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шума 6. класе, у површини од 1150 м², к.ч. број: 485/3, Ка-
мењача, ливада 6. класе, у површини од 1585 м², и к.ч. број: 
486/2, Камењача, шума 6. класе, у површини од 176 м², све 
уписане у П.л. број: 119 КО Челиково Поље, посјед: Мила-
новић Радија Милорад са 1/2 дијела и Милановић Радоја 
Слободан са 1/2 дијела;

- к.ч. број: 68/2, Кременик пут, приступни пут, у повр-
шини од 109 м², к.ч. број: 111/2, Куновачки пут, приступни 
пут, у површини од 2 м², к.ч. број: 1536/2, Копилови пут 
Сухи Бо, приступни пут, у површини од 465 м², к.ч. број: 
1540/4, Копилови, приступни пут, у површини од 1440 м², 
к.ч. број: 1540/5, Копилови, приступни пут, у површини од 
228 м², к.ч. број: 1540/6, Копилови, приступни пут, у по-
вршини од 52 м², к.ч. број: 1540/7, Копилови, приступни 
пут, у површини од 249 м², и к.ч. број: 1545/3, Загајница, 
приступни пут, у површини од 1150 м², све уписане у П.л. 
број: 37 КО Челиково Поље, посјед: ДС Јавно добро Путе-
ви са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 529/3, Баре, шума 5. класе, у површини од 79 
м², к.ч. број: 529/4, Баре, шума 5. класе, у површини од 40 
м², уписане у П.л. број: 118 к.о. Брод, посјед: Калајџић Јова 
Мирко са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 525/3, Тулековина, пашњак 3. класе, у по-
вршини од 20 м², уписана у П.л. број: 44 к.о. Брод, посјед: 
Општина Фоча са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 1472/2, Пејаковића пут, приступни пут, у по-
вршини од 230 м², к.ч. број: 1478/2, Вукушки пут, приступ-
ни пут, у површини од 344 м², уписане у П.л. број: 32 к.о. 
Хум, посјед: Др. св. Јавно добро Путеви са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 493/7, Бара, ливада 6. класе, у површини од 
812 м², уписана у П.л. број: 160 к.о. Хум, посјед: Калкан 
Муја Саима, рођ. Сефер, са 1/4 дијела, Сефер Ибра Шевала, 
рођ. Дивљан, са 1/4 дијела, Сефер Муја Хасан са 1/4 дијела 
и Сефер Муја Омер са 1/4 дијела;

- к.ч. број: 539/2, Витоц, шума 5. класе, у површини од 
2232 м², уписана у П.л. број: 131 к.о. Хум, посјед: Павловић 
Милована Војко са 1/3 дијела и Павловић Љуба Ружица, 
удова Милована, са 2/3 дијела;

-к.ч. број: 537/2, Винина, гробље, у површини од 1768 
м², и к.ч. број: 688/2, Грнчара, гробље, у површини од 19 м², 
уписане у П.л. број: 130 к.о. Хум, посјед: Меџлис Исламске 
заједнице Фоча са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 701/2, Велика поткуњица, ливада 5. класе, у 
површини од 27 м², уписана у П.л. број: 21 к.о. Хум, посјед: 
Бостанџић Адема Селим са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 696/3, Башча, пашњак 4. класе, у површини 
од 690 м², к.ч. број: 698/3, Обарак, шума 6. класе, у повр-
шини од 857 м², уписане у П.л. број: 19 к.о. Хум, посјед: 
Бостанџић Захида, рођ. Нишић, са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 699/3, Башча, воћњак 6. класе, у површини 
од 258 м², к.ч. број: 700/3, Башча, пашњак 4. класе, у повр-
шини од 225 м², уписане у П.л. број: 220 к.о. Хум, посјед: 
Ченгић Мехе Мехмедалија са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 709/5, Садине, воћњак 5. класе, у површини 
од 1493 м², и шума 6. класе, у површини од 581 м², уписана 
у П.л. број: 41 к.о. Хум, посјед: Ђендушић Халила Шаха, 
удова Рама, са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 710/2, Страна, ливада 7. класе, у површи-
ни од 596 м², уписана у П.л. број: 22 к.о. Хум, посјед: Бос-
танџић Мушана Азиз са 1/2 дијела и Бостанџић Мушана 
Мустафа са 1/2 дијела;

- к.ч. број: 711/5, Гај, шума 6. класе, у површини од 
7.860 м², к.ч. број: 711/7, Гај, шума 6. класе, у површини 
од 63 м², уписане у П.л. број: 20 к.о. Хум, посјед: Шкунца 
Адема Исмета са 1/45 дијела и других;

- к.ч. број: 711/6, Гај, шума 6. класе, у површини од 48 
м², уписана у П.л. број: 34 к.о. Хум, посјед: Општина Фоча 
са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 712/2, Гај, шума 6. класе, у површини од 988 
м², к.ч. број: 712/3, Гај, шума 6. класе, у површини од 62 
м², уписане у П.л. број: 186 к.о. Хум, посјед: Шахиновић 
Шаћира Мурат са 7/119 дијела и других;

- к.ч. број: 1469/2, Тилковице, ливада 5. класе, у повр-
шини од 253 м², уписана у П.л. број: 195 к.о. Хум, посјед: 
Шахиновић Шаћира Мурат са 1/2 дијела и Шахиновић 
Шаћира Џемал са 1/2 дијела;

- к.ч. број: 1470/2, Тилковци, ливада 5. класе, у повр-
шини од 268 м², уписана у П.л. број: 185 к.о. Хум, посјед: 
Шахиновић Шерифа Екрем са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 1452/2, Тилковци, ливада 5. класе, у повр-
шини од 256 м², уписана у П.л. број: 198 к.о. Хум, посјед: 
Шахиновић Суља Мехмед са 1/1 дијела.

II
Корисник експропријације је Република Српска.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1926/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1169
На основу члана 88. став 4. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 45/17) и члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18), министар трговине и туризма, 
24. јуна 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ИСТИЦАЊА ТУРИСТИЧКЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником  прописују  се садржај и начин 

истицања туристичке сигнализације.

Члан 2.
(1) Туристичка сигнализација, у смислу овог правил-

ника, представља знакове, односно табле, паное или карте 
којима се усмјеравају и обавјештавају туристи, пјешаци, 
бициклисти и учесници у саобраћају о културним, историј-
ским, природним и туристичким знаменитостима, објекти-
ма туристичке инфраструктуре и супраструктуре (у даљем 
тексту: објекти), манифестацијама и осталим садржајима 
туристичке понуде (у даљем тексту: знакови туристичке 
сигнализације).

(2) Туристичком сигнализацијом означавају се и уго-
ститељски објекти за смјештај, а могу се означавати и уго-
ститељски објекти за исхрану и пиће.

(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, туристичком 
сигнализацијом  могу се означавати архитектонске, од-
носно амбијенталне цјелине и објекти који због своје 
историје, естетике или садржаја могу имати значаја за 
туризам, као што су: улице, булевари и дијелови урбаних 
цјелина и објекти у којима се пружају услуге превоза, 
поштанске услуге и друге услуге, односно они објекти за 
чије услуге туристичка организација, односно општина 
или град процијени да су од значаја за кретање и боравак 
туриста.

Члан 3.
Туристичку сигнализацију чине:
1) путоказни панои за културне, историјске, природне и 

туристичке знаменитости, објекте, садржаје и манифеста-
ције,
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2) путоказне табле за културне, историјске, природне и 
туристичке знаменитости, објекте, садржаје и манифеста-
ције,

3) путоказне табле за угоститељске објекте и путоказни 
панои за угоститељске објекте,

4) знакови за пружање туристичких информација,
5) знакови за израз добродошлице,
6) знакови за бициклисте,
7) знакови туристичке карте,
8) знакови остале сигнализације.

Члан 4.
Према мјесту постављања знакови туристичке сигнали-

зације дијеле се на:
1) знакове саобраћајне туристичке сигнализације [члан 

3. т. 1) и 5)],
2) знакове пјешачке туристичке сигнализације [члан 3. 

т. 4), 6) и 7)],
3) знакове и саобраћајне и пјешачке туристичке сигна-

лизације [члан 3. т. 2, 3) и 8)].

Члан 5.
На знаковима туристичке сигнализације могу засебно 

или заједно да стоје:
1) текстуални садржај и/или натпис, односно назив 

знаменитости, подручја, објеката и садржаја од значаја за 
туризам,

2) симбол – пиктограм, графички цртеж, односно гра-
фички приказ или фотографија знаменитости, подручја, 
објеката и садржаја од значаја за туризам,

3) ознака која се односи на податке о стази или дије-
ловима стазе, као што је: тежина, врста, идентификациони 
број / идентификациона тачка стазе, коте и слично.

Члан 6.
(1) Знакови туристичке сигнализације морају бити ја-

сни, читки и лако уочљиви.
(2) Натписи и текстуални садржаји на знаковима туристич-

ке сигнализације исписују се малим словима (почетно слово 
велико) уважавајући општа начела равноправности писма.

(3) Техничке карактеристике знакова туристичке сигна-
лизације, као што су: боја подлоге, боја ивице, боја натписа 
и стрелице, висина слова, величина поља симбола и димен-
зије знакова, садржани су у Прилогу 1. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(4) Натписи и текстуални садржаји на знаковима ту-
ристичке сигнализације исписују се ћириличним и/или ла-
тиничним писмом језика једног од конститутивних народа у 
БиХ, као и њихов превод на најмање један од свјетских језика.

(5) Натписи на ћириличном и/или латиничном писму 
језика једног од конститутивних народа у БиХ исписују се 
усправним типом слова, а преведени натписи на свјетским 
језицима исписују се укошеним словима на десну страну 
под углом од 75°.

(6) Натписи се исписују писмом обичног фонта, а за 
дуже натписе може се користити писмо уског фонта.

(7) Облик слова израђује се према важећем БАС стан-
дарду 1050, уколико није другачије прописано овим пра-
вилником.

(8) Знакови туристичке сигнализације израђују се пре-
ма висини великог почетног слова (Н) уколико није друга-
чије прописано овим правилником.

Члан 7.
Висина великог почетног слова на знаковима саобраћај-

не туристичке сигнализације одређује се према врсти сао-
браћајнице, и то према сљедећем:

1) за некатегорисани пут, локални пут, магистрални пут 
и регионални пут висина великог почетног слова је нај-
мање 7,5 cm,

2) за брзи пут, пут резервисан за саобраћај моторних во-
зила и ауто-пут висина великог почетног слова је најмање 
28 cm.

Члан 8.
(1) Знакови туристичке сигнализације могу бити право-

угаоног, квадратног или стреластог облика.
(2) Испод знакова туристичке сигнализације могу се 

поставити допунске плоче које пружају додатне податке о 
знаменитости, подручју, објекту, садржају или манифеста-
цији, са знака туристичке сигнализације, као што су: смјер, 
ознака за удаљеност, одвајање са главног пута и вријеме 
одржавања манифестације.

(3) Допунске плоче су правоугаоног облика.

Члан 9.
Знакови туристичке сигнализације  постављају се под 

условом да је:
1) знаменитост, подручје, садржај, објекат или манифе-

стација од значаја за туризам и представља предмет инте-
ресовања туриста,

2) приступ до знаменитости, подручја, садржаја, објек-
та или манифестације безбједан и лако доступан туристи-
ма.

ГЛАВА II
ПУТОКАЗНИ ПАНОИ ЗА КУЛТУРНЕ, ИСТОРИЈСКЕ, 
ПРИРОДНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ, 
ОБЈЕКТЕ, САДРЖАЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Члан 10.
Путоказни панои за културне, историјске, природне 

и туристичке знаменитости, објекте, садржаје и манифе-
стације садрже назив, један или више симбола културне, 
историјске, природне или туристичке знаменитости, по-
дручја, објекта или манифестације, те стрелицу, односно 
усмјерење, ознаку за удаљеност до одређене знаменитости, 
подручја, објекта или мјеста, а могу садржавати и додатне 
податке.

Члан 11.
(1) Путоказни панои за културне, историјске, природне 

и туристичке знаменитости, објекте, садржаје и манифе-
стације могу бити:

1) “путоказни пано за културну, односно историјску 
знаменитост, подручје или објекат” на којем знак натписом 
и симболом означава назив, врсту, смјер и удаљеност до 
мјеста културне, односно историјске знаменитости, подру-
чја или објекта,

2) “путоказни пано за подручје природне знаменитости, 
подручја или објекта” на којем знак натписом и симболом 
означава назив, врсту, смјер и удаљеност до мјеста природ-
не знаменитости, подручја или објекта,

3) “путоказни пано за туристички објекат” на којем знак 
натписом и симболом означава назив, врсту, смјер и удаље-
ност до мјеста самог туристичког објекта,

4) “путоказни пано за туристички пут” на којем знак 
означава смјер и удаљеност до туристичког пута, односно 
мјесто на путу од којег је пут или дио пута проглашен као 
туристички пут (вински, панорамски, планински и слични 
тематски путеви),

5) “путоказни пано за манифестацију” на којем знак 
обавјештава и усмјерава према важним манифестацијама, 
фестивалима или догађајима у насељу, чији је садржај од 
туристичког значаја.

(2) Знак из става 1. тачка 5) овог члана може бити при-
временог карактера, односно постављен само за вријеме 
трајања туристичке или друге манифестације, фестивала, 
односно туристичког догађаја.

Члан 12.
(1) Изузетно од члана 10. овог правилника, на знак 

из члана 11. став 1. овог правилника не ставља се ознака 
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усмјерења и/или удаљености уколико је културна, историј-
ска, природна или туристичка знаменитост, подручје, обје-
кат, односно манифестација у непосредној близини мјеста 
гдје је знак постављен, односно ако означава мјесто на путу 
од којег је пут или дио пута проглашен као туристички пут.

(2) Знакови из члана 11. став 1. овог правилника при-
падају знаковима саобраћајне туристичке сигнализације и 
имају подлоге смеђе боје.

ГЛАВА III
ПУТОКАЗНЕ ТАБЛЕ ЗА КУЛТУРНЕ, ИСТОРИЈСКЕ, 
ПРИРОДНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ, 
ОБЈЕКТЕ, САДРЖАЈЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Члан 13.
Путоказне табле су знакови који означавају смјер и 

удаљеност према културним, историјским, природним и 
туристичким знаменитостима, подручјима, објектима и ма-
нифестацијама.

Члан 14.
(1) Путоказне табле су:
1) “путоказна табла за усмјеравање према културним, 

односно историјским знаменитостима, подручјима или 
објектима” на којој знак натписом и симболом означава 
назив и врсту културне, односно историјске знаменитости, 
подручја или објекта, као и усмјерење према наведеној кул-
турној, односно историјској знаменитости, подручју или 
објекту,

2) “путоказна табла за усмјеравање према природној 
знаменитости, подручју или објекту” на којој знак натпи-
сом и симболом означава назив и врсту природне знамени-
тости, подручја или објекта, као и усмјерење према наведе-
ној природној знаменитости, подручју или објекту,

3) “путоказна табла за усмјеравање према туристичком 
објекту у насељу или подручју” на којој знак натписом и 
симболом означава назив и врсту туристичког објекта, као 
и усмјерење према наведеном туристичком објекту,

4) “путоказна табла за усмјеравање према мјесту, од-
носно подручју одржавања манифестације, фестивала или 
догађаја” на којој знак натписом и симболом означава на-
зив и врсту манифестације, фестивала или догађаја у на-
сељу или подручју, као и усмјерење према наведеној мани-
фестацији, фестивалу или догађају у насељу или подручју.

(2) Знак из става 1. тачка 4) овог члана може бити при-
временог карактера, односно постављен само за вријеме 
трајања туристичке или друге манифестације, фестивала 
или догађаја.

Члан 15.
(1) Изузетно од члана 13. овог правилника, на знак 

из члана 14. став 1. овог правилника не ставља се ознака 
усмјерења и/или удаљености уколико је културна, историј-
ска, природна или туристичка знаменитост, подручје, обје-
кат, односно манифестација у непосреднoј близини мјеста 
гдје је знак постављен.

(2) Уколико се на истом стубу, односно носачу знако-
ва поставља више знакова из члана 14. став 1. овог пра-
вилника један изнад другога, а који означавају различита 
усмјерења, у том случају се од врха стуба стављају знакови 
по принципу усмјерења, и то на врху “равно”, испод чега 
се поставља “лијево”, а затим “десно”, док се усмјерава-
ње према различитим одредиштима на истом правцу врши 
тако што се од врха стуба, односно носача знакова стављају 
знакови који означавају најудаљенија одредишта.

(3) Знакови из члана 14. став 1. овог правилника при-
падају групи знакова и саобраћајне и пјешачке туристичке 
сигнализације и имају подлогу смеђе боје.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, подлога знака “пу-
токазна табла за усмјеравање према природној знаменито-
сти, подручју или објекту” је зелене боје када се поставља 
у насељима, а означава природне површине у насељу или 
непосредној близини насеља, као што су: парк, ада, ушће, 
излетиште и слично.

ГЛАВА IV
ПУТОКАЗНЕ ТАБЛЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ И 
ПУТОКАЗНИ ПАНОИ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ

Члан 16.
Путоказне табле за угоститељске објекте и путоказни 

панои за угоститељске објекте означавају прилазе поједи-
ним угоститељским објектима.

Члан 17.
(1) Знак “путоказна табла за угоститељске објекте” 

означава смјер према појединим угоститељским објектима.
(2) Знак “путоказни пано за угоститељске објекте” 

означава називе угоститељских објеката и усмјерење према 
угоститељским објектима који су на паноу назначени, а на 
појединачним путоказима.

(3) На знаку “путоказни пано за угоститељске објекте” 
може да стоји највише шест појединачних путоказа уколи-
ко путокази припадају саобраћајној туристичкој сигнали-
зацији.

(4) Знакови из ст. 1. и 2. овог члана припадају групи зна-
кова и саобраћајне и пјешачке туристичке сигнализације.

Члан 18.
(1) На знаку “путоказни пано за угоститељске објекте” 

који означава угоститељске објекте исте врсте у горњем 
дијелу паноа исписује се назив врсте објеката који се озна-
чавају и симбол, а на појединачним путоказима  исписују 
се назив и категорија објекта, стрелица, односно усмјере-
ње, а може стајати и ознака за удаљеност.

(2) Уколико се на знаку “путоказни пано за угоститељ-
ске објекте” исписују угоститељски објекти за смјештај 
различитих врста, онда се у горњем дијелу знака наводи 
натпис “Смјештај”, док се на појединачним путоказима 
исписује: врста угоститељског објекта за смјештај, називи 
објеката, категорија објекта, стрелица, односно усмјерење, 
одговарајући симбол за врсту угоститељског објекта за 
смјештај, а може стајати и ознака за удаљеност.

(3) Уколико се на знаку “путоказни пано за угоститељ-
ске објекте” означавају угоститељски објекти за смјештај 
исте врсте и са истом категоријом, онда се у горњем дијелу 
знака, поред назива врсте угоститељских објеката, наводи 
и ознака за категорију која се не наводи на појединачним 
путоказима.

(4) Знакови из члана 17. ст. 1. и 2. овог правилника имају 
подлоге бијеле боје уколико се тим знаковима означавају 
угоститељски објекти за смјештај, док знакови из члана 17. 
ст. 1. и 2. овог правилника могу имати подлоге смеђе боје 
уколико се тим знаковима означавају угоститељски објекти 
за исхрану и пиће.

Члан 19.
(1) Означавање више угоститељских објеката са више 

знакова “путоказна табла за угоститељске објекте”, који 
се постављају један изнад другога, а означавају различита 
усмјерења, врши се тако да се од врха стуба, односно носа-
ча знакова стављају знакови по принципу усмјерења, и то 
на врху “равно”, испод чега се поставља “лијево”, а затим 
“десно”, док се усмјеравање према различитим одредишти-
ма на истом правцу врши тако што се од врха стављају зна-
кови који означавају најудаљенија одредишта.

(2) Знак “путоказна табла за угоститељске објекте”, као 
и појединачни путокази на знаку “путоказни пано за уго-
ститељске објекте”, садржи највише три симбола, натпис, 
ознаку за удаљеност, стрелицу, односно усмјерење, као и 
ознаку за категорију која се исписује са десне стране назива 
угоститељског објекта.

(3) На знаку “путоказна табла за угоститељске објек-
те”, као и на појединачним путоказима на знаку “путоказни 
пано за угоститељске објекте”, ознака за удаљеност се ста-
вља по потреби, односно не ставља се уколико је објекат 
који се на знаку назначава у непосредној близини мјеста 
гдје је знак постављен.
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ГЛАВА V
ЗНАКОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ 

ИНФОРМАЦИЈА

Члан 20.
(1) Знакови за пружање туристичких информација 

постављају се у мјесту, насељу, односно подручју или уз 
објекат, а пружају детаљније податке у вези са туристичком 
понудом у мјесту, насељу, односно подручју у којем се знак 
налази, односно пружа детаљније податке о објекту или 
садржају који знак означава.

(2) На знаку из става 1. овог члана може стајати нат-
пис “Туристичке информације” или назив мјеста, насеља, 
односно подручја, објекта или садржаја који се означава, а 
може стајати и симбол.

(3) Знак из става 1. овог члана поставља се на пјешач-
ким површинама или површинама уз пјешачку стазу на на-
чин да не омета кретање пјешака.

(4) Изузетно од члана 6. став 7. овог правилника, облик 
слова на знаковима за пружање туристичких података може 
одступати од важећих стандарда.

(5) Знакови из става 1. овог члана припадају знаковима 
пјешачке туристичке сигнализације и имају подлоге смеђе 
боје.

ГЛАВА VI
ЗНАКОВИ ЗА ИЗРАЗ ДОБРОДОШЛИЦЕ

Члан 21.
(1) Знакови за израз добродошлице постављају се на 

улазу и/или излазу у Републику Српску (у даљем тексту: 
Република), јединицу локалне самоуправе (општину, град) 
или туристичко мјесто, као и на улазу и/или излазу у поје-
дина подручја од значаја за туризам.

(2) У случају када се знак из става 1. овог члана поста-
вља на улазу у Републику, знак у горњем дијелу садржи грб 
Републике, текстуални израз добродошлице, као и симбол, 
односно цртеж по потреби.

Члан 22.
(1) Уколико је подручје јединице локалне самоуправе 

проглашено за туристичко мјесто, знак за израз добродо-
шлице поставља се само за туристичко мјесто.

(2) Изузетно од члана 6. став 7. овог правилника, облик 
слова на знаковима за израз добродошлице може одступати 
од важећих стандарда.

(3) Знак за израз добродошлице за подручје јединице 
локалне самоуправе може садржавати грб јединице локалне 
самоуправе, односно туристичког мјеста, текстуални израз 
добродошлице, као и симбол, односно цртеж по потреби.

(4) Знакови за израз добродошлице припадају знакови-
ма саобраћајне туристичке сигнализације и немају одређе-
ну боју подлоге.

ГЛАВА VII
ЗНАКОВИ ЗА БИЦИКЛИСТЕ

Члан 23.
(1) Знакови за бициклисте усмјеравају бициклисте на 

бициклистичким путевима, стазама, односно рутама према 
туристичким и другим одредиштима, односно обавјешта-
вају о бициклистичком путу, стази, односно рути.

(2) Знакови за бициклисте су:
1) бициклистичка путоказна табла и
2) бициклистички обавјештајни пано.
(3) Знакови из става 1. овог члана припадају знакови-

ма пјешачке туристичке сигнализације и имају плаву боју 
подлоге.

Члан 24.
(1) Знак “бициклистичка путоказна табла” означава 

усмјерење према туристичком или другом одредишту на 
бициклистичком путу, стази или рути.

(2) Знак из става 1. овог члана садржи највише три 
симбола, натпис, усмјерење и ознаку за удаљеност до ту-
ристичког или другог одредишта.

(3) Уколико се на истом стубу, односно носачу знакова 
поставља више знакова из става 1. овог члана један изнад 
другога, а који означавају различита усмјерења, тада се 
од врха стуба, односно носача знакова стављају знакови 
по принципу усмјерења, и то на врху “равно”, испод чега 
се поставља “лијево”, а затим “десно”, док се усмјерава-
ње према различитим одредиштима на истом правцу врши 
тако што се од врха стављају знакови који означавају нају-
даљенија одредишта.

(4) На знаковима из става 1. овог члана ознака за удаље-
ност ставља се по потреби, односно не ставља се уколико 
је објекат који се на знаку назначава у непосредној близини 
мјеста гдје је знак постављен.

Члан 25.
(1) Знак “бициклистички обавјештајни пано” оба-

вјештава о бициклистичком путу, стази или рути, као и о 
туристичким и другим одредиштима на бициклистичком 
путу, стази или рути.

(2) Знак из става 1. овог члана садржи приказ бицикли-
стичког пута, стазе или руте и пружа податке о бициклисти-
чком путу, стази или рути и туристичким одредиштима на 
бициклистичком путу, стази или рути.

(3) Подаци о бициклистичком путу, стази или рути и 
туристичким одредиштима на бициклистичком путу могу 
бити приказани у текстуалном и графичком облику.

ГЛАВА VIII
ЗНАКОВИ ТУРИСТИЧКЕ КАРТЕ

Члан 26.
(1) Знакови туристичке карте представљају приказ 

насељеног мјеста или географског подручја са својом ту-
ристичком понудом који могу бити интересантни туристи-
ма или пружити податке о знаменитостима, подручјима, 
објектима, те осталим садржајима у насељеном мјесту, од-
носно подручју.

(2) Знакови из става 1. овог члана садрже тлоцртну карту 
насељеног мјеста, односно подручја са својим природним 
цјелинама, као што су: ријека, језеро и слично, изграђеним 
цјелинама, као што су: стазе, саобраћајнице, мостови, пу-
теви, те симболе и друге приказе знаменитости, подручја, 
објеката и садржаја од значаја за туристе.

(3) Поред тлоцртне карте, знак из става 1. овог члана 
може садржавати и “легенду”, односно објашњење значења 
појединих симбола, приказа и података, те додатне податке 
о насељеном мјесту, односно подручју, као што су: контакт 
телефони, адресе објеката, датуми манифестација и слич-
но.

(4) Знак из става 1. овог члана поставља се на површи-
нама које су намијењене пјешацима на начин да не омета 
кретање пјешака.

(5) Изузетно од члана 6. став 7. овог правилника, облик 
слова на знаковима туристичке карте може одступати од ва-
жећих стандарда.

(6) Знакови из става 1. овог члана припадају знаковима 
пјешачке туристичке сигнализације и немају одређену боју 
подлоге.

ГЛАВА IХ
ЗНАКОВИ ОСТАЛЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 27.
(1) Знакови остале сигнализације приказују објекте који 

могу имати значај за кретање и боравак туриста на неком 
подручју или мјесту, као што су: пошта, аутобуска стани-
ца, жељезничка станица, аеродром, болница, ауто-сервис, 
паркинг и слично.

(2) Знакови остале сигнализације постављају се у виду 
путоказних табли за усмјеравање према објектима из става 
1. овог члана.
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(3) Знакови из става 1. овог члана припадају знаковима 

и саобраћајне и пјешачке туристичке сигнализације и имају 
плаву боју подлоге.

Члан 28.
(1) Знакови из члана 27. став 1. овог правилника садрже 

натпис, смјер, односно усмјерење, највише три симбола и 
ознаку за удаљеност која се ставља по потреби, односно не 
ставља се уколико је објекат у непосреднoј близини мјеста 
гдје је знак постављен.

(2) Уколико се на истом стубу, односно носачу зна-
кова поставља више знакова из члана 27. став 1. овог 
правилника један изнад другога, а који означавају разли-
чита усмјерења, у том случају се од врха стуба стављају 
знакови по принципу усмјерења, и то на врху “равно”, 
испод чега се поставља “лијево”, а затим “десно”, док се 
усмјеравање према различитим одредиштима на истом 
правцу врши тако што се од врха стуба, односно носача 
знакова стављају знакови који означавају најудаљенија 
одредишта.

Члан 29.
Примјери облика, садржаја и изгледа знакова туристич-

ке сигнализације из члана 11. став 1. т. 1), 3), 4) и 5), члана 
14. став 1. т. 2) и 4), члана 17. став 1, члана 18. ст. 1. и 2, 
члана 20. став 1, члана 24. став 1, члана 25. став 1. и члана 
27. став 1. овог правилника наведени су у Прилогу 2. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

ГЛАВА Х
ПОСТАВЉАЊЕ ЗНАКОВА ТУРИСТИЧКЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 30.
(1) Знакови саобраћајне туристичке сигнализације из 

члана 4. т. 1) и 3) овог правилника постављају се уз сао-
браћајнице и намијењени су обавјештавању и усмјеравању 
учесника у саобраћају.

(2) Знакови из става 1. овог члана постављају се са 
десне стране уз коловоз, у смјеру кретања возила, а натписи 
и симболи исписују се само на једној страни знака.

(3) Уколико се на истом стубу, односно носачу знакова, 
један изнад другог, налази више знакова саобраћајне ту-
ристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилни-
ка, у том случају су сви знакови исте ширине.

(4) На знаковима саобраћајне туристичке сигнализације 
из члана 4. тачка 3) овог правилника могу се исписати нај-
више два реда натписа.

Члан 31.
(1) Знакови пјешачке туристичке сигнализације из чла-

на 4. т. 2) и 3) овог правилника постављају се уз пјешачке 
стазе, у пјешачким зонама, односно на мјестима која су до-
ступна лицима која нису учесници у саобраћају, а у сми-
слу обавјештавања и усмјеравања туриста и пјешака према 
одредиштима, знаменитостима, подручјима, објектима, 
садржајима и манифестацијама.

(2) На знаковима пјешачке туристичке сигнализације 
из члана 4. тачка 3) овог правилника натписи и симболи 
исписују се на обје стране знака, с тим да на једној страни 
знака стоји један ред натписа исписан ћирилицом или лати-
ницом на језику једног од конститутивних народа у БиХ, а 
на другој страни знака један ред натписа исписан на једном 
свјетском језику.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, могу стајати по два 
реда натписа на свакој страни знака, и то један ред натписа 
исписан ћирилицом или латиницом на језику једног од кон-
ститутивних народа у БиХ и један ред натписа исписан на 
једном свјетском језику.

(4) Знакови пјешачке туристичке сигнализације из чла-
на 4. тачка 3) овог правилника са једним редом натписа на 
једној страни знака не стављају се на исти стуб, односно 
носач знакова са знаковима на којима су исписана два реда 
натписа на једној страни знака.

(5) На знаковима пјешачке туристичке сигнализације 
из члана 4. тачка 2) овог правилника натписи се не морају 
исписивати на обје стране знака.

Члан 32.
(1) Уколико је неопходно поједину знаменитост, подру-

чје, објекат, садржај, односно манифестацију исписати на 
више језика, постављају се два или више знакова туристич-
ке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилника један 
испод другог, исписани на различитим језицима.

(2) На једном знаку пјешачке туристичке сигнализације 
из члана 4. тачка 3) овог правилника могу се исписати нат-
писи највише на четири различита језика, односно по два 
реда на једној страни знака, с тим да је најмање један ред 
натписа исписан ћирилицом или латиницом на језику јед-
ног од конститутивних народа у БиХ.

Члан 33.
Знакови за бициклисте постављају се уз бициклистичке 

путеве, стазе или руте, а у смислу обавјештавања и усмје-
равања бициклиста према одредиштима, знаменитостима, 
подручјима, објектима, садржајима и манифестацијама.

Члан 34.
(1) Знакови туристичке сигнализације из члана 4. тачка 

3) овог правилника имају правоугаони облик.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, знакови пјешачке 

туристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правил-
ника могу имати стреласти облик и у том случају стреласти 
крај знака има функцију усмјерења.

(3) Начин израде знакова пјешачке туристичке сигна-
лизације стреластог и правоугаоног облика у складу са 
чланом 4. тачка 3) овог правилника, као и знака “бицик-
листичка путоказна табла”, приказан је у Прилогу 3. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 35.
(1) На истом стубу, односно носачу знакова, а на истој 

висинској позицији стуба, односно носача знака, могу се 
поставити највише четири знака пјешачке туристичке сиг-
нализације из члана 4. тачка 3) овог правилника, као и знак 
“бициклистичка путоказна табла”, под условом да је њихов 
угао усмјерења једнак 90°.

(2) На истој висинској позицији стуба, односно носа-
ча знака могу се поставити два или три знака чији је угао 
усмјерења различит од 90° под условом да су натписи на 
знаку јасно видљиви.

(3) Знакови пјешачке туристичке сигнализације из чла-
на 4. тачка 3) овог правилника правоугаоног облика који се 
постављају један изнад другога су исте ширине.

(4) Знакови пјешачке туристичке сигнализације из чла-
на 4. тачка 3) овог правилника стреластог облика не поста-
вљају се један изнад другога.

Члан 36.
(1) На истом стубу, односно носачу знакова не поста-

вљају се знакови саобраћајне туристичке сигнализације и 
знакови пјешачке туристичке сигнализације истовремено.

(2) Знакови пјешачке туристичке сигнализације стре-
ластог облика не постављају се са знаковима пјешачке ту-
ристичке сигнализације правоугаоног облика на истом сту-
бу, односно носачу знакова.

(3) Знакови пјешачке туристичке сигнализације из чла-
на 4. тачка 2) овог правилника не постављају се на истом 
стубу, односно истом носачу знакова са знаковима пјешачке 
сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилника.

(4) Знакови саобраћајне туристичке сигнализације из 
члана 4. тачка 1) овог правилника не постављају се на истом 
стубу, односно носачу знакова са знаковима саобраћајне ту-
ристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилника.

(5) Знакови “бициклистичка путоказна табла” не поста-
вљају се на исти стуб, односно носач знакова са осталим 
знаковима туристичке сигнализације.
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(6) На истом стубу, односно носачу знакова може се по-
ставити већи број појединачних знакова “бициклистичка 
путоказна табла” под условом да сви буду читки и јасно 
видљиви.

Члан 37.
(1) На истом стубу, односно носачу знакова могу се по-

ставити највише шест појединачних знакова саобраћајне 
туристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правил-
ника.

(2) На истом стубу, односно носачу знакова могу се по-
стављати један изнад другог знакови туристичке сигнали-
зације из члана 4. тачка 3) овог правилника само са истим 
бројем симбола.

(3) На истом стубу, односно носачу знакова могу се по-
стављати један изнад другог знакови “бициклистичка путо-
казна табла” само са истим бројем симбола.

(4) На истом стубу, односно носачу знакова може се 
поставити већи број појединачних знакова пјешачке ту-
ристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилни-
ка под условом да сви буду читки и јасно видљиви.

(5) На свим знаковима туристичке сигнализације редо-
ви натписа исписују се по лијевом поравнању.

(6) Изузетно од става 4. овог члана, на знаковима из чла-
на 11. став 1, члана 20. став 1, члана 25. став 1. и члана 26. 
став 1. овог правилника редови натписа не морају се испи-
сивати по лијевом поравнању уколико се редови натписа 
исписују раздвојено појединим детаљима, као што је поље 
симбола или се исписују у виду наслова за знак туристичке 
сигнализације, те позиционирају у средњем дијелу знака.

Члан 38.
(1) Положај стрелица које означавају смјер кретања на 

знаковима саобраћајне туристичке сигнализације одговара 
положају саобраћајница које воде до знаменитости, подручја, 
објекта, садржаја, односно манифестације на коју се односи.

(2) Положај стрелице, односно усмјерења које означава 
смјер кретања на знаковима пјешачке туристичке сигнали-
зације из члана 4. тачка 3) овог правилника одговара поло-
жају смјера знаменитости, подручја, објекта, садржаја, од-
носно манифестације на који се односи или се прилагођава 
правцу кретања туриста према назначеној знаменитости, 
подручју, објекту, садржају, односно манифестацији.

(3) Положај стрелице, односно усмјерења које означа-
ва смјер кретања на знаковима “бициклистичка путоказна 
табла” одговара положају смјера бициклистичког пута, ста-
зе, односно руте.

Члан 39.
(1) Положај стрелица, односно усмјерења и симбола на 

знаковима саобраћајне туристичке сигнализације у складу 
са чланом 4. тачка 3) овог правилника је такав да:

1) стрелица, односно усмјерење за “лијево” и “рав-
но” стоји на лијевом крају знака када се односе на смјер 
“лијево” и “равно”, док симбол, односно симболи стоје на 
десном крају знака,

2) стрелица, односно усмјерење за “десно” стоји на 
десном крају знака када се односи на смјер “десно”, док 
симбол, односно симболи стоје на лијевом крају знака.

(2) Положај стрелице, односно усмјерења и симбола 
на знаковима пјешачке туристичке сигнализације у складу 
са чланом 4. тачка 3) овог правилника, као и на знаковима 
“бициклистичка путоказна табла”,  такав је да је симбол, 
односно симболи на супротној страни знака од ознаке за 
усмјерење, а натпис је између.

(3) Изглед и начин израде стрелице из става 1. овог 
члана приказан је у Прилогу 4. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 40.
Постављање знакова туристичке сигнализације један изнад 

другог, у смислу овог правилника, подразумијева постављање 
знакова тако да им се ивице читавом ширином поклапају.

Члан 41.
(1) Знакови туристичке сигнализације постављају се на 

основу одобрења надлежног органа у складу са посебним 
прописима из области безбједности саобраћаја на путеви-
ма, а према захтјеву Туристичкe организацијe Републике 
Српске, туристичке организације града или општине, од-
носно међуопштинске туристичке организације (у даљем 
тексту: наручилац пројекта).

(2) Туристичке организације из става 1. овог члана бри-
ну се о мјесту постављања и начину истицања туристичке 
сигнализације, а у складу са утврђеним програмима поста-
вљања туристичке сигнализације.

(3) Програме постављања туристичке сигнализације 
утврђује Туристичка организација Републике Српске.

(4) Туристичке организације града или општине, од-
носно међуопштинске туристичке организације прије под-
ношења захтјева из става 1. овог члана Туристичкој орга-
низацији Републике Српске достављају приједлог пројекта 
о постављању туристичке сигнализације која на тај прије-
длог даје своје мишљење.

(5) Туристичка организација Републике Српске прије под-
ношења захтјева из става 1. овог члана доставља приједлог 
пројекта о постављању туристичке сигнализације туристичкој 
организацији града или општине, односно међуопштинској 
туристичкој организацији или управи града, односно општи-
не на чијој територији се поставља туристичка сигнализација 
која на достављени приједлог даје своје мишљење.

Члан 42.
Знакови туристичке сигнализације на путевима резер-

висаним за саобраћај моторних возила, брзим путевима и 
ауто-путевима имају ретрорефлексију најмање класе 2, а на 
осталим путевима најмање класе 1.

Члан 43.
Мјеста постављања, висина и положај знакова ту-

ристичке сигнализације су такви да:
1) не заклањају постављене саобраћајне знакове,
2) не одвраћају пажњу возача од постављених саобра-

ћајних знакова,
3) не угрожавају кретање туриста, пјешака, бициклиста 

и возила и
4)  су јасно уочљиви.

Члан 44.
(1) Испред раскрснице од које се одваја пут који води 

према једној или више културних, историјских, природних, 
односно туристичких знаменитости, подручја, објеката или 
манифестација поставља се само један знак саобраћајне ту-
ристичке сигнализације, при чему се на том знаку може на-
значити више поменутих знаменитости, подручја, објеката, 
односно манифестација.

(2) Знак саобраћајне туристичке сигнализације из става 
1. овог члана поставља се:

1) на путевима резервисаним за саобраћај моторних 
возила, брзим путевима и ауто-путевима 300 m до 1000 m 
прије првог најавног знака који се односи на раскрсницу,

2) на магистралним путевима ван насеља на удаље-
ности најмање 200 m од првог саобраћајног знака који оба-
вјештава о смјеру вожње у раскрсници,

3) на осталим путевима ван насеља на удаљености 
најмање 100 m испред првог саобраћајног знака који оба-
вјештава о смјеру вожње у раскрсници,

4) на путевима у оквиру насеља на удаљености најмање 
50 m испред раскрснице.

Члан 45.
(1) На брзим путевима, путевима резервисаним за сао-

браћај моторних возила и ауто-путевима могу се поставити 
само:

1) знакови за израз добродошлице и
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2) путоказни панои за културне, историјске, природне и 

туристичке знаменитости, објекте, садржаје и манифеста-
ције, и то за:

1. знаменитости, подручја и објекте из пописа свјетске 
културне, историјске, односно природне баштине, као и 
знаменитости, подручја и објекте највишег међународног 
и државног ранга,

2. бање,
3. олимпијске спортске центре.
(2) Међусобна удаљеност између два знака туристичке 

сигнализације на путевима резервисаним за саобраћај мо-
торних возила, брзим путевима и ауто-путевима је најмање 
500 m.

ГЛАВА ХI
УПОТРЕБА СИМБОЛА НА ЗНАКОВИМА 

ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 46.
(1) Симболи у смислу овог правилника су пиктограми, 

графички прикази, односно графички цртежи и фотогра-
фије којима се сликовито означавају знаменитости, подру-
чја, објекти, манифестације, односно садржаји туристичке 
понуде.

(2) Уколико се за означавање појединих туристичких 
знаменитости, подручја, објеката, садржаја, односно ма-
нифестација не користе пиктограми, у том случају користе 
се графички прикази, односно графички цртежи или фо-
тографије за сваку поједину знаменитост, подручје, објекат, 
садржај, односно манифестацију.

(3) На знаковима туристичке сигнализације из члана 4. 
тачка 3) овог правилника, по правилу, не стављају се фо-
тографије, већ само пиктограми или графички прикази, од-
носно графички цртежи.

(4) Пиктограми који се користе на знаковима туристич-
ке сигнализације су црне боје на бијелој подлози и при-
казани су у Прилогу 5. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

(5) Графички прикази, односно графички цртежи су 
црне боје на бијелој подлози, док на путоказним паноима 
за културне, историјске, природне и туристичке знаменито-
сти, објекте, садржаје и манифестације могу бити на бије-
лој подлози исцртани у боји подлоге знака или могу бити 
исцртани на подлози знака.

(6) Графички прикази, односно графички цртежи могу 
се исцртавати тако да приближно аутентично приказују 
конкретну знаменитост, подручје, објекат, манифестацију, 
односно садржај туристичке понуде.

(7) Фотографије могу бити у боји или црно-бијеле.
(8) Уколико се на знак туристичке сигнализације ставља 

ознака за спортско-рекреативне стазе или нека друга ознака 
у вези са стазом у складу са чланом 5. тачка 3) овог правил-
ника, та ознака може бити означена у боји.

(9) Ознаке за категорију смјештајних објеката означава-
ју се црном бојом.

Члан 47.
(1) Пиктограм “смјештајни објекат” означава све врсте 

угоститељских објеката за смјештај изузев угоститељских 
објеката за смјештај врсте: камп, објекат сеоског туризма 

/ сеоско домаћинство и планинарски дом који имају своје 
пиктограме.

(2) На путоказном паноу за угоститељске објекте за 
смјештај исте врсте у складу са чланом 18. став 1. овог пра-
вилника у горњем десном дијелу знака ставља се пиктограм 
који означава ту врсту угоститељских објеката за смјештај 
у складу са ставом 1. овог члана, док се на појединачним 
путоказима пиктограм не ставља.

(3) Уколико се на путоказном паноу исписују угости-
тељски објекти за смјештај различитих врста у складу 
са чланом 18. став 2. овог правилника, тада се у горњем 
десном дијелу знака ставља пиктограм “смјештајни обје-
кат”, а на појединачним путоказима за угоститељске објек-
те за смјештај ставља пиктограм којим се означава њихова 
појединачна врста из Прилога 5. овог правилника, а у скла-
ду са ставом 1. овог члана.

Члан 48.
(1) Пиктограмима из Прилога 5. овог правилника, а који 

се односе на спортско-рекреативне активности, означавају 
се мјеста или подручја на којима се врше спортско-рекреа-
тивне активности, као што су стазе, спортске површине и 
слично, а могу се означавати и полазне станице или тачке, 
одређени пунктови, клубови и слично, односно мјеста гдје 
се може добити услуга или опрема за одређену спортско-
рекреативну активност.

(2) Пиктограми из става 1. овог члана могу се користи-
ти и за означавање догађаја, манифестација или такмичења 
у вези са спортско-рекреативним активностима.

(3) Уколико се на знаку поред симбола за спортско-
рекреативну активност, односно стазу или подручје поста-
вља и ознака из члана 5. тачка 3) овог правилника, у том 
случају се прво ставља симбол за спортско-рекреативну 
активност, односно стазу или подручје, а затим и ознака из 
члана 5. тачка 3) овог правилника.

(4) Ознаке из члана 5. тачка 3) овог правилника испису-
ју се у дијелу знака предвиђеном за поље симбола.

Члан 49.
(1) Знак “бициклистичка путоказна табла” садржи сим-

бол “бициклистичка стаза”, а ознаке за бициклистички пут, 
стазу или руту, као и за идентификациони број / иденти-
фикациону тачку стазе, стављају се уколико су познати.

(2) Знак “бициклистички обавјештајни пано” садржи 
симбол “бициклистичка стаза”.

(3) На знаковима из ст. 1. и 2. овог члана може да стоји 
и ознака из члана 5. тачка 3) овог правилника.

Члан 50.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржају и начину истицања туристичке сиг-
нализације (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/13, 117/13 и 67/14).

Члан 51.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-1031/21
24. јуна 2021. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Техничке карактеристике знакова туристичке сигнализације

Врста знака Боја 
подлоге

Висина великог 
почетног слова

Боја натписа 
и стрелице

Боја 
ивице

Величина поља 
симбола Димензије знака

Путоказни панои за 
културне, историјске, 
природне и туристичке 
знаменитости, објекте, 
садржаје и манифеста-
ције 

Смеђа Минимално 7,5 
cm.

Бијела Бијела Сразмјерна је вели-
чини знака.

По потреби.
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Путоказне табле за 
културне, историјске, 
природне и туристичке 
знаменитости, објекте, 
садржаје и манифеста-
ције 

Смеђа;

Зелена

Минимално 7,5 
cm, у зависности 
од врсте саобра-
ћајнице за зна-
кове саобраћајне 
туристичке сигна-
лизације.

Бијела Бијела За знак саобраћајне 
туристичке сигнали-
зације висина поља 
одговара збиру виси-
на почетних великих 
слова оба натписа 
(2H).

За знак саобраћајне ту-
ристичке сигнализације 
висина знака одређује се 
према висини натписа, 
а ширина према дужини 
натписа и другим детаљи-
ма, као што су: смјер, 
односно усмјерење, озна-
ка за удаљеност и поље 
симбола.

7 cm за један ред 
натписа на једној 
страни знака; 5 
cm за два реда 
натписа на једној 
страни знака за 
знакове пјешачке 
туристичке сигна-
лизације.

Величина поља је 9 
cm · 9 cm, односно 
12 cm · 12 cm за 
знакове пјешачке 
туристичке сигнали-
зације.

Висина знака (видљива) 
је 16 cm, односно 20 cm, а 
ширина знака  одређује се 
према дужини натписа и 
другим детаљима, као што 
су: смјер, односно усмје-
рење, ознака за удаљеност 
и поље симбола) за знак 
пјешачке туристичке сиг-
нализације правоугаоног 
и стреластог облика.

Путоказне табле и путо-
казни панои за угости-
тељске објекте 

Бијела Минимално 7,5 
cm, у зависности 
од врсте сао-
браћајнице за 
путоказне табле 
саобраћајне ту-
ристичке сигна-
лизације.

Црна Смеђа За знак саобра-
ћајне туристичке 
сигнализације 
висина поља одго-
вара збиру висина 
почетних великих 
слова оба натписа 
(2Н).

За знак саобраћајне ту-
ристичке сигнализације 
висина знака одређује се 
према висини натписа, 
а ширина према дужини 
натписа и другим детаљи-
ма, као што су: смјер, 
односно усмјерење, озна-
ка за удаљеност и поље 
симбола.

7 cm за један ред 
натписа на једној 
страни; 5 cm за 
два реда натписа 
на једној страни 
за путоказне 
табле пјешачке 
туристичке сигна-
лизације.

Величина поља 
је 9 cm · 9 cm од-
носно 12 cm · 12 
cm за путоказне 
табле пјешачке 
туристичке сигна-
лизације.

Висина знака (видљива) 
је 16 cm, односно 20 cm, а 
ширина знака одређује се 
према дужини натписа и 
другим детаљима, као што 
су: смјер, односно усмје-
рење, ознака за удаље-
ност и поље симбола за 
путоказне табле пјешачке 
туристичке сигнализације 
правоугаоног и стреластог 
облика.

Минимално 7,5 
cm за путоказне 
паное.

За путоказне паное 
величина је сра-
змјерна величини 
знака.

По потреби за путоказне 
паное.

Знакови за пружање ту-
ристичких информација

Смеђа По потреби. Бијела Бијела Не мора се ставља-
ти или је сразмјер-
на величини знака.

По потреби.

Знакови за израз добро-
дошлице

Нема одре-
ђену боју 
подлоге

По потреби. Више боја Више боја Не ставља се. По потреби.

Знакови за бициклисте Плава Минимално 5 cm 
за натпис за знак 
“бициклистичка 
путоказна таб-
ла”.
Натписи у сим-
болима могу 
бити мањи. 

Бијела за 
знак “би-
циклистичка 
путоказна 
табла”.

Бијела За знак “бицик-
листичка путоказ-
на табла” висина 
поља је за 2 cm 
већа од ширине 
поља; висина поља 
је за 2 cm мања 
од укупне висине 
(видљиве) знака.

Висина знака (видљива) 
утврђује се по потреби, а 
ширина знака одређује се 
према дужини натписа и 
другим детаљима, као што 
су: смјер, односно усмје-
рење, ознака за удаљеност 
и поље симбола за знак 
“бициклистичка путоказ-
на табла”.

По потреби за 
знак “бици-
клистички оба-
вјештајни пано”.

Бијела или 
жута за 
знак “бици-
клистички 
обавјештајни 
пано”.

За знак “бицикли-
стички обавјештај-
ни пано” сразмјер-
на је величини 
знака.

По потреби за знак “бици-
клистички обавјештајни 
пано”.

Знакови туристичке карте Нема одре-
ђену боју 
подлоге

По потреби. Више боја Више боја Не мора се ставља-
ти или је сразмјер-
на величини знака.

По потреби.



9.7.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 64 13

Знакови остале сигнали-
зације

Плава Минимално 7,5 
cm у зависности 
од врсте сао-
браћајнице за 
знакове саобра-
ћајне туристичке 
сигнализације.

Бијела Бијела За знак саобра-
ћајне туристичке 
сигнализације 
висина поља одго-
вара збиру висина 
почетних великих 
слова оба натписа 
(2H).

За знак саобраћајне ту-
ристичке сигнализације 
висина знака одређује се 
према висини натписа, 
а ширина знака према 
дужини натписа и другим 
детаљима, као што су: 
смјер, односно усмјерење, 
ознака за удаљеност и 
поље симбола.

7 cm за један ред 
натписа на једној 
страни знака; 5 
cm за два реда 
натписа на једној 
страни знака за 
знакове пјешачке 
туристичке сиг-
нализације.

Величина поља 
је 9 cm · 9 cm, 
односно 12 cm · 12 
cm за знакове пје-
шачке туристичке 
сигнализације.

Висина знака (видљива) 
је 16 cm, односно 20 cm, а 
ширина знака одређује се 
према дужини натписа и 
другим детаљима, као што 
су: смјер, односно усмје-
рење, ознака за удаљеност 
и поље симбола за знак 
пјешачке туристичке сиг-
нализације правоугаоног 
и стреластог облика.

 Допунска плоча Исте боје 
као и главни 
знак

Минимално 7,5 
cm, у зависности 
од врсте саобра-
ћајнице и нат-
писа на главном 
знаку.

Исте боје 
као и главни 
знак

Исте боје 
као и глав-
ни знак

Не ставља се. Висина знака одређена je 
према висини натписа или 
по потреби, а ширина зна-
ка према главном знаку.

Напомена
Одредба за висину знака којом се дефинише да је одређена “према висини натписа”, као и одредба за ширину знака којом се де-

финише да се одређује “према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље 
симбола” односи се на то да се висина и ширина знака одређују у складу са стандардима за израду знакова, а према висини самог великог 
почетног слова (Н) и дужини самог натписа, а не да је сама мјера једнака њима. Изузетак су знакови пјешачке сигнализације из групе 
знакова “и саобраћајне и пјешачке сигнализације” (из члана 4. тачка 3) овог правилника) код којих је висина знака одређена у Прилогу 3. 
овог правилника, али се узима у обзир да су читљивост и јасноћа натписа подређени чињеници да је у питању пјешачка сигнализација, 
а не саобраћајна, те су допуштена одступања у вези са одређивањем размака између самих натписа, унутрашњих линија и рубова унутар 
знака. Такође, изузетак су и знакови за бициклисте због своје специфичности јер се могу постављати уз саобраћајнице гдје су намијењени 
бициклистима који пролазе већом брзином, као и уз брдске стазе или споредне путеве гдје је брзина мања, а бициклисти увијек имају 
прилику да се зауставе или успоре поред знака. У складу с тим, знакови за бициклисте израђују се према потреби, при чему се одређује 
висина слова, те се у том погледу може вршити одступање као и код знакова пјешачке сигнализације из групе знакова “и саобраћајне и 
пјешачке сигнализације” (из члана 4. тачка 3) овог правилника) или се израђују уз примјену стандарда за израду знакова, а према висини 
самог великог почетног слова (Н).

ПРИЛОГ 2

Примјери облика, садржаја и изгледа знакова туристичке сигнализације
1. Путоказни пано за културну, односно историјску знаменитост, подручје или објекат из члана 11. став 1. тачка 1) овог правилника

2. Путоказни пано за туристички објекат из члана 11. став 1. тачка 3) овог правилника
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3. Путоказни пано за туристички пут из члана 11. став 1. тачка 4) овог правилника

4. Путоказни пано за манифестацију из члана 11. став 1. тачка 5) овог правилника

5. Путоказна табла за усмјеравање према природној знаменитости, подручју или објекту из члана 14. став 1. тачка 2) овог правилника

6. Путоказна табла за усмјеравање према мјесту, односно подручју одржавања манифестације, фестивала или догађаја у насељу, од-
носно подручју из члана 14. став 1. тачка 4) овог правилника

7. Путоказна табла за угоститељске објекте из члана 17. став 1. овог правилника
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8. Путоказни пано за угоститељске објекте према члану 18. став 1. овог правилника

9. Путоказни пано за угоститељске објекте према члану 18. став 2. овог правилника

10. Знакови за пружање туристичких информација из члана 20. став 1. овог правилника

 
11. Бициклистичка путоказна табла из члана 24. став 1. овог правилника
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12. Бициклистички обавјештајни пано из члана 25. став 1. овог правилника

13. Знак остале сигнализације из члана 27. став 1. овог правилника

ПРИЛОГ 3
Начин израде знакова пјешачке туристичке сигнализације стреластог и правоугаоног облика из члана 4. тачка 3) овог правилникa, као 

и знака “бициклистичка путоказна табла”
Знак пјешачке сигнализације правоугаоног облика са једним редом натписа на једној страни знака у складу са чланом 31. став 2. овог 

правилника

Знак пјешачке сигнализације правоугаоног облика са два реда натписа на једној страни знака у складу са чланом 31. став 3. овог 
правилника
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Знак пјешачке сигнализације стреластог облика са једним редом натписа на једној страни знака у складу са чланом 31. став 2. овог 

правилника

Знак пјешачке сигнализације стреластог облика са два реда натписа на једној страни знака у складу са чланом 31. став 3. овог пра-
вилника

Бициклистичка путоказна табла

Напомена
 Димензије су изражене у центиметрима.
Димензије приказане овим прилогом за знакове пјешачке сигнализације правоугаоног и стреластог облика са једним редом натписа 

и са два реда натписа на једној страни знака су фиксне и односе се на видљиву површину знака (површину знака која није обухваћена 
оквиром знака или другим елементима који могу заклонити/покрити одређени дио знака).

Димензије приказане овим прилогом за знак “бициклистичка путоказна табла” односе се самo у случају када висина великог почетног 
слова (Н) износи 5 cm. Уколико се мијења величина почетног слова (Н), сразмјерно томе мијењају се и остале димензије.

ПРИЛОГ 4

Изглед и начин израде стрелице на знаковима саобраћајне туристичке сигнализације из члана 4. тачка 3) овог правилника

Напомена
Начин израде ове стрелице је у складу са стандардом БАС 1054, Додатак Ц.
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