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2 Филозофија             2  64  2  64  
3 Страни језик 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  
4 Психологија         2  68      2  68  
5 Историја 2  68              2  68  

6 Демократија и људска 
права             2  64  2  64  

7 Музичка умјетност 1  34              1  34  
8 Физичко васпитање 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  
9 Биологија 3  102              3  102  
10 Физика 2  68              2  68  
11 Хемија 2  68              2  68  
12 Математика 3  102  3  102          6  204  
13 Информатика  2  68              2  68
14 Вјеронаука* 1  34  1  34  1  34  1  32  4  134  
15 Култура религија* 1  34  1  34          2  68  
16 Етика*         1  34  1  32  2 0 66 0
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В

1 Историја умјетности 2  68  2  68  2  68  2  64  8  268  
2 Теорија форме  2  68              2  68
3 Цртање и сликање  4  136  4  136  4  136  4  128  16  536
4 Фотографија      2  68          2  68
5 Писмо      2  68          2  68
6 Обликовање графике      5  170  5  170  4  128  14  468
7 Графика књиге         5  170  4  128  9  298
8 Плакат          5  170  4  128  9  298
9 Технологија штампе      2  68          2  68
10 Примјена рачунара      2  68          2  68
 Остали облици наставе**                     
 Пројект седмица***                     

А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВ-
НИ ПРЕДМЕТИ 21 2 714 68 11 0 374 0 10 0 340 0 12 0 384 0 54 2 1812 68

Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕД-
МЕТИ 2 6 68 204 2 17 68 578 2 19 68 646 2 16 64 512 8 58 268 1940

УКУПНО А + Б
23 8 782 272 13 17 442 578 12 19 408 646 14 16 448 512 62 60 2080 2008

31 1054 30 1020 31 1054 30 960 122 4088
* Ученик бира између два предмета – Вјеронауке и Културе религија у првом разреду. Ако је одабрао Вјеронауку, изучава је четири године. Ако није 
одабрао Вјеронауку, у првом и другом разреду изучава Културу религија, а у трећем и четвртом разреду изучава Етику.
** До два часа седмично у складу са законом.
*** Планиране Годишњим програмом рада школе.

1681
На основу члана 23. став 6. 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 саобраћаја и веза, 12. септем-
бра 2018. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК 
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 
УРЕЂЕЊЕ, ОБИЉЕЖАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

СКИЈАЛИШТА 

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-технички 

услови за уређење, обиљежавање и одржавање скијалишта 
и скијашких стаза (у даљем тексту: ски-стаза).

Члан 2.
Скијашки центар мора да опреми скијалиште: 
1) одговарајућом механизацијом за уређење и одржа-

вање техничке исправности скијалишта, односно одгова-
рајућим бројем возила и уређаја за припрему, односно пре-
парирање и одржавање (репарацију) скијашких терена на-
мијењених скијању и пружању специјализованих зимских 
активности, сразмјерно броју и величини скијашких терена 

у складу са техничким карактеристикама возила, тако да је 
обезбијеђено дневно припремање, односно препарирање 
скијашких терена намијењених скијању и пружању спе-
цијализованих зимских активности,

2) разгласним уређајем довољне јачине која омогућава 
ефикасно коришћење на скијалишту,

3) одговарајућим средствима везе којима се омогућава 
комуникација са возачима возила за уређење стаза и редар-
ском службом на скијалишту,

4) знаковима на скијалишту, допунским таблама, па-
норамским таблама, таблама за оријентацију, свјетлосним 
сигналима, штаповима, заставицама и другим начинима 
маркације на скијалишту,

5) спортском и другом опремом потребном за ко-
ришћење скијалишта.

Члан 3.
(1) Механизација за уређење скијалишта користи се у 

периоду када средства косог транспорта нису у употреби, 
у складу са законом. 

(2) Уколико је употреба механизације за уређење скија-
лишта нужна за вријеме рада средстава косог транспорта, 
скијашки центар је дужан да предузме мјере за обезбјеђење 
сигурности скијаша, у складу са законом. 

(3) У зависности од броја скијаша на скијалишту, топо-
графских околности, видљивости, својстава снијега и ризи-
ка од лавина, мјере за обезбјеђење скијаша се предузимају 
на начин да се: 
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1) привремено, у потпуности или дјелимично, затвори 
скијашки терен намијењен скијању и пружању специјали-
зованих зимских активности или његов дио, 

2) упозоре скијаши преко редарске службе,
3) упозоре скијаши постављањем одговарајућег знака. 
(4) Механизација за уређење скијалишта која ства-

ра висок ризик од настанка удеса, као што су машине са 
предњом фрезом или са дизалицом, односно чекрком на 
уже, могу се користити само ван радног времена средстава 
косог транспорта или на затвореној ски-стази, односно за-
твореном дијелу ски-стазе.

(5) Све употребљене препреке и сигнали опасности 
послије завршетка рада механизације за уређење скија-
лишта морају се без одлагања уклонити.

Члан 4.
(1) Свако возило механизације за уређење скијалишта 

које ради на припремању скијашких стаза или се креће на 
скијалишту мора да буде:

1) означено уочљивом бојом и опремљено одгова-
рајућим кочионим системом за сњежне услове,

2) опремљено одговарајућим ротационим свјетлима,
3) означено одговарајућим свјетлима када се налази 

заустављено на ски-стази, на начин да је укључено једно 
ротационо предње свјетло и позициона свјетла.

(2) Механизација за уређење ски-стаза креће се десном 
страном ски-стазе, строго ограниченом брзином. 

(3) Механизација за уређење ски-стаза може се кори-
стити и за превоз изван скијалишта, када за то постоје по-
себно оправдани разлози, утврђени правилима о реду на 
скијалишту. 

Члан 5.
(1) Скијашки терени намијењени скијању и пружању 

специјализованих зимских активности на скијалишту 
састоје се од:

1) једне или више ски-стаза, ски-рута или ски-полигона 
намијењених специјализованим зимским спортским актив-
ностима,

2) везног ски-пута,
3) полазне и излазне станице трасе косог транспорта,
4) простора за окупљање скијаша, односно формирање 

реда за коришћење система косог транспорта,
5) сервисног објекта који је намијењен за обављање 

сервиса у оквиру скијашког терена.
(2) Саставни дио скијашког терена може да буде ски-

полигон, ски-рута или ски-стаза која се због конфигурације 
терена са осталим ски-стазама повезује системом косог 
транспорта или везним ски-путем на врховима предјела, 
односно у предјелу излазне станице система косог тран-
спорта скијашког терена. 

Члан 6.
(1) Пропусна моћ ски-стазе, односно максимални ка-

пацитет скијаша који могу да скијају на ски-стази мора да 
одговара радном капацитету система косог транспорта који 
опслужује ски-стазу и у складу са одрживим капацитетом.

(2) Ако је капацитет ски-стазе мањи од капацитета ко-
сог транспорта који опслужује ски-стазу, радни капацитет 
косог транспорта који опслужује ски-стазу ограничава се 
до радног капацитета, односно пропусне моћи ски-стазе.

(3) Прорачун капацитета ски-стазе, односно прихва-
тљивог броја скијаша на ски-стази врши се према степену 
тежине и површине ски-стазе, тако да се:

1) капацитет лаке ски-стазе одређује множењем броја 
30 и површине ски-стазе изражене у хектарима,

2) капацитет средње тешке ски-стазе одређује множењем 
броја 25 и површине ски-стазе изражене у хектарима,

3) капацитет тешке ски-стазе одређује се множењем 
броја 20 и површине ски-стазе изражене у хектарима,

4) капацитет екстремно тешке ски-стазе одређује мно-
жењем броја 15 и површине ски-стазе изражене у хектарима.

(4) Збир капацитета свих ски-стаза на једном скијашком 
терену представља капацитет скијашког терена, а збир ка-
пацитета свих ски-стаза на једном скијалишту представља 
капацитет скијалишта. 

Члан 7.
Уређење ски-стазе обухвата:
1) отварање ски-стазе у непроходним дијеловима 

(шуме, стрмине и слично), у складу са природним каракте-
ристикама терена и са еколошким захтјевима,

2) елиминисање опасних дијелова и уских грла на ски-
стази,

3) противерозивно уређење.

Члан 8. 
(1) Ски-стаза мора имати горњи (сњежни) и доњи 

(земљишни) труп ски-стазе, односно површине намијење-
не за скијање, грађевинске објекте и инсталације, поста-
вљене маркације и ознаке, уграђену опрему за ски-стазу, 
заштитни појас са обjе стране ски-стазе.

(2) Површина ски-стазе мора да буде покривена травом 
и поравната, без валова, осим површина које су посебно 
уређене ради успоравања и сигурног заустављања скијаша. 

Члан 9.
(1) Уздужни пад лаке ски-стазе не може бити већи од 

20%, са изузетком кратких дионица код којих пад може 
бити 5% већи од просјечног уздужног пада.

(2) Уздужни пад средње тешке ски-стазе не може бити 
већи од 40%, са изузетком кратких дионица код којих пад 
може бити за 5% већи од просјечног уздужног пада.

(3) Уздужни пад тешке ски-стазе не може бити већи 
од 55%, са изузетком кратких дионица код којих пад може 
бити за 5% већи од просјечног уздужног пада.

(4) Уздужни пад екстремно тешке ски-стазе може бити 
већи од 55%.

(5) Попречни пад ски-стазе не мора да буде исти по 
цијелој ширини скијашке ски-стазе, а не може бити већи 
од 20%, са изузетком кратких дионица код којих пад може 
бити до 25%.

(6) Ски-путеви могу да имају нагиб до 12%, са изузет-
ком краћих дионица које могу да имају максимални нагиб 
до 18%. 

(7) На стрмијим дијеловима ски-пута морају се уредити 
испусти за кочење. 

(8) На ски-стазама намијењеним подучавању скијања 
висинска разлика може да буде до 300 метара. 

Члан 10.
(1) Дужина ски-стазе не мора бити ограничена.
(2) Ширина ски-стазе мора бити најмање 35 m, осим 

кратких дионица до 100 m, чији укупни збир не може бити 
већи од 30% укупне дужине ски-стазе.

(3) Просјечна ширина ски-стазе на којој се врши поду-
чавање скијању мора да буде најмање 35 m. 

(4) Ски-путеви морају да буду широки најмање пет ме-
тара.

Члан 11.
(1) Ски-стаза мора да има зауставну површину чији 

уздужни пад није већи од 20% и краћи од 30 m, са изузет-
ком зауставних површина које просјечно имају 10% уздуж-
ног пада у супротном смјеру (успон) које могу бити нај-
мање дужине од 20 m.

(2) На кривинама ски-стаза мора да се обезбиједи пре-
гледност на удаљености до које је могуће сигурно зауста-
вљање у складу са тежином ски-стазе.

(3) Минимална прегледност за лаке ски-стазе мора да 
износи најмање 40 m. 
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Члан 12. 

(1) Минимална потребна дебљина сњежног покривача 
на ски-стази (горњи труп ски-стазе) износи најмање 10 cm 
утабаног и природног влажног снијега, а над избочинама и 
растињу најмање 20 cm снијега.

(2) Минимална потребна дебљина сњежног покривача 
на ски-стази (горњи труп ски-стазе) која је трасирана на 
неравној каменој подлози износи најмање 50 cm утабаног 
снијега над избочинама.

(3) Минимална потребна дебљина снијега на ски-рути 
мора да буде 20 cm. 

Члан 13.
У оптималним зимским условима ски-стазе осигура-

вају се од ризика од лавина, пропадања кроз снијег, ризика 
од обрушавања снијега који виси изнад литице, екстремне 
залеђености ски-стазе или кључног дијела ски-стазе и алп-
ских ризика. 

Члан 14.
(1) Ако се ризик од падова не може смањити уређењем 

ски-стазе и одговарајућом сигнализацијом, скијаши се до-
датно заштићују постављањем чврстих ограда, мрежа за 
хватање и сличних средстава у ивичном дијелу ски-стазе.

(2) Стјеновити поткопи, мостови, прелази и слична 
мјеста створена за олакшавање скијања осигуравају се чвр-
стим оградама које и при великом снијегу обезбјеђују дје-
лотворну заштиту од ризика падова. 

Члан 15.
(1) Ограде за усмјерење скијаша, заштитне ограде, 

облоге против удараца, заштитне мреже и слична средства 
заштите којима се осигуравају опасна мјеста на ски-стази 
морају да буду најмање 110 cm висине, рачунајући од повр-
шине утабаног снијега. 

(2) Ски-стаза мора да буде припремљена тако да нема 
опасне неравнине, камене и друге препреке и слична опа-
сна мjеста.

(3) На ски-стази, на ивици ски-стазе и у непосредном 
граничном подручју ски-стазе морају да се отклоне све 
покретне препреке које скијаш при потребној пажњи не 
може лако да уочи, а непокретне препреке као што су: зи-
дови, телефонски стубови, јарболи, ски-лифтови, прелази, 
тјеснаци означавају се видљивим ознакама и по потреби се 
посебно обезбјеђују стављањем облога, запрека и сличним 
средствима заштите. 

Члан 16.
На ски-рути потребно је отклонити покретне препре-

ке и обезбиједити сигнализирање у случају непокретних 
препрека као што су: жице, сајле и слично, које се налазе 
у непосредној близини маркација ски-руте, између тла и 
горње површине снијега, а које скијаш не може благовре-
мено уочити. 

Члан 17.
(1) С циљем упозоравања скијаша који скијају на ди-

вљим ски-стазама, необезбијеђеним стазама и ван ски-ста-
за на којим постоји знатан ризик од лавина поставља се 
знак упозорења на свакој полазној станици жичаре.

(2) Дивље стазе које се редовно користе за вожњу скија-
ма, а налазе се у граничном подручју са скијашким објек-
том, означавају се знаком опасности од лавина, а у случају 
знатних ризика од лавине постављају се запреке. 

Члан 18.
(1) С циљем спречавања коришћења дивљих стаза на 

панорамским таблама, таблама за оријентацију и на свакој 
станици система косог транспорта истиче се додатна табла 
са натписом: “Редарска служба и служба спасавања контро-
лишу само обиљежене и отворене ски-стазе”.

(2) Штапови за означавање ски-стазе морају да буду 
уско постављени на рачвањима ски-стазе и ризичне дивље 
стазе и да буду допуњени знаком обавезног правца.

(3) Ако постоји опасност спонтаног излијетања скија-
ша са ски-стазе на дивљу стазу, поставља се одговарајући 
знак упозорења, а по потреби и запрека. 

(4) Ако од излазне станице жичаре полази дивља стаза, 
поставља се табла са упозорењем: “Пажња: Овдје не посто-
ји обиљежена и контролисана ски-стаза”. 

Члан 19.
(1) Ски-стазе које су намијењене за спортске активно-

сти ноћу морају имати освијетљене прилазе, укључујући и 
непосредне прилазе, тако да је осигурана безбједност свих 
лица која се налазе на ски-стази и њеним прилазима. 

(2) Освјетљење из става 1. овог члана мора да буде 
обезбијеђено и у случају изненадног нестанка електричне 
енергије. 

(3) Када временски услови дозвољавају и када су пре-
дузете посебне додатне мјере уређења, опремања и одржа-
вања и безбједног коришћења ски-стазе, ски-стаза може да 
се користи и за ноћну вожњу.

Члан 20.
(1) Освјетљење на ски-стази мора да буде исте јачине 

цијелом дужином ски-стазе.
(2) Свјетиљке треба да су постављене тако да не 

мијењају топографију ски-стазе, односно освјетљење мора 
да пружа скијашу тачну слику терена.

(3) Свјетиљке се постављају тако да не могу да бацају 
сјенку у смјеру вожње и да не засјењују очи скијаша.

(4) Запреке и објекти у непосредној близини ски-стазе 
морају бити јасно освијетљени.

Члан 21.
Ски-стазе које су припремљене за скијање коришћењем 

вјештачког снијега опремају се заштитним мрежама на опа-
сним мјестима и зауставном дијелу ски-стазе. 

Члан 22.
(1) Ски-стаза која је, поред рекреативног, намијењена и 

такмичарском (спортском) скијању или само такмичарском 
скијању мора да испуњава посебне услове који се односе на 
висинску разлику, дужину и ширину стазе, висину сњежног 
покривача, одговарајуће заштитне и безбједносне услове за 
такмичарске стазе и препарирање и обиљежавање такми-
чарске стазе, у складу са законом.

(2) Уколико се такмичарска стаза користи у сврхе рекре-
ативног скијања, мора да испуњава опште услове утврђене 
законом, а који се односе на обиљежавање, сигнализацију и 
безбједносне захтјеве за ски-стазе.

Члан 23.
(1) Такмичарске ски-стазе могу се уређивати само на 

травнатим подлогама без обзира на висину снијега или 
на подлогама које су посебним мјерама припремљене за 
уређење ски-стаза великих брзина. 

(2) Уређење такмичарске ски-стазе подразумијева:
1) одређивање, уређење, ограђивање и означавање стар-

та и циља (стартни простор са стартном кућицом, циљни 
простор са судијском кућицом),

2) ограничавање такмичарског простора,
3) припрему такмичарског терена (одстрањивање не-

пожељних предмета, равнање бушотина и рупа, крпљење 
снијегом окопњелих дијелова, утврђивање снијега, поста-
вљање заштитних мрежа), 

4) постављање и утврђивање ски-стазе,
5) осигуравање ски-стазе,
6) постављање табли са натписима (рекламни панои и 

слично), 
7) означавање ски-стазе,
8) уређење простора и објекта за заштиту и припрему 

такмичара за старт,
9) уређење прилазних стаза за гледаоце и самог гледа-

лишта,
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10) постављање инсталација за припрему вјештачког 
снијега дуж ски-стазе (водовод са хидрантним мјестима за 
поливање снијега, инсталације и водовод за сњежне топове 
и слично),

11) постављање кабловског развода за мјерне инстру-
менте дуж ски-стазе са мјестима за мјерење међувремена 
и кабловског развода за енергетско напајање камера за пре-
нос трка. 

(3) Простор за гледаоце мора се налазити на безбједном 
растојању од ски-стазе за такмичење, уз одговарајуће по-
стављање препрека. 

(4) Такмичарске ски-руте и друге специјализоване стазе 
уређују се у складу са намјеном стазе за одређену врсту 
такмичења. 

(5) Предузимање одговарајућих посебних мјера уређе-
ња стазе обухвата и стазе за тренинг. 

(6) Уређење такмичарске ски-стазе мора бити у складу 
са спортским ФИС правилима за национална и међународ-
на скијашка такмичења. 

Члан 24.
Ски-полигон мора да прати систем косог транспорта 

када је то уобичајено за одређену врсту спорта који се на 
њему упражњава. 

Члан 25.
(1) Уколико се у оквиру скијалишта налази уређено 

узлетиште за параглајдинг, тај простор мора бити јасно 
раздвојен од ски-стаза, одговарајуће обиљежен, опремљен 
сигналним уређајима и обезбијеђен од лавина.

(2) Простор за полијетање и слијетање хеликоптера на 
скијалишту мора бити јасно раздвојен од ски-стазе, одго-
варајуће обиљежен, опремљен сигналним уређајима и обе-
збијеђен од лавина.

Члан 26.
Ски-стаза мора да буде маркирана тако да скијаш прије 

почетка вожње може јасно да зна на ком дијелу ски-стазе 
се налази и који је степен тежине ски-стазе, као и да при 
лошој видљивости може да нађе пут у долину, односно до 
полазишта жичаре.

Члан 27.
(1) Ски-стазе се обиљежавају према степену тежине, 

штаповима зелене, плаве, црвене или црне боје, који мо-
рају да буду одговарајуће висине, односно виши од висине 
снијега који се налази на ски-стази.

(2) Ски-руте и стазе за мото-санке обиљежавају се шта-
повима жуте боје.

(3) Ски-стазе се обиљежавају цијелом дужином. 
(4) Лаке ски-стазе не морају да буду обиљежене цијелом 

дужином ако је ски-стаза у условима нормалне видљивости 
јасно видљива скијашу у цијелости са полазног мјеста.

(5) Екстремно тешке ски-стазе обиљежавају се и 
омеђују са обје стране и морају да имају упозорење о ризи-
ку од пада за скијаше који напуштају ски-стазу и обезбје-
ђују се постављањем чврстих ограда, а по потреби и поста-
вљањем мрежа и предузимањем других мјера обезбјеђења. 

(6) Штапови којима се обиљежава ски-стаза морају 
бити различито постављени на лијевој и десној ивици стазе 
код обостраног обиљежавања ски-стазе.

(7) Ски-стазе и ски-путеви који се налазе у оквиру истог 
скијалишта обиљежавају се на јединствен начин. 

(8) Ако се код међусобно повезаних ски-стаза користе ра-
зличити начини обиљежавања, у подручју гдје се прелази са 
једног система обиљежавања на други систем, мора да буде 
истакнуто обавјештење о промјени система обиљежавања. 

(9) Границе скијалишта обиљежавају се штаповима на-
ранџасте боје.

Члан 28.
Обиљежавање ски-стазе се у случају лошег времена 

допуњава наранџастом бојом за дневну свјетлост, а штапо-

ви или шипке који служе за маркирање морају дјелимично 
да буду премазани и флуоресцентном бојом или обавијени 
флуоресцентном фолијом. 

Члан 29.
Лако приступачне и благо нагнуте површине које служе 

искључиво подучавању скијања не обиљежавају се ако:
1) немају ризичних мјеста,
2) су јасно видљиве њихове границе, односно ивице.

Члан 30.
(1) Ски-стазе се обавезно обиљежавају на ивицама: 
1) прије сужења и у сужењима, 
2) прије ограда, 
3) код ризика од сурвавања и укрштања са опасном ди-

вљом ски-стазом. 
(2) Ивице ски-стазе могу се обиљежити обостраним 

обиљежавањем, постављањем мрежа и других средстава, 
природним топографским карактеристикама и на други 
одговарајући начин. 

Члан 31.
Ски-стаза се означава одговарајућим симболом за сте-

пен тежине и таблом на којој је исписан назив ски-стазе и 
степен тежине ски-стазе, а постављају се:

1) на почетку ски-стазе,
2) на полазним станицама косог транспорта који води 

на ски-стазу.

Члан 32.
На панорамским таблама и таблама за оријентацију, као 

и на проспектима са планом ски-стаза мора се указати на: 
1) систем обиљежавања који се примjењује на скија-

лишту (обиљежавање кроз средину или обострано обиље-
жавање),

2) начин на који се код обостраног обиљежавања врши 
разликовање обиљежавања уз десну ивицу ски-стазе од 
обиљежавања уз лијеву ивицу ски-стазе. 

Члан 33.
(1) Сужења на ски-стази као што су: мостови, под-

вожњаци, усјеци, просјеци и друго означавају се одгова-
рајућим знаком и прецизно маркирају. 

(2) Ивице ски-стазе обиљежавају се прије сужења и у 
сужењу, а у посебно ризичним ситуацијама врши се додат-
но обезбјеђење непрегледних сужења стварањем запрека 
или предузимањем других потребних мјера. 

Члан 34.
(1) Постојеће укрштање обиљежене ски-стазе и јавног 

пута мора да се означи и посебно обезбиједи изградњом 
запреке прије јавног пута. 

(2) Запрека из става 1. овог члана уређује се на начин 
да скијаш, ако је могуће, на прелаз може да дође нултом 
брзином. 

Члан 35.
(1) Укрштање ски-стазе са жичаром означава се знако-

вима сигнализације на скијалишту.
(2) Ако укрштање ски-стазе и жичаре није прегледно, 

укрштање се додатно обезбјеђује изградњом запрека за 
смањење брзине. 

(3) У подручју са ски-лифтом, ски-стазе се уређују тако 
да ски-лифтови не сијеку трасу ски-стазе у истом нивоу.

Члан 36.
Изграђени објекти који се налазе на ски-стази, а које 

скијаш не види јасно у условима нормалне видљивости 
на растојању од најмање 30 m на лакој ски-стази, 50 m на 
средње тешкој ски-стази, 80 m на тешкој ски-стази и 100 m 
на екстремно тешкој ски-стази маркирају се уобичајеним 
средствима као што су заставице, флуоресцентна боја, шта-
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пови у боји и слично, а у случају потребе уз маркације ста-
вља се и одговарајући знак и објекат се облаже безбједним 
материјалом који амортизује ударе у случају судара. 

Члан 37.
Дио скијалишта на коме се изводе грађевински радови 

обиљежава се постављањем одговарајућег знака и браника 
који морају бити обојени наизмјенично црвеном и бијелом 
бојом, превучени рефлектујућим материјалом, а у случају 
смањене видљивости на њима морају бити постављена и 
свјетла наранџасте боје. 

Члан 38.
(1) Током трајања ски-сезоне, односно током свако-

дневне употребе скијалишта, опште стање скијалишта кон-
тролише се и одржава у исправном стању, односно у стању 
које омогућава намјенско и безбједно коришћење ски-стазе.

(2) У вријеме када скијалиште није у свакодневној упо-
треби, ски-стазе и опрема на скијалишту редовно се одр-
жавају.

Члан 39. 
(1) Одржавање скијалишта обухвата љетно и зимско 

одржавање.
(2) Љетно одржавање скијалишта подразумијева: 
1) кошење траве и шибља,
2) додатно сијање траве,
3) текуће чишћење одводних канала и по потреби по-

стављање додатне дренаже,
4) одстрањивање тврдих предмета,
5) контролу инсталација и друге опреме, 
6) отклањање сувишних канала и валова на ски-ста-

зама. 
(3) Зимско одржавање скијалишта подразумијева:
1) контролу општег стања ски-стаза,
2) стално одстрањивање камења, шибља и других 

покретних предмета, 
3) сигнализацију нових непокретних препрека, 
4) крпљење огољелих и отопљених дијелова новим 

снијегом, табање и равнање снијега, укључујући и нано-
шење снијега по ски-стазама, посебно препарирање првог 
слоја снијега,

5) затварање ски-стаза приликом јаких окопњавања 
снијега или других временских услова који негативно ути-
чу на безбједност скијаша,

6) обраду или уклањање залеђених мјеста,
7) одржавање полазне и излазне станице жичаре,
8) стално одржавање трасе ски-лифта,
9) контролу и поправке постављене сигнализације на 

скијалишту,
10) контролу и оправку оштећених или уништених по-

стављених ограда, сњегобрана и других објеката изграђе-
них за обезбјеђење скијалишта,

11) утврђивање настанка нових извора ризика на ски-
стази и њеној заштићеној зони, који захтијевају предузи-
мање посебних мјера безбједности. 

Члан 40.
(1) Одржавање ски-рута, такмичарских ски-стаза и спе-

цијализованих стаза врши се у зависности од природе стазе 
и спортске активности која се на њој одвија. 

(2) Током трајања ски-сезоне, ски-стаза мора да се пре-
парира када сњежни услови и стање настало након што су 
скијаши користили сњежне површине ски-стазе то захтије-
вају, ради обезбјеђења сигурности скијања. 

(3) У току ски-сезоне, након сваког падања новог сније-
га, стаза ски-руте мора поново да се прокрчи. 

(4) Ванредна контрола општег стања ски-стазе врши се 
када топографски и атмосферски односи, фреквентност на 

ски-стази и друге сличне околности указују да су настале 
или да је могућ настанак измјена на ски-стази које са собом 
носе ризике по безбједност скијаша. 

Члан 41.
(1) С циљем обезбјеђивања од алпских ризика врше се 

сталне и прецизне процјене општих и локалних времен-
ских прилика и стања снијега. 

(2) У случају појаве ризика настанка лавине или другог 
алпског ризика морају да се предузму мјере за обезбјеђење 
сигурности лица која употребљавају ски-стазе. 

Члан 42.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-265/18
12. септембра 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

1682
На основу члана 7. став 4. и члана 15. став 3. Закона о 

пореском савјетовању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 17/08) и члана 69. 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), ми-
нистар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПОРЕСКИ САВЈЕТНИК

Члан 1.
У Правилнику о начину и условима за стицање звања 

порески савјетник (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 15/18) у члану 7. у ставу 3. ријечи: “два члана” 
замјењују се ријечима: “пет чланова”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-2652/18
13. септембра 2018. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1683
На основу члана 14. Уредбе о сигурности снабдије-

вања и испоруци природног гаса (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 17/11) и члана 82. став 2. Зако-
на 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 индустрије, енергетике и 
рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КУПАЦА ПРИРОДНОГ ГАСА 
КОЈИМА СЕ НЕ МОЖЕ ОБУСТАВИТИ ИСПОРУКА 
ПРИРОДНОГ ГАСА ЗБОГ НЕИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА

1. Утврђује се Листа купаца природног гаса којима се у 
току 2019. године не може обуставити испорука природног 
гаса због неизвршених обавеза, и то:

1) Јавна здравствена установа Болница Касиндо, Источ-
но Сарајево,

2) Јавна здравствена установа Дом здравља Источно 
Сарајево, Источно Сарајево,

3) Јавна здравствена установа Болница Зворник, Звор-
ник, и 

4) Јавна здравствена установа Дом здравља Зворник, 
Зворник.




