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m = гранична вриједност броја бактерија, резултат се сматра 

задовољавајућим ако број бактерија у свим узорцима не прекора-
чује m

М = максимална вриједност броја бактерија, резултат се сма-
тра незадовољавајућим ако је број бактерија у једном или више 
узорака М или већи

c = број узорака бактерија који може бити између m и М, узор-
ци се и даље сматрају прихватљивим ако је број бактерија осталих 
узорака m или мањи.
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На основу члана 42. став 4. Закона о јавним скијали-

штима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10 
и 33/16) 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, 57/16 и 31/18), министар 
трговине и туризма, уз сагласност министра за породицу, 
омладину и спорт и министра здравља и социјалне зашти-
те, 7. августа 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
O БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБИЉЕЖАВАЊА СПАСИЛАЧКЕ 
СЛУЖБЕ НА СКИЈАЛИШТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу уре-

ђења простора спасилачке службе на скијалишту (у даљем 
тексту: спасилачка служба), техничке карактеристике опре-
ме спасилаца и обиљежавање спасилачке службе и спаси-
лаца на скијалишту и друга питања која су од значаја за рад 
спасилачке службе на скијалишту, на неуређеним дијелови-
ма скијалишта и на другим тешко приступачним подручји-
ма ван скијалишта.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) спасавање је низ радњи, поступака и специфичних 

активности за спасавање људског здравља и имовине на 
скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта и на дру-
гим тешко приступачним подручјима ван скијалишта,

2) дежурство у спасавању је континуирана присутност 
спасилаца на скијалишту, неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта ради превентивног и интервентног дјеловања 
спасилачке службе код ризичних догађаја, као што су: ску-
пови, такмичења, спортске активности,

3) тешко приступачна подручја ван скијалишта су по-
дручја на планинама у којима кретање и транспорт нису 
могући уобичајеним јавним средствима без посебних 
знања и вјештина за спасавање,

4) неуређени дијелови скијалишта су снијегом покри-
вена подручја у оквиру скијалишта на којима се одвијају 
разни облици специјалних зимских активности који се не 
уређују механизацијом за одржавање скијалишта, нити на 
њима постоји систем косог транспорта,

5) специфичне активности су активности на скија-
лишту, неуређеним дијеловима скијалишта и на другим 
тешко приступачним подручјима ван скијалишта која нису 
доступна надлежним хитним службама и у којима се уг-
роженој особи може приступити уз примјену способности, 
технике и опреме припадника спасилачке службе,

6) несрећа је догађај на скијалишту, неуређеним дијело-
вима скијалишта и на другим тешко приступачним подру-
чјима ван скијалишта који угрожава здравље и живот људи,

7) већа несрећа је догађај изазван изненадним дјело-
вањем природних сила, техничко-технолошких или других 
фактора на скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта 
и на другим тешко приступачним подручјима ван скија-
лишта који угрожава здравље или живот људи, односно 
узрокује штету на материјалним и другим добрима, а својим 
развојем може попримити карактеристике катастрофе.

Члан 3.
(1) Скијашки центар (у даљем тексту: Центар) обезбје-

ђује спасилачку службу чији су чланови оспособљени за 
спасавање на скијалишту, на неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта и који задовољавају стандарде оспособљавања 
утврђене Законом о јавним скијалиштима и спортским пра-
вилима за горску службу спасавања.

(2) Центар у вријеме зимске сезоне обезбјеђује конти-
нуиран рад спасилачке службе на скијалишту, и то:

1) најмање два спасиоца на скијалишту са укупним капа-
цитетом система косог транспорта до 1.000 скијаша на сат,

2) најмање четири спасиоца на скијалишту са укуп-
ним капацитетом система косог транспорта више од 1.500 
скијаша на сат.

(3) Изузетно, Центар обезбјеђује већи број спасилаца на 
скијалишту у односу на њихов број из става 2. овог члана 
ако постоји непосредна опасност од лавине и веће несреће 
и за вријеме смањене видљивости на стазама, сњежне не-
погоде и олује која угрожава безбједност вожње средстви-
ма косог транспорта.

Члан 4.
Спасилачка служба из члана 3. овог правилника обавља 

сљедеће послове:
1) спречавање несрећа и спасавање на скијалишту, неу-

ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта уз примјену посебних 
стручних знања и употребу техничке опреме за спасавање с 
циљем заштите људског живота, здравља и имовине,

2) организовање и припремање активности и мјера 
ради одржавања приправности за спасавање, те трајно ор-
ганизовање, оспособљавање и увјежбавање за одржавање 
и унапређивање спремности и способности за отклањање 
посљедица несрећа на скијалишту, неуређеним дијеловима 
скијалишта и на другим тешко приступачним подручјима 
ван скијалишта,

3) спровођење превентивних мјера за унапређивање си-
гурности, заштите и спасавања на скијалишту, неуређеним 
дијеловима скијалишта и на другим тешко приступачним 
подручјима ван скијалишта код специфичних активности 
на тим просторима,

4) спровођење дежурстава у спасавању с циљем спре-
чавања несрећа,

5) потраге за изгубљеним лицима на скијалишту, неу-
ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта,

6) организовање транспорта повријеђених и обољелих 
лица на скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта и 
на другим тешко приступачним подручјима ван скијалишта 
до надлежне здравствене установе,

7) издавање сигурносних препорука организаторима ту-
ристичких, спортских и других активности на скијалишту, 
неуређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко 
приступачним подручјима ван скијалишта ради спречавања 
активности које угрожавају сигурност и здравље учесника,

8) спровођење континуираног информисања и едука-
ције физичких и правних лица о опасностима и мјерама 
сигурности на скијалишту, неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта,

9) издавање превентивних и едукативних материјала 
у вези са сигурношћу лица и имовине на скијалишту, неу-
ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта.

Члан 5.
(1) За рад спасилачке службе Центар обезбјеђује посеб-

ну просторију за смјештај спасилачке службе. 
(2) Просторија за смјештај спасилачке службе обезбје-

ђује се на приступачном мјесту у оквиру скијалишта, по 
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могућности на полазној или завршној станици система ко-
сог транспорта.

(3) Приликом одређивања мјеста за просторију за 
смјештај спасилачке службе из става 2. овог члана Центар 
се руководи потребом за брзим дјеловањем спасилачке слу-
жбе ради благовременог прихвата повријеђених скијаша и 
ефикасним транспортом повријеђених у времену до 30 ми-
нута до најближе здравствене установе. 

(4) Изузетно од става 1. овог члана, на скијалишту из 
члана 3. став 2. тачка 2) овог правилника осим просто-
рије за смјештај спасилачке службе, Центар обезбјеђује и 
посебне осматрачнице за надзирање стања на скијашким 
стазама, које се постављају на прегледним мјестима на 
стази.

Члан 6.
(1) У просторији за смјештај спасилачке службе по-

требно је обезбиједити:
1) телефонски прикључак или на други начин осигура-

ти телефонску везу са управом Центра,
2) сталну радио-везу,
3) довод топле и хладне воде,
4) гријање просторије,
5) најмање један сто и двије столице,
6) ормар за смјештај спасилачке и санитетске опреме, 

односно опреме за пружање прве помоћи, 
7) посебан простор у оквиру просторије са најмање јед-

ним лежајем за привремени смјештај повријеђених скија-
ша у случају из члана 3. став 2. тачка 1) овог правилника, 
односно најмање два лежаја у случају из члана 3. став 2. 
тачка 2) овог правилника,

8) носила за повријеђене са два комплета топле одјеће,
9) одређени број комада завоја одговарајуће дужине,
10) одређени број прекривача од вјештачких влакана,
11) евиденцију о акцијама спасавања.
(2) Евиденција из става 1. тачка 11) овог члана састоји 

се од Спасилачког дневника и Извјештаја о интервенцији.
(3) Спасиоци спасилачке службе воде Спасилачки днев-

ник.
(4) Облик и садржај Спасилачког дневника прописан је 

у Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.
(5) Након сваке интервенције спасиоци сачињавају 

Извјештај о интервенцији.
(6) Облик и садржај Извјештаја о интервенцији пропи-

сан је у Прилогу 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 7.
(1) Просторија за рад спасилачке службе обиљежава се 

ознаком: “Спасилачка служба”.
(2) Ознака из става 1. овог члана је правоугаоног обли-

ка, у основи жуте боје. У угловима ознаке исписани су 
текст: “Упозорење” и текст који упућује на понашање у 
случају несреће, исписан на једном од службених језика у 
употреби у БиХ и на енглеском језику.

(3) У средини ознаке из става 1. овог члана налази се 
круг плаве боје, на коме је бијелом бојом исписан текст: 
“Спасилачка служба”. Текст је исписан на једном од слу-
жбених језика у употреби у БиХ и на енглеском језику, а у 
кругу на пољу бијеле боје налази се крст црвене боје.

Члан 8.
(1) Центар обезбјеђује технички исправну спасилачку 

опрему са опремом за пружање прве помоћи. 
(2) Спасилачка опрема из става 1. овог члана распоређује 

се равномјерно на скијалишту тако да је доступна у најкраћем 
могућем времену и ускладиштена на видно означеном мјесту. 

Члан 9.
(1) Спасилачка опрема из члана 8. став 1. овог правил-

ника може бити стандардна, формацијска и импровизована.

(2) Стандардна спасилачка опрема је опрема коју кори-
сте спасиоци у поступку спасавања, као што је: опрема за 
спасавање од сњежних наноса или лавина и опрема за спа-
савање скијаша са система косог транспорта.

(3) Формацијска опрема је опрема коју користе горске слу-
жбе спасавања у поступку спасавања, као што је: бродско витло, 
спасилачко витло и букова кочница, спасилачка врећа, Марине-
рова носиљка, Грамингеров појас и опрема за DED технику.

(4) Импровизована спасилачка опрема је опрема која се 
израђује од персоналне планинарске или скијашке опреме 
и прилагођава се профилу терена, као што је: сидриште, 
вучја грана, импровизовани Грамингеров појас, импрови-
зована Маринерова носиљка, вучја носиљка од двоструких 
скија, ралица од скија и слично.

(5) Центар осигурава континуирану залиху технички 
исправне стандардне спасилачке опреме.

(6) Осим опреме из става 1. овог члана, спасилац је оба-
везан да има и опрему за прву помоћ.

Члан 10.
Стандардна спасилачка опрема за спасавање од сње-

жних наноса или лавина састоји се од најмање:
1) 10 бакљи или другог извора освјетљавања, 
2) шест ужади величине 40 m ∙ 11 mm, 
3) 30 ужади величине 4,5 m ∙ 7 mm,
4) пет лопата за снијег, 
5) двије сјекире,
6) 20 карабинера са матицом, 
7) 20 лавинских сонди,
8) пет термос-боца запремине од једног литра,
9) 20 чеоних свјетиљки, 
10) два мегафона,
11) 20 црвених и 20 жутих заставица за обиљежавање,
12) 20 пиштаљки, 
13) два ракетна пиштоља и по десет комада ракета црве-

не, бијеле и зелене боје,
14) два компаса.

Члан 11.
(1) Стандардна спасилачка опрема за спасавање скија-

ша са система косог транспорта састоји се од:
1) транспортног средства - спасилачки (акија) чамац,
2) уређаја и средстава којима се омогућава приступ 

повријеђенима на систему косог транспорта и извлачење 
корисника са система косог транспорта независно од вре-
менских услова.

(2) Број спасилачких (акија) чамаца одређује се према 
капацитету ски-стазе, односно система косог транспорта, 
тако да се по правилу на сваки појединачни дио систе-
ма косог транспорта (жичара, успињача) капацитета до 
500 скијаша на сат обезбјеђује најмање један спасилачки 
(акија) чамац.

(3) Опрема спасилачког (акија) чамца састоји се од:
1) средстава за заштиту од хладноће,
2) вреће за спавање,  
3) астро-фолије, 
4) удлага за имобилизацију, 
5) вакуумске (пнеуматске) удлаге са пумпом за надува-

вање. 
(4) На полазним станицама ски-стазе, из става 2. овог 

члана, односно на врху ски-стазе мора се налазити најмање 
један спасилачки (акија) чамац.

Члан 12. 
(1) Осим опреме из чл. 10. и 11. овог правилника, Цен-

тар обезбјеђује и: 
1) средства за имобилизацију, и то: 
1. Крамерову удлагу дужине 1 m (20 ком.), 



31.8.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 13
2. Крамерову удлагу дужине 50 cm (20 ком.), 
3. пнеуматску удлагу (10 ком.),
4. Dietrickovu удлагу (1 ком.);
2) завојни материјал: 
1. стерилна газа, завоји - 1 m (20 ком.),
2. еластични завој - 5 m ∙ 10 cm (10 ком.),
3. еластични завој - 5 m ∙ 15 cm; 8 м ∙ 15 cm (30 ком.) 
4. први завој - тип II, тип III (10 ком.), 
5. троугла марама величине 100 cm ∙ 100 cm ∙ 140 cm 

памучна, називне површинске масе најмање 60 g/m² (15 
ком.), 

6. фластери у тракицама (10 кутија),
7. фластер на колуту за учвршћивање завоја - 5 m ∙ 5 cm 

(1 ком.), 
8. фластер на колуту за учвршћивање завоја - 10 m ∙ 5 

cm (1 ком.),
9. фластер на колуту за учвршћивање завоја - 5 m ∙ 2,5 

cm (1 ком.), 
10. алкохол - 1 литар,
11. антибактеријски лијек за локалну примјену, ра-

спршивач (2 ком.),
12. вата (1 kg);
3) другу опрему: 
1. носила, обична (1 ком.), 
2. AMBU маска (1 комплет), 
3. стетоскоп  (1 ком.),
4. маказице  (10 ком.), 
5. термофор (2 ком.),
6. апарат за мјерење крвног притиска са различитим 

ширинама манжетни (1 ком.),
7. топломјер (2 ком).
(2) Центар из члана 3. став 2. тачка 1) овог правилника обе-

збјеђује стандардну спасилачку опрему за спасавање од сње-
жних наноса или лавина у најмањој количини од 1/3 количине 
стандардне опреме прописаној у чл. 10. и 11. овог правилника. 

(3) Центар из члана 3. став 2. тачка 2) овог правилника 
обезбјеђује стандардну спасилачку опрему за спасавање од 
сњежних наноса или лавина у најмањој количини прописа-
ној у чл. 10. и 11. овог правилника.

Члан 13.
(1) Спасиоци спасилачке службе, укључујући и чланове 

Горске службе, морају посједовати цертификат о савлада-

вању обуке из базичне кардио-пулмоналне реанимације и 
прве помоћи и положен курс прве помоћи код дјеце.

(2) Осим цертификата o савладавању обуке из става 
1. овог члана, спасиоци спасилачке службе, укључујући и 
чланове Горске службе спасавања, морају посједовати сер-
тификат о савладавању обуке пружања прве помоћи са ки-
сеоником и прве помоћи уз примјену АЕД апарата.

(3) Обуку из ст. 1. и 2. овог члана спроводе надлежне 
здравствене установе или друге установе у складу са међу-
народним стандардима и прописима из области здравстве-
не заштите. 

Члан 14.
(1) У вријеме обављања службе спасиоци морају носи-

ти одговарајућу одјећу са флуоресцентним дијеловима и 
уочљивом ознаком “Спасилачка служба”, односно “Горска 
служба спасавања” ако спасилачку службу на скијалишту 
обављају чланови Горске службе спасавања.

(2) Ако спасилачку службу на скијалишту обављају 
чланови Горске службе спасавања, та лица на рукаву 
носе ознаку Горске службе спасавања, која је кружног 
облика, пречника 80 mm, са оквиром плаве боје, дебљине 
15 mm, у којем је бијелим словима, ћириличким писмом, 
исписано: “ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА”. Унутра-
шњост ознаке је кружног облика, пречника 50 mm, бије-
ле боје, са црвеним крстом дебљине линија 15 mm и са 
илустрацијом рунолиста бијеле боје преко крста црвене 
боје. 

Члан 15.
(1) Спасиоци морају бити опремљени и повезани с пре-

носним телекомуникационим уређајима који омогућавају 
везу са цијелим скијалиштем.

(2) Сваки спасилац мора бити опремљен УКВ радио-
уређајем (воки-токи) и топографском картом.

(3) Спасиоци приликом интервенције спасилачке слу-
жбе имају предност коришћења система косог транспорта 
и предност у коришћењу остале механизације Центра у од-
носу на друге кориснике. 

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-590/18
7. августа 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 66. став 3. Закона о стечају (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 16/16), 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, 57/16 и 31/18) и члана 3. став 2. Правилни-
ка о Програму стручног испита за стечајног управника и 
начина његовог полагања (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 105/16),  22. августа 2018. године, министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

1. У Комисију за полагање стручног испита за стечајног 
управника (у даљем тексту: Комисија) именују се:

1) Недељко Милијевић, судија Окружног привредног 
суда у Бањој Луци, предсједник Комисије,

2) Драгица Ристић, директор Привредне коморе Репу-
блике Српске, замјеник предсједника Комисије,
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