(2) Предмет Историја Републике, односно БиХ обухва-
та градиво које обрађује историјске чињенице и основе ис-
торије подручја Републике и БиХ.

(3) Предмет Основи туристичког законодавства Репу-
блике обухвата градиво којим се дефинише законски и под-
законски оквир туризма у Републици, односно БиХ.

(4) Предмет Основни туризма обухвата градиво које 
одређује основне појмове и дефиниције у туризму као што 
су “туризам” и “туриста”, карактеристике туризма, врсте 
туризма, фактори развоја туризма и историјат његовог 
развоја.

(5) Предмет Заштита потрошача у туризму обухвата 
градиво којим се дефинишу и објашњавају начини и прин-
ципи заштите потрошача у туризму.

(6) Предмет Водичка служба обухвата градиво којим се 
кроз теоријску и практичну обуку:

1) дефинише улога и значај водичке службе, објашња-
ва улога туристичких водича у туризму, показују технике 
истраживања у туризму и релевантни извори, техничке ка-
рактеристике и начин рада туристичких водича, комуника-
ције и технике комуницирања са групом, објашњава психо-
логија групе, рјешавање конфликтних ситуација, спроводе 
радионице о вјештинама комуникације, специфичности 
туристичких група, специфичности комуникације са ту-
ристичком групом, 

2) омогућава да кандидат обавља практичан рад на 
отвореном простору и стекне специфичне вјештине и тех-
нике вођења групе и појединаца на отвореном простору 
кроз практичан рад на локалитетима, добије увид у однос 
туристичких водича са угоститељима који пружају услуге 
смјештаја и туристичким агенцијама, начин комуницирања 
са најзначајнијим субјектима за туристичко путовање, 
стекне различите вјештине и технике вођења туристичке 
групе, добије увид у остале видове практичног рада.

(7) Предмет Туристичка географија Републике обухвата 
градиво које се односи на туристичке услуге и понуду, гео-
графију, климатско окружење, биодиверзитетске, те спорт-
ско-рекреативне специфичности и потенцијале Републике, 
демографију, саобраћај, привредне и политичке догађаје у 
Републици.

(8) Предмет Културно-историјско и природно насљеђе 
Републике обухвата градиво које се односи на културно-
историјско насљеђе и споменике, музеје и галерије и карак-
теристична умјетничка дјела, етнографске и друге знаме-
нитости, историјске догађаје и с њима повезане личности и 
легенде, као и посљедице тих догађаја, амбијенталне и ар-
хитектонске цјелине, флору и фауну, геоморфологију кул-
турно-умјетничке и научне институције и манифестације.

Члан 5.
(1) Предмети из члана 4. овог правилника подразумије-

вају теоријски и практични дио, са обуком.
(2) Програм теоријске обуке траје укупно 28 часова и 

подразумијева обуку из сљедећих предмета:
1) Уставно уређење Републике, односно БиХ (два часа),
2) Историја Републике, односно БиХ (шест часова),

3) Основи туристичког законодавства Републике (два 
часа),

4) Основи туризма (шест часова),
5) Заштита потрошача у туризму (два часа),
6) Туристичка географија Републике (четири часа),
7) Културно-историјско насљеђе Републике (шест часова).
(3) Програм из предмета Водичка служба у туризму по-

дразумијева теоретску и практичну обуку и траје укупно 
12 часова.

Члан 6.
(1) За спровођење испита министар трговине и туризма 

именује комисију.
(2) Комисију из става 1. овог члана чине предавачи, 

универзитетски професори и стручна лица која имају реле-
вантно искуство у области туризма.

(3) Провјеру знања страног језика врши квалификовани 
испитивач за одговарајући страни језик и посебно се анга-
жује за сваки страни језик.

Члан 7.
(1) Комисија спроводи испит, организује теоријску и 

практичну обуку кандидата, те врши провјеру знања кан-
дидата.

(2) Теоријска обукa подразумијева предавања из пред-
мета наведених у члану 5. ст. 2. и 3. овог правилника.

(3) Практична обука подразумијева симулацију и де-
монстрацију туристичког вођења у складу са градивом 
предмета Водичка служба у туризму.

Члан 8.
(1) Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: 

Министарство) објављује јавни позив за полагање струч-
ног испита за стицање звања туристичког водича за подру-
чје Републике.

(2) Јавни позив објављује се на интернет страници Ми-
нистарства, у најмање једном дневном листу који се обја-
вљују на подручју Републике, односно БиХ, као и на интер-
нет страници Туристичке организације Републике Српске.

Члан 9.
Пријава за полагање испита садржи сљедеће податке:
1) име, очево име и презиме кандидата и број контакт 

телефона,
2) мјесто, датум и годину рођења кандидата,
3) адресу пребивалишта, односно боравишта кандидата,
4) стечену стручну спрему кандидата,
5) назив страног језика, односно страних језика које 

кандидат намјерава да полаже.

Члан 10.
(1) Предмети из члана 5. став 2. овог правилника пола-

жу се усмено или писмено.
(2) Предмет Водичка служба у туризму полаже се усме-

но или писмено, и практично – демонстрирањем туристич-
ког вођења, које врши сваки кандидат појединачно пред 
члановима комисије на подручју двију јединица локалних 
самоуправа, те симулацију туристичког вођења на другим 
туристичким локалитетима, које кандидатима предлажу 
чланови комисије.

(3) Симулација туристичког вођења из става 2. овог 
члана може се вршити и у затвореном простору.

(4) Полагање испита из ст. 2. и 3. овог члана кандидат 
врши на једном од службених језика у употреби у Репу-
блици, као и на једном или више страних језика по избору 
кандидата.

Члан 11.
(1) Кандидат који није положио најмање два предмета 

из члана 3. овог правилника може полагати поправни испит 
из предмета које није положио. 
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(2) Уколико кандидат не покаже задовољавајуће знање 

на поправном испиту, сматра се да није положио испит.
(3) Кандидат који се не појави на заказаном испиту или 

одустане од полагања у току испита сматра се да није по-
ложио испит.

(4) Успјех кандидата на испиту се одређује са: 
“положио/-ла” или “није положио/-ла”.

Члан 12.
(1) Испит се сматра завршеним када комисија, након 

завршене обуке и провјере знања кандидата, достави Ми-
нистарству списак кандидата који су положили испит.

(2) Министарство обавјештава јавност о окончаном 
испиту објављивањем резултата испита на својој интернет 
страници или у средствима јавног информисања. 

Члан 13.
(1) Министарство издаје увјерење о положеном испиту 

сваком кандидату који је положио испит.
(2) Увјерење из става 1. овог члана садржи сљедеће по-

датке:
1) име, очево име и презиме лица које је положило 

испит,
2) датум, мјесто и државу рођења,
3) стечено стручно звање,
4) датум полагања испита, 
5) назив страног језика на којем ће лице пружати услуге 

туристичког водича.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о програму и начину полагања стручног испита 
за стицање звања туристичког водича за подручје Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/12 
и 33/16).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 14-01-07-446/18
6. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 51. став 6. Закона о сточарству (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 44/15) и члана 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 пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ РАЗВРСТАВАЊА И ОЗНАЧАВАЊА 

СВИЊСКИХ ТРУПОВА И ПОЛУТКИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак разврста-

вања и означавања свињских трупова и полутки, начин и 
поступак њихове обраде, те утврђивање масе свињских 
трупова и полутки и њихово означавање прописаним 
ознакама, услови за овлашћена лица која спроводе по-
ступак разврставања и означавања свињских трупова и 
полутки, контрола обављања ових послова, те разврста-
вање и означавање приликом увоза свињских трупова и 
полутки.

Члан 2.
(1) Кланице су дужне организовати разврставање и 

означавање свињских трупова и полутки (у даљем тек-
сту: трупови) да би се добио објективни основ за плаћање 
свиња за клање.

(2) Субјекти у пословању храном дужни су осигурати 
услове за означавање свињског меса у свим фазама про-
изводње и продаје.

Члан 3.
Кланички обрађен труп је труп који након клања и 

искрварења обрађен тако да буде без:
1) језика,
2) чекиња,
3) папака,
4) полних органа,
5) бубрежног сала,
6) бубрега и
7) дијафрагме.

Члан 4.
(1) Класификатор је физичко лице које је, на основу 

захтјева правног лица, овлашћено за обављање послова 
разврставања трупова и утврђивања масе трупа према про-
цијењеном удјелу мишићног ткива, те се на основу тога 
труп сврстава у одређену класу у складу са утврђеним кла-
сама наведеним у Прилогу 1. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

(2) У случајевима када је од клања до вагања топлог 
трупа прошло више од 45 минута, вриједност трупа се 
умањује 2%, а за сваких наредних 15 минута прекорачења 
тог времена умањује се за још 0,10%.

(3) При вагању трупа од бруто утврђене масе трупа оду-
зима се вриједност кала.

Члан 5.
(1) За вагање трупова употребљавају се аутоматске 

или неаутоматске ваге најмањег разреда тачности III са 
највећим означеним подјељком 0,5 kg, овјерене у складу са 
прописима о мјерним захтјевима.

(2) Класификатор утврђује кало вагања као масу кука на 
којима су трупови објешени код вагања.

(3) Кало из става 2. овог члана утврђује се на начин да 
се важе насумично изабраних 10% или најмање 20 кука, те 
се за израчунавање кала узима средња вриједност ваганих 
кука.

(4) Поступак утврђивања кала из става 3. овог члана 
обавља се два пута годишње.

(5) Кланица чува 12 мјесеци документацију о обавље-
ној провјери кала.

Члан 6.
Сви трупови разврставају се на основу старости и фи-

зиолошког стања животиње у складу са утврђеним катего-
ријама наведеним у Прилогу 2. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 7.
(1) Трупови категорије T1 и N разврставају се у класе.
(2) Разврставање трупова у класе спроводи се на основу 

утврђеног постотног удјела мишићног ткива.
(3) Утврђивање удјела мишићног ткива одређује се ана-

литичким методама које су потврђене према међународно 
признатим поступцима, и то у складу са Прилогом 1. овог 
правилника.

(4) Утврђивање удјела мишићног ткива у труповима 
усклађено је према методама из става 3. овог члана, а мето-
де потврђене од Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) које се 
користе су:

1) ZP метода - метода “двије тачке” код које се механич-
ким метром дужином слабинског дијела половине трупа 
мјери дебљина мишића, а на крсном дијелу дебљина слани-
не у складу са Прилогом 3. овог правилника, који је његов 
саставни дио, и на основу утврђених вриједности дебљине 
користећи формулу наведену у Прилогу 4. овог правилни-




