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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ”, бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, на 22. сједници одржаној 14. децембра 2005. године, у с в а ј а  

 
  

ЗАКОН  
О ТУРИСТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
(Предмет закона) 

 
Овим законом уређују се начин и услови за обављање туристичке дјелатности. 

 
Члан 2 

(Појам туристичке дјелатности) 
 
Туристичком дјелатношћу у смислу овог закона сматра се пружање услуга 
путничке агенције, туристичког водича, пратиоца, аниматора, заступника, 
туристичке услуге у наутичком туризму, сеоском домаћинству, здравственом, 
конгресном, вјерском, спортском, ловном и другим облицима туризма, пружање 
осталих туристичких услуга, као и активности удружења у оквиру дјелатности 
које чине туризам. 
 

Члан 3 
(Субјекти који обављају туристичку дјелатност) 

 
(1) Туристичку дјелатност могу да обављају правна лица и предузетници који 
изврше упис у судски регистар и за које је рјешењем надлежног органа 
утврђено да испуњавају прописане услове за обављање дјелатности, у складу 
са овим законом и другим прописима. 
 
(2) Под условима прописаним овим законом и прописима донесеним на основу 
овог закона, одређене туристичке услуге могу пружати и грађани.   
 

Члан 4 
(Обавезе субјеката који обављају туристичку дјелатност) 

 
(1) Правна лица и предузетници који обављају туристичку дјелатност обавезни 
су: 
a) да обављају туристичку дјелатност која према прописима и обичајима 

спада у предмет њиховог пословања; 
b) да објаве садржај и цијену сваке појединачне услуге и придржавају се тих 

садржаја и цијена; 
c) да за сваку извршену туристичку услугу кориснику услуге издају рачун, 

карту или потврду с бројем којима се потврђује примање уплате и да 
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чувају копије тих докумената за вријеме које је одређено прописима из 
подручја рачуноводства; 

d) да најкасније у року од осам дана одговоре на захтјев за тражену 
туристичку услугу и изврше прихваћену услугу према уговореним 
условима; 

e) да у просторијама и на мјестима гдје се продају туристичке услуге воде 
књигу жалбе и у року од 15 дана одговоре на сваки изнесени приговор; 

f) да на улазу у пословни простор видно истакну тачан назив под којим 
послују, односно тачан назив који им стоји у рјешењу о испуњењу услова 
за обављање дјелатности; 

g) да на улазу у пословни простор видно истакну радно вријеме; 
h) да воде пословне књиге. 

 
(2) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати облик и 
начин вођења књиге жалбе као и поступак у вези с приговором, као и облик и 
начин вођења пословних књига. 
 

Члан 5 
(Удружења као организатори путовања и боравка) 

     
(1) Вјерске заједнице, синдикати, спортски клубови и сл. (у даљем тексту: 
удружења) могу организовати путовање и боравак искључиво за своје чланове 
у трајању најдуже до три дана укључујући највише два ноћења. 
 
(2) Рекламирање и промоција ових путовања дозвољени су само у интерним 
гласницима и саопштењима која добијају чланови удружења. 
 
(3) Удружења могу организовати путовање и боравак из става 1 овог члана 
само повремено и без сврхе стицања добити. 
 
(4) Удружења су обавезна за путовање и боравак из става 1 овог члана да 
користе само она превозна средства у којима су путници и пртљаг осигурани. 

 
 

ДИО ДРУГИ – ТУРИСТИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 
  
ГЛАВА  I.   ПУТНИЧКА АГЕНЦИЈА 
 
 

Члан 6 
(Појам) 

 
(1) Путничком агенцијом у смислу овог закона, сматра се предузеће уписано у 
судски регистар које се бави организовањем туристичких и пословних путовања 
и боравака, посредовањем и пружањем свих осталих услуга у вези с тим, те 
продајом свог туристичког аранжмана створеног обједињавањем разних врста 
туристичких услуга. 
 
(2) Послове организовања туристичког путовања може обављати предузеће 
уписано у судски регистар за вршење тих услуга које има запослено најмање 
два лица од тога једно лице с вишом или високом стручном спремом, знањем 
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најмање једног страног језика и које има обезбијеђена средства (гарантни 
полог) у износу од 10.000 КМ која се воде на посебном рачуну или банкарску 
гаранцију у висини наведеног полога. 
 
(3) Средства из овог члана могу се користити за исплаћивање накнаде 
кориснику услуга због потпуног или дјелимичног неизвршења услуга 
обухваћених туристичким путовањем и ако због неликвидности или стечаја 
организатора изостану уговорене услуге. 
 
(4) Путничка агенција дужна је из средстава гарантног полога да обештети 
путника, у случајевима из става 3 овог члана, у року одређеном општим 
условима путовања који не може бити дужи од 15 дана од дана подношења 
рекламације путника.  
 

Члан 7 
(Појам путника) 

 
Путником у смислу овог закона сматра се корисник туристичких услуга који 
купује или је сагласан да купи туристички пакет-аранжман, односно туристичко 
путовање или друге туристичке услуге. 
 

Члан 8 
(Пакет-аранжман и излетнички програм) 

 
(1) Туристичким пакет-аранжманом, у смислу овог закона, сматра се унапријед 
утврђена комбинација од најмање двије понуђене појединачне услуге које се 
продају по једној, унапријед утврђеној цијени с тим да укупна услуга траје дуже 
од двадесет и четири часа и  укључује најмање једно ноћење, односно 
смјештај. 
 
(2) Излетничким програмом, у смислу овог закона, сматра се комбинација од 
најмање двије понуђене услуге, али које трају мање од двадесет и четири часа 
и не укључују ноћење, односно смјештај. 
 

Члан 9 
(Услуге путничке агенције) 

 
Услугама путничке агенције, у смислу овог закона, сматрају се: 
a) организовање и продаја туристичких пакет-аранжмана; 
b) организовање и продаја излетничких програма; 
c) посредовање при продаји карата или резервацији мјеста за сва превозна 

средства; 
d) посредовање при резервацији смјештаја и пружању услуга у 

угоститељским објектима; 
e) заступање домаћих и страних путничких агенција и нуђење, у њихово 

име, услуга утврђених тачком а; 
f) давање туристичких обавјештења и нуђење пропагандног материјала; 
g) услуге мјењачнице, продаја и куповина путничких чекова; 
h) отпрема, превоз и пренос пртљага; 
i) правне услуге у вези са осигурањем путника и пртљага; 
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j) изнајмљивање аутомобила са или без возача, као и посредовање при 
изнајмљивању аутомобила; 

k) резервација, набавка и продаја улазница за све врсте приредаба, музеја 
и др.; 

l) изнајмљивање опреме, прибора и справа за спорт и рекреацију; 
m) унајмљивање летјелица, бродова, аутобуса, аутомобила, специјалних 

возова и других превозних средстава за потребе властитих туристичких 
услуга; 

n) организовање услуга смјештаја и прехране у угоститељским објектима; 
o) организовање чартер превоза; 
p) послови на развијању и организовању посебних облика туризма 

(здравствени, конгресни, ловни, излетнички, вјерски и др.); 
q) организовање лова и риболова за туристе; 
r) продаја робе везане за потребе путовања (разне путне потрепштине, 

сувенири, туристичке публикације и сл.); 
s) друге услуге сродне туристичкој дјелатности. 

 
Члан 10 

(Обавезе путничке агенције) 
 
Поред услова које мора испунити (члан 6 став 2) путничка агенција је обавезна: 
a) уколико ради послове заступања друге путничке агенције на захтјев 

корисника њених услуга да се изјасни у каквом својству то ради и који јој 
је обим овлашћења;  

b) да чува, као пословну тајну, све што је сазнала о путнику и без његовог 
одобрења, осим у законом прописаним случајевима, никоме не смије 
саопштити његову адресу, мјесто и вријеме путовања, боравка, уплаћену 
цијену, као ни имена његових сапутника; 

c) у свим рекламним и пропагандним материјалима као и у свим пословним 
документима да видљиво назначи фирму и сједиште путничке агенције. 

 
Члан 11 

(Општи услови путовања) 
 
(1) Путничка агенција обавезна је за сваки туристички пакет-аранжман, односно 
путовање које организује, да утврди опште услове путовања, односно 
обезбиједи програм путовања у писаној форми који је путнику обавезна да 
стави на располагање прије склапања уговора о организовању путовања или 
коришћењу других услуга.  
 
(2) Општим условима путовања уређују се права и обавезе путничке агенције и 
корисника услуга (путника), а нарочито права путника за случај отказа 
путовања, измјене уговорне цијене путовања, као и поступак, рокови и обавезе 
путничке агенције у вези с рекламацијом путника због неизвршења или 
непотпуног извршења услуга обухваћених програмом путовања. 
 
(3) Програм треба да садржи: 
a) детаљан опис путовања и средстава превоза, смјештаја и оброка 

прехране, као и свих додатних услуга;  
b) назнаку редослиједа и времена пружања појединих услуга (итинерер); 
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c) цијену организованог путовања и посебно цијену услуга које нису 
укључене у цијену аранжмана; 

d) датум почетка и завршетка путовања; 
e) информације и савјете о путовању и услугама које би путнику требале 

бити значајне (нпр. о валути, клими, здравственим условима, царинским 
прописима, итд.); 

f) услове пријаве и отказа, те за шта све организатор јамчи путнику; 
g) минималан број путника за реализацију аранжмана. 

 
 
 

 
Члан 12 

(Превозна средства) 
 
(1) Путничка агенција обавезна је превоз путника да обавља властитим 
превозним средствима или превозним средствима у власништву других 
правних и физичких лица која су регистрована за обављање дјелатности и 
превоза путника. 
 
(2) Изузетно од одредбе из става 1 овог члана, уколико превоз путника није 
могуће извршити на начин одређен у ставу 1 овог члана, може се у превозу 
путника користити и превозно средство у власништву иностраних правних и 
физичких лица. 
 
(3) Када путничка агенција обавља превоз путника превозним средствима у 
власништву других правних и физичких лица, обавезна је да сачини уговор о 
међусобним правима и обавезама. 
 

Члан 13 
(Осигурање од ризика) 

 
(1) Путничка агенција која се бави организовањем путовања дужна је да се 
осигура код друштва за осигурање за ризике који настају код организовања 
путовања. 
 
(2) Обавезно осигурање за ризике код организовања путовања остварује се 
осигуравањем путника и њиховог пртљага (за могуће повреде тијела, смрт, 
болест, губитак пртљага и сл.). 
 

Члан 14 
(Полиса осигурања) 

 
(1) Полисом осигурања из члана 13 овог закона обавезно морају бити 
покривене одговорности за материјалне и нематеријалне штете које би могли 
претрпјети корисници услуга путничке агенције. 
 
(2) Покриће из става 1 овог члана укључује ризике од свих врста елементарних 
несрећа, физичких повреда, материјалних и финансијских штета. 
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(3) Путничка агенција је дужна да води бригу да је полиса осигурања из става 2 
овог члана увијек важећа. 
 

Члан 15 
(Туристички пратилац) 

 
(1) Када путничка агенција организује групна путовања обавезна је током 
цијелог путовања да обезбиједи туристичког пратиоца који посједује 
одговарајућу способност и квалификацију. 
 
(2) Путничка агенција у случајевима из става 1 овог члана дужна је да 
обезбиједи најмање једног туристичког пратиоца за сваку групу од 15 до 75 
путника. 
 
(3) Ако путничка агенција не располаже с квалификованим туристичким 
пратиоцем, она може да обезбиједи стручног радника који је оспособљен за рад 
у туристичкој дјелатности (туристички водич или лице с вишом или високом 
стручном спремом туристичког смјера). 
 
(4) За групне посјете градовима и туристичким мјестима за која је у програму 
предвиђено разгледање града, односно туристичког мјеста, путничка агенција 
обавезна је да ангажује туристичког водича који је овлашћен за пружање услуга 
туристичког вођења. 

 
Члан 16 

(Пословне просторије)  
 
(1) За обављање пословања путничка агенција мора располагати пословним 
просторијама које омогућавају успјешно и квалитетно обављање дјелатности, тј. 
испуњавају услове за обављање дјелатности и друге прописе за обављање тих 
послова. 
 
(2) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати 
додатне минималне услове које морају испуњавати пословне просторије 
путничке агенције. 
 

Члан 17 
(Услови за пословне просторије) 

 
(1) Пословне просторије из члана 16 овог закона морају испунити сљедеће 
услове: 
a) да су намијењене искључиво пословању путничке агенције, у складу са 

одредбама овог закона; 
b) да су засебна цјелина у односу на друге пословне просторије правних и 

физичких лица која послују у истом објекту. 
 
(2) Изузетно од одредбе става 1 тачке б) овог члана, пословне просторије не 
морају бити одвојена пословна цјелина у случају када се те просторије налазе у 
објектима намијењеним другим активностима: у ходницима хотела, у сајамским 
просторијама, на станицама или терминалима за јавне услуге копненог, 
ријечног или ваздушног превоза. 
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Члан 18 

(Шеф пословнице) 
 
(1) Путничка агенција која непосредно продаје туристичке пакет-аранжмане и 
излетничке програме мора имати у свакој пословници најмање једног 
запосленог шефа пословнице који испуњава услове прописане овим законом. 
 
(2) Шеф пословнице одговоран је за рад у пословници у складу са овим 
законом. 

 
Члан 19 

(Ко може бити шеф пословнице) 
 
(1) Шеф пословнице може бити грађанин: 
a) који је држављанин Босне и Херцеговине; 
b) који има пребивалиште у Босни и Херцеговини; 
c) који има потпуну пословну способност; 
d) који има најмање средњу стручну спрему; 
e) који има положен стручни испит за шефа пословнице; 
f) који познаје најмање један свјетски језик; 
g) којем правоснажном пресудом или рјешењем о прекршају није изречена 

забрана обављања послова шефа пословнице. 
 
(2) Изузетно од одредбе става 1 тачке а) овог члана, шеф пословнице може 
бити и страни држављанин под условом да је добио сагласност надлежног 
одјељења. 
 

Члан 20 
(Стручни испит за шефа пословнице) 

 
(1) Стручни испит за шефа пословнице полаже се према утврђеном испитном 
програму, а полажу га лица која немају вишу или високу стручну спрему 
туристичког смјера. 
 
(2) О положеном стручном испиту издаје се увјерење. 
 
 

Члан 21 
(Испитна комисија)  

 
Стручни испит за шефа пословнице полаже се пред испитном комисијом коју 
оснива градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 

 
Члан 22 

(Програм полагања испита) 
 
(1) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати 
испитни програм за шефа пословнице, састав испитних комисија и начин 
полагања испита. 
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(2) Испитни програм из става 1 овог члана објављује се у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине». 

 
 
ГЛАВА II.  ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, ПРАТИЛАЦ, АНИМАТОР И ЗАСТУПНИК 
 

 
ОДЈЕЉАК А. Туристички водич 

 
Члан 23 
(Појам) 

 
(1) Туристички водич је грађанин који туристима показује и стручно објашњава 
природне љепоте и ријеткости, културно-историјске споменике, умјетничка 
дјела, етнографске и друге знаменитости, историјске догађаје и легенде о тим 
догађајима и личностима, друштвено-политичке токове и збивања, те 
економска достигнућа мјеста и подручја (у даљем тексту: туристички водич). 
 
(2) Путничка агенција и други корисници услуга туристичког водича, не смију 
пружање услуга туристичког водича повјерити лицу које не посједује одобрење 
надлежног одјељења Брчко дистрикта БиХ.  
 
(3) Туристички водич наплаћује накнаду за пружену услугу и накнаду трошкова 
за рад према цјеновнику који овјерава надлежно одјељење. 
 
(4) Не сматра се туристичким водичем стручни радник који обавља послове 
водича на свом радном мјесту код правног лица или физичког лица унутар 
пословног простора у којем ради (музеј, галерија, национални парк и сл.), 
стручни радник путничке агенције који прати групу туриста из мјеста у мјесто, 
водич у планинама и јамама, у лову и риболову, као и водитељ (вођа) и 
пратилац екскурзије и излета. 
 

Члан 24 
(Услови за стицање звања) 

 
Туристички водич може бити грађанин: 
a) који је држављанин Босне и Херцеговине; 
b) који има пребивалиште у Босни и Херцеговини; 
c) који има потпуну пословну способност; 
d) који има најмање средњу стручну спрему; 
e) који има положен стручни испит за туристичког водича; 
f) који познаје најмање један свјетски језик; 
g) којем правоснажном пресудом или рјешењем о прекршају није изречена 

забрана обављања послова туристичког водича. 
 

Члан 25 
(Стручни испит) 

 
(1) Стручни испит за туристичког водича полаже се према утврђеном испитном 
програму. 
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(2) О положеном стручном испиту издаје се увјерење. 
 

 
Члан 26 

(Испитна комисија) 
 
Стручни испит за туристичког водича полаже се пред испитном комисијом коју 
оснива градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 
  

Члан 27 
(Испитни програм) 

 
(1) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати 
испитни програм за туристичке водиче, састав испитних комисија и начин 
полагања испита. 
 
(2) Испитни програм из става 1 овог члана објављује се у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине». 
 
(3) Туристичка заједница Брчко дистрикта Босне и Херцеговине може да 
пропише допунски испитни програм за туристичке водиче који ће обављати 
послове на њеном подручју. 
 

Члан 28 
(Провјеравање стручног знања водича) 

 
(1) У случају значајнијих измјена прописа и других услова који би захтијевали 
битно другачији садржај или начин обављања послова туристичког водича или 
у случају утврђене потребе обнављања знања туристичког водича, може се 
обавити провјеравање стручног знања туристичких водича. 
 
(2) Потребу за провјеравањем стручног знања туристичких водича из става 1 
овог члана, те начин провјеравања као и друга питања у вези с провјером 
стручног знања туристичких водича утврђује градоначелник на предлог шефа 
надлежног одјељења. 
 

Члан 29 
(Исказница туристичког водича) 

 
(1) Туристички водич дужан је да послове водича обавља савјесно и стручно у 
складу са  одредбама овог закона и пословним обичајима. 
 
(2) При обављању послова, туристички водич мора имати код себе исказницу 
туристичког водича и носити је на видљивом мјесту. 
  
(3) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати облик, 
изглед, садржај и начин издавања исказнице туристичког водича. 
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Члан 30 

(Одобрење)  
 
(1) За пружање услуга туристичког водича туристички водич мора посједовати 
одобрење надлежног одјељења Брчко дистрикта БиХ. 
 
(2) Одобрење из става 1 овог члана издаје на захтјев туристичког водича 
надлежно одјељење Брчко дистрикта БиХ.  
 

Члан 31 
(Садржај одобрења) 

 
(1) Одобрење из члана 30 овог закона мора садржавати: 
a) име и презиме туристичког водича, мјесто пребивалишта, подручје на 

којем ће обављати послове; 
b) стечену стручну спрему и датум када је положио испит за туристичког 

водича; 
c) језике на којима ће пружати услуге туристичког водича; 
d) ако туристички водич пружа услуге само у једном периоду током године 

(сезонски) –  период у којем пружа услуге. 
 
(2) Стечена стручна спрема уноси се у одобрење у складу с подацима из 
увјерења о положеном стручном испиту. 
 

Члан 32 
(Коме се доставља одобрење) 

 
Надлежно одјељење доставиће одобрење из члана 30 овог закона Пореској 
управи Брчко дистрикта БиХ као и тржишној инспекцији Владе Брчко дистрикта 
БиХ. 
 

Члан 33 
(Уписник одобрења) 

 
(1) Одобрење за пружање услуга туристичког водича уписује се у уписник који 
води надлежно одјељење. 
 
(2) Облик, садржај и начин вођења уписника из става 1 овог члана прописује 
градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 
 

Члан 34 
(Престанак одобрења) 

 
(1) Одобрење за пружање услуга туристичког водича престаје да вриједи у 
сљедећим случајевима: 
a) одјавом –  даном подношења одјаве надлежном одјељењу; 
b) ако престане испуњавати један од прописаних услова из члана 24 овог 

закона; 
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c) ако се утврди накнадно да је издато одобрење засновано на неистинитим 
подацима или кривотвореним документима. 

 
(2) О престанку одобрења из става 1 овог члана надлежно одјељење доноси 
посебно рјешење. 
 
 
 

ОДЈЕЉАК Б.  Туристички пратилац 
 

Члан 35 
(Појам) 

 
Туристички пратилац је грађанин који обавља оперативно-техничке послове у 
вођењу и праћењу туриста, те даје туристима основна саопштења о сврси 
путовања. 
 

Члан 36 
(Испит за туристичког пратиоца) 

 
(1) Туристички пратилац је грађанин који осим услова из члана 24 тачака a, b, c 
и d овог закона има и положен испит за туристичког пратиоца. 
 
(2) Лица која имају вишу или високу стручну спрему туристичког смјера или 
положен стручни испит за туристичког водича ослобођена су обавезе полагања 
испита за туристичког пратиоца. 
 
 

Члан 37 
(Испитна комисија)  

 
(1) Испит за туристичког пратиоца полаже се пред испитном комисијом коју 
именује путничка агенција, а према испитном програму који утврђује 
градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 
(2) Испитни програм из става 1 овога члана објављује се у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
(3) О положеном испиту путничка агенција туристичком пратиоцу издаје 
увјерење. 
 

Члан 38 
(Повјеравање послова туристичког пратиоца) 

 
(1) Путничка агенција не смије обављање послова туристичког пратиоца 
повјерити лицу које не испуњава услове из члана 36 овог закона. 
 
(2) Туристички пратилац, приликом пружања услуга туристичког пратиоца, мора 
имати увјерење о положеном испиту којим се утврђује његово својство. 
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ОДЈЕЉАК Ц.  Туристички аниматор 

 
Члан 39 
(Појам)  

 
(1) Туристички аниматор је грађанин који испуњава услове из става 2 овога 
члана и који планира и остварује програме спровођења слободног времена 
туриста, а који се односе на спортско-рекреативне, забавне и културно-
друштвене садржаје. 
 
(2) Туристички аниматор мора испуњавати сљедеће услове: 

a) да има пословну способност; 
b) да има најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит 

за туристичког аниматора; 
c) да познаје најмање два страна језика. 

 
Члан 40 

(Стручни испит)  
 
(1) Стручни испит за туристичког аниматора полаже се пред испитном 
комисијом коју оснива градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 
(2) О положеном стручном испиту, туристичком аниматору издаје се увјерење. 
 
(3) Туристички аниматор, приликом пружања услуга туристичког аниматора, 
мора имати увјерење о положеном испиту којим се утврђује његово својство. 

 
Члан 41 

(Испитни програм) 
 
(1) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати  
испитни програм за туристичке аниматоре, састав испитних комисија, као и 
начин полагања стручног испита. 
 
(2) Испитни програм из става 1 овога члана објављује се у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 

 
 
 

ОДЈЕЉАК Д.  Туристички заступник 
 

Члан 42 
(Појам) 

 
(1) Туристички заступник је грађанин који заступа организатора путовања у 
мјесту испуњавања услуга. 
 
(2) Организатор је дужан да писмено обавијести даваоца услуга о заступнику, 
његовим овлашћењима и свим евентуалним промјенама. 
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Члан 43 
(Овлашћења)  

 
Овлашћења туристичког заступника су да: 

a)  штити интересе и права путника и организатора путовања код 
даваоца услуга; 

b) пружа обавјештења и упутства путницима код извршења програма 
путовања и додатних услуга; 
c) наручује додатне услуге у име организатора путовања према 
добијеним овлашћењима; 
d) посредује у добијању додатних услуга за путнике (излет, културне и 
школске приредбе и сл.); 
e) обавља и друге послове потребне за заштиту интереса путника и 
организатора путовања. 
 

 
ГЛАВА III.   ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ У СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ 

 
 

Члан 44 
(Појам) 

 
У сеоском домаћинству могу се пружати услуге боравка туриста ради одмора и 
рекреације у атмосфери сеоског живота и крајолика с могућношћу учествовања 
у активностима сеоског газдинства. 
 

Члан 45 
(Врсте услуга) 

 
(1) Туристичке услуге у сеоском домаћинству нарочито су: изнајмљивање коња 
за јахање, лов и риболов на сеоском газдинству, организовање убирања 
плодова и гљива, берба воћа и поврћа, убирање љетине и др. 
 
(2) Туристичке услуге из става 1 овог члана може пружати члан сеоског 
газдинства који има рјешење о испуњењу услова за обављање дјелатности за 
пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству у складу са Законом о 
угоститељској дјелатности. 
 
(3) Градоначелник ће на предлог шефa надлежног одјељења за пружање услуга 
из става 1 овог члана прописати минималне услове за њихово пружање. 
 
 
 
ГЛАВА IV.  УСЛУГЕ НА СКИЈАШКОМ ТЕРЕНУ 
 

Члан 46 
(Појам) 

 
(1) Услугама на скијашком терену, у смислу овог закона, сматра се давање на 
коришћење простора, уређаја и опреме за рекреативно и спортско скијање, 
скијашку обуку и друге рекреативне и спортске активности на снијегу. 
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(2) Услуге из става 1 овог члана могу се пружати на скијашком терену који, у 
зависности од врсте активности из става 1 овог члана, мора бити уређен, 
опремљен и одржаван тако да је безбједан за кориснике и за који је рјешењем 
надлежног органа утврђено да испуњава прописане услове, у складу са овим 
законом и другим прописима. 
 
(3) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати начин и 
услове за пружање услуга из става 1 овог члана. 
 

Члан 47 
(Обавеза даваоца услуга) 

 
(1) Правно лице, односно предузетник који пружа услуге на скијашком терену, 
дужан је да: 
a) обезбиједи и одржава скијашки терен за безбједно коришћење; 
b) утврди ред и обезбиједи службу за одржавање реда на скијашком терену; 
c) обезбиједи службу спасавања и пружања хитне медицинске помоћи на 

скијашком терену; 
d) на улазу у скијашки терен видно истакне одредбе о реду, цијене за 

коришћење уређаја, опреме и простора и других услуга на скијашком 
терену. 

 
(2) Корисници скијашког терена дужни су да се придржавају прописа о реду на 
скијашком терену. 
 
 

 
ГЛАВА  V.  ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ У НАУТИЧКОМ ТУРИЗМУ 
 
 

Члан 48 
(Појам) 

 
Наутички туризам је, у смислу овог закона пловидба и боравак туриста – 
наутичара на пловним објектима (јахта, бродица и сл.), као и боравак у лукама 
наутичког туризма ради одмора и рекреације.  
 

 
Члан 49 

(Врсте услуга) 
 
(1) Услуге у наутичком туризму су: 

a) изнајмљивање простора уз уређену и дјелимично или потпуно заштићену 
обалу (у даљем тексту: вез) за смјештај пловних објеката и туриста 
наутичара који бораве на њима; 

b) изнајмљивање пловних објеката за одмор и рекреацију (чартер, cruising - 
крстарење и сл.); 

c) услуге скипера; 
d) прихватање, чување и одржавање пловних објеката на везу у води и 

сувом везу; 
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e) услуге снабдијевања наутичара (водом, горивом, намирницама, 
резервним дијеловима, опремом и сл.); 

f) уређење и припремање пловних објеката; 
g) давање различитих информација наутичарима (временска прогноза, 

наутички водичи и сл.); 
h) школе једрења, обуке за скипере и водитеље бродица; 
i) друге услуге за потребе наутичког туризма. 

 
(2) Градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења може за поједине 
услуге из става 1 овога члана да пропише минималне услове и начин њиховог 
пружања. 
 
 

Члан 50  
(Објекти наутичког туризма) 

 
(1) Туристичке услуге у наутичком туризму пружају се, понајвише, у маринама и 
у другим лукама отвореним за путнички саобраћај, наутичко-туристичким 
центрима (у даљем тексту: луке наутичког туризма) и на пловним објектима 
наутичког туризма. 
 
(2) Луке и пловни објекти наутичког туризма  разврставају се у врсте, а поједине 
врсте се категоризују. 
 
(3) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења  прописати врсте и 
категорије лука и пловних објеката наутичког туризма, минималне услове које 
морају испуњавати, као и начин категоризације лука наутичког туризма. 
 
(4) О категоризацији лука наутичког туризма рјешава надлежно одјељење 
Владе Брчко дистрикта БиХ. 
 
 

Члан 51 
(Услови) 

 
(1) Поједине туристичке услуге у наутичком туризму може да пружа и грађанин 
ако испуњава прописане услове. 
 
(2) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења  прописати које 
туристичке услуге у наутичком туризму може пружати грађанин, те услове и 
начин на који се могу пружати. 
 
 

Члан 52 
(Одобрење)  

 
(1) Грађанин је дужан за пружање туристичких услуга добити одобрење Владе 
Брчко дистрикта БиХ. 
 
(2) Одобрење из става 1 овога члана може добити лице које испуњава сљедеће 
услове: 
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a) да је држављанин Босне и Херцеговине; 
b) да има пребивалиште у Босни и Херцеговини; 
c) да је власник или носилац права коришћења средстава за пружање 

услуга; 
d) да је прибавило важећу полису осигурања из које се покрива штета 

кориснику услуге у случају несреће. 
 

 
 

Члан 53 
(Садржај одобрења)  

 
Рјешење о одобрењу за пружање услуга из члана 52 става 1 овог закона 
обавезно садржи: 

a) име и презиме грађанина и мјесто пребивалишта; 
b) врсту услуге коју ће грађанин пружати и капацитет; 
c) мјесто гдје се услуга пружа; 
d) назнаку да ли се услуга пружа током цијеле године или само сезонски. 

 
 

Члан 54 
(Уписник рјешења) 

 
(1) Рјешење о одобрењу за пружање услуга из члана 52 става 1  овог закона 
уписује се у уписник одобрења за пружање услуга у наутичком туризму који 
води надлежно одјељење. 
 
(2) Облик, садржај и начин вођења уписника из става 1 овога члана прописује 
градоначелник на предлог шефа надлежног одјељења. 
 

 
Члан 55 

(Престанак важења одобрења) 
 
(1) Рјешење о одобрењу за пружање услуга из члана 52 става 1 овог закона 
престаје да вриједи у сљедећим случајевима: 

a) одјавом – даном подношења одјаве надлежном одјељењу; 
b) ако грађанин не започне да пружа услуге у року од шест мјесеци од дана 

добијања одобрења; 
c) ако је инспекцијским надзором утврђено да нису испуњени услови 

утврђени овим законом и другим прописима, а утврђени недостаци нису 
отклоњени у задатом року; 

d) ако се утврди накнадно да је издато одобрење засновано на неистинитим 
подацима или кривотвореним документима. 

 
(2) О престанку важења рјешења о одобрењу из става 1 овог члана надлежно 
одјељење доноси посебно рјешење, а доставља га Пореској управи Владе 
Брчко дистрикта БиХ  као и тржишној инспекцији Владе Брчко дистрикта БиХ. 
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ГЛАВА VI.  ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ У ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ТУРИЗМА И 
ОСТАЛЕ ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ 
 
 

Члан 56 
(Други облици туризма)  

 
(1) Туристичке услуге могу се пружати и у здравственом, конгресном, вјерском, 
спортском, ловном и другим облицима туризма. 
 
(2) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења  прописати начин 
и услове за пружање услуга из става 1 овог члана. 
 

 
Члан 57 

(Остале туристичке услуге)  
 
(1) Осталим туристичким услугама сматрају се: 

a) изнајмљивање сандолина, те њихов смјештај и чување; 
b) изнајмљивање једрилица, дасака за једрење, бицикла на води; 
c) изнајмљивање прибора и опреме за купање и скијање на води; 
d) изнајмљивање сунцобрана и лежаљки и др.; 
e) изнајмљивање скијашке и риболовне опреме и сл. 

 
(2) За пружање услуга из става 1 овог члана, давалац услуга обавезан је да 
обезбиједи корисника услуга од повреда и смрти. 
 
(3) Градоначелник може на предлог шефа надлежног одјељења да пропише 
техничке услове, као и мјеста за пружање услуга из става 1 овог члана. 
 

 
Члан 58 

(Одобрење)  
 
(1) Туристичке услуге из члана 57 може да пружа и грађанин ако добије 
одобрење надлежног органа Владе Брчко дистрикта БиХ. 
 
(2) Одобрење из става 1 овог члана може добити грађанин ако испуњава 
услове из члана 52 става 2 овог закона. 
 
 
 
ГЛАВА VII.  НАДЗОР 

 
Члан 59 

(Инспекцијски надзор)  
 
Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на 
основу овог закона, те појединачних аката, услова и начина рада надзираних 
давалаца туристичких услуга спроводе тржишна инспекција и друге инспекције, 
свака у оквиру своје надлежности, у складу с посебним прописима. 
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Члан 60 
(Овлашћења инспектора)  

 
У спровођењу инспекцијског надзора инспектор има право, обавезу и 
овлашћење да: 

a) прегледа пословне и друге просторије и просторе у којима се 
обавља туристичка дјелатност као и опрему неопходну за 
обављање дјелатности прописану овим законом као и 
правилницима који ближе уређују ову област; 

b) прегледа и контролише пословне књиге, исправе и евиденције и 
другу пословну документацију, која му омогућује увид у пословање 
даваоца туристичких услуга, као и исправе на основу којих се може 
утврдити идентитет лица која се затекну у обављању дјелатности. 

 
 

Члан 61 
(Обавезе)  

 
(1) Правна лица, предузетници и грађани чије се просторије и простори, уређаји 
и опрема и пословање контролишу, обавезни су да омогуће инспектору 
несметано обављање инспекцијског надзора. 
 
(2) Правна лица, предузетници и грађани дужни су на захтјев инспектора да 
доставе тражене податке који су инспектору потребни за обављање послова из 
његове надлежности. 
 

Члан 62 
(Отклањање недостатака)  

 
(1) Ако пословни простор, уређаји или опрема у којем или којима се обавља 
туристичка дјелатност престану удовољавати условима прописаним овим 
законом и другим прописима,  инспектор ће наложити отклањање утврђених 
недостатака, ако је недостатке могуће отклонити. 
 
(2) Ако недостаци и неправилности из става 1 овог члана не буду отклоњени у 
одређеном року,  инспектор ће рјешењем забранити  обављање туристичке 
дјелатности, док се ти недостаци и неправилности не отклоне. 
 

 
Члан 63 

(Рјешење о забрани дјелатности) 
 
(1) Инспектор ће рјешењем забранити обављање туристичке дјелатности 
правном лицу или предузетнику ако се обавља туристичка дјелатност без 
рјешења о упису у судски регистар и без рјешења надлежног одјељења којим се 
потврђује да су испуњени услови за обављање дјелатности или ако се обавља 
дјелатност супротно донесеном рјешењу. 
 
(2) Жалба не одлаже извршење рјешења. 
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Члан 64 

(Затварање пословног простора и одузимање предмета) 
 
 (1) Инспектор у спровођењу рјешења из члана 62 става 2 и члана 63 овог 
закона ће запечатити или на други погодан начин затворити пословни простор у 
којем се обавља туристичка дјелатност. 
 
(2) Предмет који је употријебљен приликом чињења прекршаја тржишни 
инспектор може привремено одузети до коначне одлуке надлежног суда. 
 

 
Члан 65 

(Наплата више цијене) 
 
(1) Ако инспектор у спровођењу инспекцијског надзора утврди да је купцу 
туристичке услуге зарачуната или наплаћена виша цијена од утврђене, нареди- 
ће продавцу услуге да врати више наплаћени износ оштећеном купцу услуге и 
без одлагања поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка. 
 
(2) Ако купац услуге из става 1 овога члана није познат, инспектор ће у захтјеву 
за покретање прекршајног поступка предложити да се више наплаћени износ 
одузме као противправно стечена имовинска корист. 
 
 
 
ГЛАВА VIII.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 66 
(Прекршаји)  

 
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 30.000 КМ казниће се за прекршај 
правно лице или предузетник ако обавља туристичку дјелатност, а није 
извршио упис у судски регистар или нема рјешење надлежног органа којим се 
потврђује да су испуњени прописани услови за обављање дјелатности (члан 3 
овог закона). 
 
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ.  

 
 

Члан 67 
(Прекршаји) 

 
(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 10.000 КМ  казниће се за прекршај 
правно лице или предузетник ако: 

a) обавља туристичку дјелатност која према прописима и обичајима 
не спада у предмет његовог пословања (члан 4 став 1 тачка а) овог 
закона); 
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b) не објави садржај и цијену сваке поједине услуге или се не 
придржава тих садржаја и цијена (члан 4 став 1 тачка b овог 
закона); 

c) за сваку извршену туристичку услугу кориснику услуге не изда 
рачун, карту или потврду с бројем којом се потврђује да је уплата 
примљена или не чува копије тих докумената за вријеме које је 
одређено прописима из подручја рачуноводства (члан 4 став 1 
тачка c овог закона); 

d) најкасније у року од осам дана не одговори на захтјев за тражену 
туристичку услугу или не изврши прихваћену услугу према 
уговореним условима (члан 4 став 1 тачка d овог закона); 

e) у просторијама и на мјестима гдје се продају туристичке услуге не 
води књигу жалби или у року од 15 дана не одговори на сваки 
изнесени приговор (члан 4 став 1 тачка e овог закона); 

f) на улазу у пословни простор видно не истакне тачан назив под 
којим послује, односно не истакне тачан назив који му стоји у 
рјешењу о испуњењу услова за обављање дјелатности (члан 4 
став 1 тачка f овог закона); 

g) на улазу у пословни простор видно не истакне радно вријеме (члан 
4 став 1 тачка g овог закона); 

h) не води пословне књиге или их не води на прописани начин (члан 4 
став 1 тачка h овог закона); 

i) на захтјев корисника услуга не изјасни се о својству у којем наступа 
и који му је обим овлашћења, ако заступа друге путничке агенције 
(члан 10 тачка a овог закона); 

j) не чува, као пословну тајну, све што је сазнао о путнику у складу са 
одредбом члана 10 тачком b овог закона; 

k) у свим рекламним и пропагандним материјалима, као и свим 
пословним документима видљиво не назначи фирму и сједиште 
путничке агенције (члан 10 тачка c овог закона); 

l) пружање услуга туристичког водича повјери лицу које не посједује 
одобрење надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ (члан 
23 став 2); 

m) послове туристичког пратиоца повјери лицу које не испуњава 
услове из члана 36 овог закона (члан 38 став 1 овог закона); 

n) писмено не обавијести даваоца услуга о заступнику, његовим 
овлашћењима и свим евентуалним промјенама (члан 42 став 2 
овог закона); 

o) продаје туристичке пакет-аранжмане и излетничке програме, а у 
пословници нема најмање једног запосленог шефа пословнице 
који испуњава услове прописане овим законом (члан 18 став 1 овог 
закона). 

 
(2) За прекршаје из става 1 тачака од b до n овог члана казниће се шеф 
пословнице новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ. 
 
(3) За прекршаје из става 1 тачака a и o овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ. 
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Члан 68 
(Прекршаји) 

 
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај 
правно лице из члана 5 става 1 овог закона ако: 

a) организује путовање или боравак за лица која нису његови 
чланови; 

b) организује путовање или боравак у сврху стицања добити; 
c) врши рекламирање и промоцију путовања ван својих средстава 

обавјештавања и саопштења која добијају чланови удружења; 
d) приликом организовања путовања за своје чланове не користи 

превозна средства у којима су путници и пртљаг осигурани; 
e) организује путовање или боравак који траје дуже од три дана. 

 
 

Члан 69 
(Прекршаји) 

 
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај 
правно лице ако поступи супротно одредбама чланова 11, 12 и 15 овог закона. 
 
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се шеф пословнице у износу од 
300 КМ  до 1.500 КМ. 
 

Члан 70 
(Прекршаји) 

 
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000  КМ казниће се за прекршај правно 
лице ако поступи супротно одредбама чланова 6, 13 и 14 овог закона. 
 
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се шеф пословнице новчаном 
казном од 300 КМ до 1.500 КМ. 
 

Члан 71 
(Прекршаји) 

 
Новчаном казном у износу од 50 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај грађанин 
ако: 

a) наплаћује накнаду за пружену услугу и накнаду трошкова за рад 
према цјеновнику који није овјерило надлежно одјељење Владе 
Брчко дистрикта БиХ (члан 23 став 3 овог закона); 

b) пружа услуге туристичког водича, а не посједује код себе 
исказницу туристичког водича или је не носи на видљивом 
мјесту (члан 29 став 2 овог закона); 

c) без одобрења пружа услуге туристичког водича (члан 30 став 1 
овог закона); 

d) пружа услуге туристичког пратиоца, а нема код себе увјерење о 
положеном испиту за туристичког пратиоца (члан 38 став 2 овог 
закона); 
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e) приликом пружања услуга туристичког аниматора нема код себе 
увјерење о положеном испиту за туристичког аниматора (члан 
40 став 3 овог закона); 

f) без одобрења пружа услуге у наутичком туризму (члан 52 став 1 
овог закона); 

g) пружа остале туристичке услуге, а није добио одобрење 
надлежног органа Владе Брчко дистрикта БиХ (члан 58 став 1).  

 
 

Члан 72 
(Прекршаји) 

 
Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај 
правно лице, односно предузетник ако пружа услуге на скијашком терену 
супротно одредбама члана 47 овог закона. 
 

 
Члан 73 

(Прекршаји)  
 
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај 
правно лице ако не омогући инспектору несметано обављање инспекцијског 
надзора или на захтјев инспектора не достави тражене податке (члан 61 овог 
закона). 
 
(2) За прекршај из члана 61 овог закона новчаном казном у износу од 500 КМ до 
3.000 КМ казниће се предузетник, односно грађанин. 
 
 

 
ДИО ТРЕЋИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 74 

(Усклађивање с новим законом) 
 
(1) Правно лице, предузетници и грађани који обављају туристичку дјелатност 
обавезни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. 

 
(2) Правним лицима, предузетницима и грађанима из става 1 овог члана који по 
овом закону не могу обављати туристичку дјелатност, или не ускладе 
пословање са овим законом у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона, престаје важност досадашњих рјешења – одобрења која се односе 
на обављање туристичке дјелатности, што ће надлежо одјељење утврдити 
рјешењем. 
 

Члан 75 
(Проведбени прописи) 

 
(1) Рок за доношење проведбених прописа из овог закона је три мјесеца од 
дана ступања на снагу овог закона. 
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(2) До ступања на снагу проведбених прописа из овог закона, остају на снази 
прописи ентитета који су се примјењивали у вријеме доношења овог закона. 
 

Члан 76 
(Престанак примјене закона) 

 
Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена одредаба Закона о 
туризму и угоститељству («Службени гласник Републике Српске» број 32/94) и 
одредаба Закона о туристичкој и угоститељској дјелатности («Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине» број 19/96) које се односе на туристичку 
дјелатност. 
 

Члан 77 
(Ступање закона на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у »Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
 
Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а       B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
       БРЧКО ДИСТРИКТ             BRČKO DISTRIKT 
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ           BOSNE I HERCEGOVINE 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА    SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 
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