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На основу члана 33. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08 и 106/09) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), министар про свјете и културе
доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА

Члан 1.
У Правилнику о извођењу екскурзија и излета (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/10) члан 8.
мијења се и гласи:
“(1) Одјељенска вијећа предлажу наставничком вијећу
у школи план и програм организовања екскурзије, ради
разматрања и утврђивања коначног приједлога.
(2) Након утврђивања коначног приједлога плана и
програма организовања екскурзије, наставничко вијеће га
упућује савјету родитеља, ради добијања сагласности.”.
Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. послије тачке а) додаје се нова
тачка б), која гласи:
“б) школски одбор,”.
Досадашње т. б), в), г), д) и ђ) постају т. в), г), д), ђ) и
е).
Члан 3.
У члану 15. послије става 5. додаје се нови став 6., који гласи:
“(6) Уговор из става 4. овог члана закључује се у складу са законским прописима којима се регулише област туризма.”.
Члан 4.
Послије члана 17. додаје се нови члан 17а., који гласи:
“Члан 17а.
(1) Приликом бодовања туристичке агенције за квалитет смјештаја ученика у хотелима са различитим бројем
звјездица број бодова по овом критеријуму обрачунава се
тако што се број ноћења у хотелу са једним бројем звјездица дијели укупним бројем ноћења на екскурзији и помножи износом бодова за тај број звјездица.
(2) У случајевима из става 1. овог члана укупан број бодова које туристичка агенција оствари бодовањем по основу квалитета смјештаја утврђује се тако што се саберу бодови добијени за сваки ниво хотелског смјештаја обрачунати на начин из става 1. овог члана.
(3) Приликом бодовања туристичке агенције за квалитет превоза у случају када су аутобуси различите старости,
број бодова по овом критеријуму обрачунава се тако што
се број аутобуса за исту старосну групу дијели укупним
бројем ангажованих аутобуса и помножи бројем бодова за
ту старосну групу.
(4) У случајевима из става 3. овог члана укупан број
бодова које туристичка агенција оствари бодовањем утврђује се тако што се саберу бодови добијени за сваку старосну групу аутобуса утврђени на начин из става 3. овог члана.”.
Члан 5.
У члану 18. став 1. ријечи: “овим чланом” замјењују се
ријечима: “овим правилником”.
Члан 6.
У члану 20. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5.,
који гласе:
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“(3) Уколико је извођење екскурзије ван граница Босне
и Херцеговине планирано у мају или јуну, захтјев из става
1. овог члана школа је дужна поднијети најкасније до 15.
марта текуће године, а у случају да је извођење екскурзије
планирано за септембар или октобар, школа је дужна поднијети захтјев најкасније до 15. јуна текуће године.
(4) Министарство неће дати сагласност за извођење
екскурзије ван граница Босне и Херцеговине у случају да
су се на дестинацијама планираним за извођење екскурзије догодиле елементарне непогоде или појаве које би угрозиле здравље и сигурност ученика:
а) земљотрес,
б) поплава,
в) пожар,
г) пандемијска болест,
д) политичка превирања и
ђ) немири.
(5) Министарство ће повући сагласност дату за извођење екскурзије ван граница Босне и Херцеговине уколико
добије мишљење или препоруку званичних домаћих или
страних институција да би путовања на изабране дестинације могла бити опасна за безбједност и сигурност ученика и наставника.”.
Члан 7.
У члану 22. послије става 10. додаје се нови став 11.,
који гласи:
“(11) Организатори екскурзије или излета из школе и
туристичка агенција преузимају сву одговорност око припремања, организовања и извођења екскурзије или излета
ученика.”.
Члан 8.
Послије члана 24. додаје се нови члан 24а., који гласи:
“Члан 24а.
Школа која изводи екскурзију ученика ван граница Босне и Херцеговине обавезна је да обезбиједи пратњу љекара, који ће према потреби пружити адекватну здравствену
услугу и заштиту сваком учеснику на екскурзији.”.
Члан 9.
У члану 29. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Детаљни збирни извјештај са спроведене екскурзије, који су разматрали и усвојили наставничко вијеће и
школски одбор, са оцјеном реализације плана и програма
екскурзије, квалитетом пружених услуга туристичке агенције, те потпуним финансијским извјештајем, директор
школе је дужан доставити Министарству у року од 15 дана
од дана усвајања на сједници наставничког вијећа и школског одбора.”.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.021/020-86/11
4. августа 2011. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

Републички педагошки завод
Републике Српске
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 и 74/10),
члана 28. став 1. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 18/09), директор Републичког педагошког завода Републике Српске, уз сагласност
Владе Републике Српске, д о н o с и

