
(10) С об зи ром да про цје на ште те да је по ла зни осно в за
пред у зи ма ње мје ра, за да та ка и ак тив но сти за нор ма ли за -
ци ју основ них жи вот них усло ва на под руч ју по го ђе ном
при род ном и дру гом не сре ћом, за до но ше ње од лу ке о оби -
му по мо ћи угро же ном ста нов ни штву и из ра ди пла но ва
опо рав ка, иста тре ба би ти спрове де на што је мо гу ће при је.
Про цје на ште те мо же би ти пре ли ми нар на и ко нач на и вр -
ши се по од лу ци над ле жног ор га на на ни воу града - оп-
штине, а по по тре би и Ре пу бли ке.

Гла ва 6

Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Члан 41.

Ова ме то до ло ги ја ува жа ва сва до са да шња ис ку ства,
сте че но зна ње, исто риј ске, на уч не, ста ти стич ке и дру ге по -
дат ке о при род ним и дру гим не сре ћа ма и ре зул тат је пра -
ће ња и про у ча ва ња раз ли чи тих ис ку ста ва и но ви јих до -
стиг ну ћа у овој обла сти у сви је ту те кри тич ком пре и спи ти -
ва њу и па жљи вој при мје ни по је ди них рје ше ња у на шој
прак си.

Члан 42.

Ме то до ло ги ја обез бје ђу је из ра ду Пла на ци вил не за -
шти те у скла ду са нај ви шим европ ским стан дар ди ма, спо -
ра зу ми ма за кљу че ним са су сјед ним и дру гим др жа ва ма те
пре у зе тим оба ве за ма пре ма УН, ЕУ и дру гим ме ђу на род -
ним ор га ни за ци ја ма, по себ но са аспек та пре ко гра нич них
ри зи ка.

Члан 43.

(1) Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће, на при је длог Ре пу блич -
ке упра ве ци вил не за шти те, име но ва ти рад ну гру пу за
изра ду Пла на ци вил не за шти те.

(2) Гра до на чел ник - на чел ник града - општине, ру ко во -
ди лац пред у зе ћа и дру гог прав ног ли ца име но ваће рад ну
гру пу за из ра ду Пла на ци вил не за шти те за град - оп шти ну,
пред у зе ће, од но сно дру го прав но ли це.

Члан 44.

(1) Из ра да Про цје не угро же но сти и дру гих до ку ме на та
Пла на ци вил не за шти те у обла сти ну кле ар не и ра ди о ло шке
опа сно сти у над ле жно сти је Ре пу бли ке.

(2) Град - општина и дру ги но си о ци из ра де Пла на ци -
вил не за шти те пре у зе ће оба ве зе и раз ра ди ти мје ре, за дат ке
и ак тив но сти у овој обла сти ко је су им до ди је ље не ре пу -
блич ким Пла ном.

Члан 45.

(1) План ци вил не за шти те је јав ни до ку мент. Ди рек тор
Ре пу блич ке упра ве ци вил не за шти те и гра до на чел ник - на -
чел ник града - општине ће обез би је ди ти да исти бу де до -
сту пан струч ној и дру гој јав но сти.

(2) По је ди ни до ку мен ти Пла на ци вил не за шти те мо гу
са др жа ва ти по дат ке или из во де из до ку ме на та прав них ли -
ца, од но сно уста но ва ко ји пред ста вља ју по слов ну или дру -
гу тај ну. Та кви ди је ло ви Пла на, ис кљу чи во по за хтје ву да -
ва о ца по да та ка, не ће би ти до ступ ни јав но сти.

Члан 46.

Над зор и кон тро лу у из ра ди и при мје ни Пла на ци вил -
не за шти те вр ше над ле жне ин сти ту ци је и ор га ни Ре пу бли -
ке, од но сно града - општине.

Члан 47.

(1) Сту па њем на сна гу ове ме то до ло ги је пре ста је да ва -
жи Од лу ка о Ме то до ло ги ји за из ра ду пла но ва, об ја вље на у
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, број 44/02.

(2) Ова ме то до ло ги ја сту па на сна гу осмог да на од да -
на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске”.

Број: 04/1-012-2-2562/11 Предсједник
10. новембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 36. став 9. За ко на о ту ри зму (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 70/11) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О БЛИ ЖИМ УСЛО ВИ МА И ПО СТУП КУ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ

ЛИ ЦЕН ЦЕ ЗА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈУ ТУ РИ СТИЧ КОГ 

ПУ ТО ВА ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли жи усло ви и по -
сту пак за из да ва ње ли цен це за ор га ни за ци ју ту ри стич ког
пу то ва ња (у да љем тек сту: Ли цен ца).

Члан 2.

Ли цен ца се из да је по за хтје ву при вред ног дру штва, од -
но сно ту ри стич ке аген ци је ко ја оба вља по сло ве ор га ни за -
ци је ту ри стич ког пу то ва ња из чл. 31. и 32. За ко на о ту ри -
зму.

Члан 3.

(1) При вред но дру штво, од но сно ту ри стич ка аген ци ја
из чла на 2. овог пра вил ни ка (у да љем тек сту: под но си лац
за хтје ва) под но си за хтјев за из да ва ње Ли цен це Ми ни стар -
ству трговинe и ту ри зма (у да љем тек сту: Mинистарство).

(2) По сту пак оцје не оправ да но сти из да ва ња Ли цен це
спро во ди Ко ми си ја за из да ва ње Ли цен це (у да љем тек сту:
Ко ми си ја), ко ју име ну је ми ни стар тр го ви не и ту ри зма (у
да љем тек сту: ми ни стар).

(3) Ко ми си ја се са сто ји од три чла на, др жав них слу -
жбе ни ка за по сле них у Ми ни стар ству.

(4) Ко ми си ја је над ле жна за оцје ну ис пу ње но сти фор -
мал но-прав них усло ва за хтје ва за из да ва ње Ли цен це и за
спро во ђе ње по ступ ка из да ва ња Ли цен це.

Члан 4.

За хтјев за из да ва ње Ли цен це са др жи:

а) по слов но име, сје ди ште и адре су под но си о ца за хтје -
ва,

б) број те ле фо на, те ле фак са, e-mail адре су под но си о ца
за хтје ва,

в) пот пис од го вор ног ли ца и пе чат под но си о ца за хтје -
ва.

Члан 5.

Уз за хтјев за из да ва ње Ли цен це под но си лац за хтје ва
Ми ни стар ству до ста вља до ку мен та ци ју про пи са ну члaном
35. став 3. и чла ном 36. став 5. За ко на о ту ри зму.

Члан 6.

(1) Ко ми си ја раз ма тра до ста вље не за хтје ве за из да ва ње
Ли цен це са ком плет ном до ку мен та ци јом и пред ла же ми ни -
стру рје ше ње о из да ва њу Ли цен це.

(2) На сва пи та ња по ступ ка из да ва ња Ли цен це ко ја
овим пра вил ни ком ни су по себ но уре ђе на сход но се при -
мје њу ју пра ви ла оп штег управ ног по ступ ка.

Члан 7.

Ли цен ца се из да је у фор ми рје ше ња и са др жи по дат ке о:

а) по слов ном име ну и сје ди шту под но си о ца за хтје ва,

б) по слов ној је ди ни ци под но си о ца за хтје ва уко ли ко се
за хтјев за из да ва ње Ли цен це од но си на по слов ну је ди ни цу
под но си о ца за хтје ва,

в) пе ри о ду ва же ња Ли цен це,

г) иден ти фи ка ци о ном ко ду ор га ни за то ра ту ри стич ког
пу то ва ња и

д) дру ге уоби ча је не по дат ке о по сло ва њу под но си о ца
за хтје ва.
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Члан 8.

Иден ти фи ка ци о ни код ор га ни за то ра ту ри стич ког пу то -
ва ња ис пи су је се у об ли ку ши фре, ко ја са др жи од го ва ра ју -
ћу ком би на ци ју сло ва и бро је ва, с тим да се иден ти фи ка ци -
о ни код јед ног ор га ни за то ра ту ри стич ког пу то ва ња са сто ји
од че ти ри ди је ла, ко ји су сви ме ђу соб но оди је ље ни цр том.

Члан 9.

(1) Пр ви дио иден ти фи ка ци о ног ко да ор га ни за то ра ту -
ри стич ког пу то ва ња је је дин ствен и са сто ји се од за јед но
на пи са них ве ли ких сло ва РС.

(2) На кон сло ва РС сли је ди дио иден ти фи ка ци о ног ко -
да по кojeм се ор га ни за то ри ту ри стич ког пу то ва ња ме ђу -
соб но раз ли ку ју.

Члан 10.

(1) Дру ги дио иден ти фи ка ци о ног ко да ор га ни за то ра ту -
ри стич ког пу то ва ња са сто ји се од јед ног или два пи са на
сло ва, у за ви сно сти од вр сте услу га ко је оба вља ор га ни за -
тор ту ри стич ког пу то ва ња.

(2) Основ на озна ка за ор га ни за то ра ту ри стич ког пу то -
ва ња ко ји пру жа услу ге из чла на 31. За ко на о ту ри зму је ве -
ли ко сло во А.

(3) Основ на озна ка за ор га ни за то ра ту ри стич ког пу то -
ва ња ко ји пру жа услу ге из чла на 32. За ко на о ту ри зму је
Ар.

(4) Уко ли ко ор га ни за тор ту ри стич ког пу то ва ња из ста -
ва 2. овог чла на пру жа и услу ге по сред ни ка у ор га ни за ци -
ји ту ри стич ког пу то ва ња, од но сно оба вља и по сло ве су ба -
ген та, озна ка у иден ти фи ка ци о ном ко ду су ве ли ка сло ва
АБ.

(5) Уко ли ко ор га ни за тор ту ри стич ког пу то ва ња из ста -
ва 3. овог чла на пру жа и услу ге по сред ни ка у ор га ни за ци -
ји ту ри стич ког пу то ва ња, од но сно оба вља и по сло ве су ба -
ген та, озна ка у иден ти фи ка ци о ном ко ду су сло ва АрБ.

Члан 11.

(1) Тре ћи дио иден ти фи ка ци о ног ко да ор га ни за то ра ту -
ри стич ког пу то ва ња са сто ји се од тро зна мен ка стог бро ја
ко ји се од ре ђу је у од но су на је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве
у ко јој се на ла зи сје ди ште ор га ни за то ра ту ри стич ког пу то -
ва ња.

(2) Број из ста ва 1. овог чла на за:

а) оп шти не Тре би ње, Не ве си ње, Љу би ње, Ис точ ни Мо -
стар, Гац ко, Бер ко ви ћи и Би ле ћа је 059,

б) оп шти не Фо ча, Ру до, Ро га ти ца, Ви ше град, Чај ни че и
Но во Го ра жде је 058,

в) оп шти не Ка ли но вик, Хан Пи је сак, Со ко лац, Тр но во
и Град Ис точ но Са ра је во је 057,

г) оп шти не Бра ту нац, Вла се ни ца, Звор ник, Ми ли ћи,
Осма ци, Сре бре ни ца и Ше ко ви ћи је 056,

д) оп шти не Би је љи на, Ло па ре и Угље вик је 055,

ђ) оп шти не До њи Жа бар, Пе ла ги ће во и Ша мац је 054,

е) оп шти не Брод, Ву ко са вље, Дер вен та, До бој, Мо дри -
ча, Пе тро во и Те слић је 053,

ж) оп шти не Ко стај ни ца, Ко зар ска Ду би ца, Кру па на
Уни, Но ви Град, При је дор и Оштра Лу ка је 052,

з) оп шти не Гра ди шка, Ко тор Ва рош, Че ли нац, Ср бац,
Пр ња вор, Лак та ши, Кне же во и Град Ба ња лу ка је 051 и

и) оп шти не Ис точ ни Др вар, Ку прес, Мр ко њић Град,
Пе тро вац, Риб ник, Ши по во и Је зе ро је 050.

Члан 12.

Че твр ти дио иден ти фи ка ци о ног ко да ор га ни за то ра ту -
ри стич ког пу то ва ња са др жи је дин стве ни иден ти фи ка ци о -
ни број (ЈИБ), ко ји из да је По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп -
ске.

Члан 13.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да ва же
од ред бе Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и по ступ ку за
изда ва ње и од у зи ма ње ли цен це за оба вља ње по сло ва ор га -

ни за ци је пу то ва ња (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 113/08 и 83/10), осим чл. 6, 7, 8. и 9. Пра вил ни ка
о бли жим усло ви ма и по ступ ку за из да ва ње и од у зи ма ње
ли цен це за оба вља ње по сло ва ор га ни за ци је пу то ва ња.

Члан 14.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-09-2-3899/11
2. но вем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Го ра на Злат ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 24. став 6. За ко на о ту ри зму (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 70/11), чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар
тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О МИ НИ МАЛ НО-ТЕХ НИЧ КИМ УСЛО ВИ МА У 
ПО ГЛЕ ДУ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА, УРЕ ЂА ЈА И 

ОПРЕ МЕ ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
ТУ РИ СТИЧ КИХ АГЕН ЦИ ЈА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал но-тех нич ки
усло ви у по гле ду опре ма ња по слов них про сто ри ја, уре ђа ја
и опре ме у ко ји ма се оба вља дје лат ност ту ри стич ких аген -
ци ја, као и усло ви за запосленa ли ца у ту ри стич кој аген ци -
ји, од но сно усло ви за ли ца ко ја не по сред но оба вља ју по -
сло ве ор га ни за ци је ту ри стич ког пу то ва ња и ту ри стич ког
по сре до ва ња.

Члан 2.

(1) Дје лат ност ту ри стич ких аген ци ја оба вља се у по -
слов ним про сто ри ја ма ко је су ис кљу чи во на ми је ње не и
уре ђе не за оба вља ње дје лат но сти ор га ни за ци је ту ри стич -
ког пу то ва ња, као и за оба вља ње дје лат но сти по сре до ва ња
у ор га ни за ци ји ту ри стич ког аран жма на.

(2) По слов ни про стор из ста ва 1. овог чла на пред ста -
вља по себ ну, функ ци о нал ну и гра ђе вин ску цје ли ну у од но -
су на дру ге по слов не про сто ре у истом гра ђе вин ском
објек ту или у окви ру по слов ног простoра у ко јем се оба -
вља дру га услу жна дје лат ност.

Члан 3.

На ула зу у по слов не про сто ри је у ко ји ма се оба вља дје -
лат ност ту ри стич ке аген ци је уз по слов но име ис ти че се
озна ка ко ја упу ћу је да се у по слов ним про сто ри ја ма оба -
вља дје лат ност ту ри стич ке аген ци је.

Члан 4.

Ве ли чи на по слов ног про сто ра у ко јем се оба вља дје -
лат ност ту ри стич ке аген ци је утвр ђу је се пре ма вр сти ту ри -
стич ке аген ци је у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је област ту -
ри зма.

Члан 5.

(1) По вр ши на по слов ног про сто ра у ко јем ту ри стич ка
аген ци ја - по сред ник у ор га ни за ци ји ту ри стич ког пу то ва -
ња (су ба гент) оба вља сво ју дје лат ност из но си нај ма ње 10
m² .

(2) По вр ши на по слов ног про сто ра у ко јем ту ри стич ка
аген ци ја - ор га ни за тор ту ри стич ког пу то ва ња ор га ни зу је и
спро во ди соп стве не ту ри стич ке па кет-аран жма не или
изле те на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Бо сне и
Хер це го ви не ко ји се од но се ис кљу чи во на ре цеп тив ни или
до ма ћи ту ри зам из но си нај ма ње 16 m².

(3) По вр ши на по слов ног про сто ра у ко јем ту ри стич ка
аген ци ја - ор га ни за тор ту ри стич ког пу то ва ња ко ји про да је
соп стве не ту ри стич ке па кет-аран жма не или из ле те по сред -
ни ци ма у ор га ни за ци ји пу то ва ња (су ба ген ти ма) и не по -
сред но их про да је крај њим ко ри сни ци ма ту ри стич ких
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