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На основу члана 252. став (1) тачка 6), а у вези са чланом 144. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини («Службени гласник
БиХ», број 6/06) министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, у
сарадњи са органима надлежним за туризам, унутрашње послове и за транспорт,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ТУРИСТИЧКОЈ И ОСТАЛОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ПУТЕВИМА
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим Правилником се прописује врста, значење, облик, боја, димензије и
постављање туристичке и остале сигнализације на путевима.
Члан 2.
(Намјена Правилника)
Туристичка и остала сигнализација је намијењена обавјештавању учесника у
саобраћају о културним, историјским, природним и туристичким знаменитостима, те
осталим објектима и садржајима у насељу.
Члан 3.
(Туристичка и остала сигнализација)
(1) Туристичку сигнализацију на путевима чине:
1) знакови обавјештења о културним, историјским, природним и туристичким
знаменитостима,
2) знакови за усмјеравање према културним, историјским, природним и
туристичким знаменитостима и
3) знакови за пружање туристичких и других информација.
(2) Осталу сигнализацију у смислу овог Правилника чине:
1) знакови за израз добродошлице и
2) знакови обавјештења за усмјеравање према пословно - трговачким
центрима, важним објектима и садржајима у насељу, те осталим јавним просторима
(изложбе, сајмови) који због своје намјене привлаче већи број људи.
Члан 4.
(Називи и симболи)
(1) На знаковима туристичке сигнализације могу се налазити називи туристичких
одредишта и симболи појединих туристичких објеката, односно називи и симболи
заједно.
(2) На знаковима остале сигнализације могу се налазити називи и симболи
одредишта на које знакови упућују.
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(3) На знаковима туристичке и остале сигнализације могу се користити симболи који
се употребљавају на саобраћајним знаковима из групе знакова обавјештења.
Члан 5.
(Језик и писмо)
(1) На туристичкој и осталој сигнализацији натписи (језик и писмо) и садржај се
исписују
малим
словима
и
дефинишу
према
захтјеву
туристичке
заједнице/организације на подручју свог дјеловања уважавајући општа начела
равноправности језика и писма.
(2) Називи се пишу и на најмање једном страном језику.
Члан 6.
(Ретрорефлектујуће особине знакова на аутопутевима и брзим путевима)
(1) Знакови туристичке и остале сигнализације на аутопутевима и брзим путевима (у
даљем тексту: аутопутеви) морају имати боје ретрорефлексију класе 2, а на осталим
путевима класе 1.
(2) Када се туристички знакови постављају с другим саобраћајним знаковима морају
бити истих ретрорефлектујућих особина.
Члан 7.
(Постављање туристичке и остале сигнализације)
(1) Туристичка и остала сигнализација поставља се у складу са одредбама
правилника о саобраћајним знаковима и сигнализацији.
(2) Туристичка и остала сигнализација поставља се с десне стране уз коловоз, у
смјеру кретања возила.
Члан 8.
(Забрана постављања знака)
Знакови туристичке и остале сигнализације не смију се постављати на удаљености
мањој од 30 метара од саобраћајног знака, као ни између саобраћајних знакова
прописаних правилником о саобраћајним знаковима и сигнализацији, с њима
комбиновати или постављати на истом мјесту.
Члан 9.
(Основнa боја знака)
(1) Основна боја знакова туристичке и остале сигнализације на путевима је смеђа, а
ивице бијеле боје.
(2) Уметнута поља, натписи и стрелице на туристичким знаковима су бијеле боје, а
симболи су, у правилу, црне боје.
Члан 10.
(Услови)
Културне, природне, историјске и туристичке знаменитости, подручја и објекти на
које се упозорава и у које се води саобраћај с туристичком и осталом
сигнализацијом, морају испуњавати сљедеће услове:
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1) знаменитост, подручје или објект мора бити уврштен у попис културне,
историјске или природне вриједности,
2) знаменитост, подручје или објект мора бити у општем интересу и њега је у
правилу могуће посјетити током цијеле године,
3) приступ до знаменитости, подручја или објекта мора бити безбједан и лако
доступан широком кругу учесника у саобраћају којима је намијењен и
4) знаменитост, подручје или објект мора имати довољно мјеста за паркирање,
изграђене санитарне просторе и организовано прихватање гостију.
Члан 11.
(Одобрење за постављање туристичке и остале сигнализације)
(1)Туристичка и остала сигнализација поставља се на основу одобрења надлежног
субјекта, према поступку прописаном одговарајућим законом о јавним путевима.
(2) Ако знакови из претходног става нису укључени у саобраћајни пројекат пута,
исти ће се постављати и одржават на терет тражиоца.
(3) Услови постављања и одржавања туристичке сигнализације регулишу се
уговором између туристичке заједнице/организације и надлежнoг предузећа које
управља путевима (у даљем тексту: управитељ путева).
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ПОГЛАВЉЕ II - ТУРИСТИЧКИ ЗНАКОВИ ОБАВЈЕШТАВАЊА О КУЛТУРНИМ,
ИСТОРИЈСКИМ, ПРИРОДНИМ И ТУРИСТИЧКИМ ЗНАМЕНИТОСТИМА
Члан 12.
(Врсте туристичких знакова обавјештавања о културним, историјским,
природним и туристичким знаменитостима)
Туристички знакови обавјештавања о културним, историјским, природним и
туристичким знаменитостима су:
1) знак «обавјештајна плоча за културну знаменитост или објект» натписом,
симболом или ликовним приказом означава смјер и удаљености до културне
знаменитости или објекта,
2) знак «обавјештајна плоча за историјску знаменитост или објект» натписом,
симболом или ликовним приказом означава назив, врсту те смјер и
удаљености до историјске знаменитости или објекта,
3) знак «обавјештајна плоча за подручје природне знаменитости» натписом,
симболом или ликовним приказом означава назив, врсту те смјер одвајања и
удаљеност до мјеста од кога се одваја пут који води до знаменитости на коју
се знак односи,
4) знак «обавјештајна плоча за туристичку знаменитост или објект» натписом,
симболом или ликовним приказом означава назив, врсту те смјер и
удаљености до туристичке знаменитости или објекта и
5) знак »ознака туристичког пута« означава мјесто на путу од којег је пут или
њен дио проглашен као туристички пут (винска, обална, панорамска,
планинска, бањска и слично).
Члан 13.
(Облик туристичког знака)
(1) Туристички знакови обавјештавања имају облик правоугаоника или квадрата.
(2)Туристички знакови обавјештавања садрже назив, симбол или ликовни приказ
туристичког одредишта и удаљеност у километрима до одређене знаменитости,
објекта или мјеста од којег се креће према тој знаменитости, као и нека детаљнија
објашњења везана за туристичко одредиште.
Члан 14.
(Димензије знака)
Величине туристичких знакова обавјештења су:
1) на аутопутевима до 10 м2,
2) на магистралним путевима и путевима резервисаним за саобраћај моторних
возила до 6 м2 и
3) на осталим путевима до 4 м2.
Члан 15.
(Препознатљивост и размјерна величина туристичког знака)
Величина симбола и графичког приказа на туристичким знаковима обавјештавања
мора бити препознатљива и размјерна величини туристичког знака.
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ПОГЛАВЉЕ III - ТУРИСТИЧКИ ЗНАКОВИ ЗА УСМЈЕРАВАЊЕ ПРЕМА
КУЛТУРНИМ, ИСТОРИЈСКИМ, ПРИРОДНИМ И ТУРИСТИЧКИМ
ЗНАМЕНИТОСТИМА
Одјељак А. Туристички путоказни знакови
Члан 16.
(Дефиниција и врсте туристичких путоказних знакова)
(1) Туристички путоказни знакови су знакови који означују смјер према културним,
историјским, природним и туристичким знаменитостима и објектима.
(2) Туристички путоказни знакови су:
1) знак «путоказна плоча за усмјеравање према културним знаменитостима или
објекту», означава смјер којим се креће до назначене знаменитости или
објекта,
2) знак «путоказна плоча за усмјеравање према историјској знаменитости или
објекту», означава смјер кретања до назначене знаменитости или објекта,
3) знак «путоказна плоча за усмјеравање према природној знаменитости или
објекту», означава смјер кретања до назначене знаменитости или објекта,
4) знак «путоказна плоча за усмјеравање према туристичком објекту у насељу»,
означава врсту и назив те смјер кретања до назначеног објекта,
5) знак «путоказна плоча за усмјеравање према јавном објекту или простору
којем се прилази од туристичког пута» и
6) знак «путоказна плоча за усмјеравање према ауто кампу».
Члан 17.
(Облик туристичког путоказног знака)
(1) Туристички путоказни знак има облик правоугаоника на којем је стрелица и једно
поље са симболом, те један или два натписа, односно натпис и удаљеност.
(2) Положај стрелице и симбола на путоказном знаку су:
1) с лијеве стране знака када се односе на смјер «равно» и «лијево»,
2) с десне стране када се односе на смјер «десно».
Члан 18.
(Боја туристичког путоказног знака)
(1) Туристички путоказни знак има подлогу смеђе боје.
(2) Уметнута поља, натписи и стрелице су бијеле боје, а симболи су, у правилу, црне
боје.
Члан 19.
(Димензије туристичког путоказног знака)
(1) Величине страница туристичког путоказног знака, у правилу, су: 30 x 100 цм и 30
x 160 цм.
(2) Дужина туристичког путоказног знака одређује се према дужини натписа на
знаку.
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(3) Изузетно, ако се поставља на исти стуб са саобраћајним знаком, »путоказ«, има
дужину путоказа.
(4) Висина слова, у правилу, износи 14 цм.
(5) Бијело поље симбола је квадратно, величине 20 x 20цм.
Одјељак Б. Туристичке путоказне плоче и путоказни панои за
смјештајне објекте (хотели, мотели, пансиони, кампови и др.)
Члан 20.
(Значење туристичких путоказних плоча и путоказних паноа)
Туристичке путоказне плоче и путоказни панои за смјештајне објекте означавају
прилазе појединим хотелима, мотелима и пансионима, у урбаним зонама и
туристичким насељима.
Члан 21.
(Врсте туристичких путоказних плоча и путоказних паноа)
Туристичке путоказне плоче и путоказни панои за смјештајне објекте чине сљедећи
знакови:
1) знак «путоказна плоча за смјештајне објекте», означавају поједини хотел,
мотел и пансион у који води пут на који путоказна плоча упућује и
2) знак «путоказни пано за смјештајне објекте», означава смјерове на којима се
налазе хотели, мотели и пансиони који су на паноу назначени.
Члан 22.
(Облик и димензије туристичких путоказних плоча и путоказних паноа)
(1) Туристичка путоказна плоча за смјештајне објекте и пансионе има облик
правоугаоника.
(2) Висина слова је, у правилу, 14 цм.
(3) Величина странице путоказне плоче је, у правилу, 30 x 100 цм.
(4) Код туристичке путоказне плоче с низом путоказа, дужина се одређује по
најдужем натпису, тј. називу хотела.
Члан 23.
(Облик и боја знака путоказни пано за смјештајне објекте)
(1) Знак «путоказни пано за смјештајне објекте» је квадратног или правоугаоног
облика максималне величине 8 м2.
(2) Основна боја путоказне плоче и паноа је бијела, натписи и стрелице су црне боје,
а рубови и остале црте су смеђе.
Члан 24.
(Садржај знака туристичке путоказне плоче)
(1) На горњем дијелу туристичке путоказне плоче с појединачним путоказима
великим словима се исписује врста смјештајног објекта.
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(2) Испод овог натписа исписују се називи с ознаком категорије хотела, мотела или
пансиона груписаним по смјеровима, прво лијево, а затим десно.
(3) Поље на којем стоји натпис је за половину веће од поља за путоказе који се
налазе испод ње.
(4) Положај стрелица које означују смјер кретања на путоказу и путоказној плочи
мора одговарати положају саобраћајница на терену.
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ПОГЛАВЉЕ IV - ЗНАКОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ИНФОРМАЦИЈА
Члан 25.
(Врсте знакова за пружање туристичких информација)
Знакови за пружање туристичких информација су сљедећи:
1) знак «туристичке информације за одређену понуду», упућује на мјеста на
којима се могу добити одређене туристичке понуде и
2) знак «туристичко-информативна плоча», поставља се на одмаралиштима и
другим просторима уз пут који су намијењени одмору, а учесницима у
друмском саобраћају пружа детаљније информације везане за туризам у
насељу, подручју или кантону у којем се налази.
Члан 26.
(Облик, димензија и боја знака туристичке информације за одређену
понуду )
(1) Знак «туристичке информације за одређену понуду» је правоугаоног или
квадратног облика величине до 6 м2.
(2) Подлога знака је смеђе боје, а на уметнутим бијелим пољима су симболи и слова
црне боје.
(3) Допунска плоча је бијела с црним словима.
Члан 27.
(Облик, димензија и боја знака туристичка информативна плоча)
(1) Знак »туристичка информативна плоча« је правоугаоног облика, величине до 10
м2.
(2) Уз овај знак, у правилу се поставља и знак «туристичке информације».
(3) Туристичка информативна плоча има основну подлогу смеђе боје.
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ПОГЛАВЉЕ V - ОСТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Одјељак А. Знакови за израз добродошлице или друга обавјештења
Члан 28.
(Постављање знакова за израз добродошлице или друга обавјештења)
(1) Туристички знакови за израз добродошлице или друга обавјештења, постављају
се на улазу и /или излазу у државу, ентитет, дистрикт, кантон, туристичку ривијеру,
град или општину.
Члан 29.
(Облик и димензија знака за изражавање добродошлице или друга
обавјештења)
(1) Знакови за изражавање добродошлице или друга обавјештења су правоугаоног
или квадратног облика.
(2) Највеће допуштене величине знакова добродошлице или других обавјештења су:
1) до 12 м2, за израз добродошлице или другог обавјештења на улазу и/или
излазу у државу,
2) до 10 м2, за израз добродошлице или другог обавјештења на улазу и/или
излазу у ентитет или дистрикт,
3) до 6 м2, за израз добродошлице или другог обавјештења на улазу и/или
излазу у кантон или туристичку ривијеру,
4) до 4 м2, за израз добродошлице или другог обавјештења на улазу и/или
излазу у град и
5) до 2м2 за израз добродошлице или другог обавјештења на улазу и/или излазу
у општину или насељено мјесто.
(3) Знакове «добродошлице» или друга обавјештења постављају
туристичке заједнице/организације на мјестима своје надлежности.

надлежне

Члан 30.
(Боја знака за изражавање добродошлице и другa обавјештења)
Знакови израза добродошлице и другa обавјештења имају подлогу бијеле боје са
смеђом ивицом, а натписи, симболи и сликовни приказ су у више боја.
Одјељак Б. Обавјештајни путокази и обавјештајне плоче за друге објекте и
садржаје у насељу
Члан 31.
(Обавјештајни путоказ и обавјештајна плоча)
(1) Обавјештајни путокази и обавјештајне плоче су знакови који упућују према
пословно-трговачким зонама, важним објектима и садржајима у насељу (музеј,
позориште, жељезничка станица, гаража, болница, хитна помоћ, апотека и др.) и
обавјештавају о одржавању изложби, сајмова и друго.
(2) Обавјештајни путокази и обавјештајне плоче су:
1) знак «обавјештајни путоказ», упућује на важне објекте и садржаје у насељу.
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2) знак «обавјештајна плоча», обавјештава о важним објектима и садржајима у
насељу или о одржавању изложби и сајмова.
(3) Знак «обавјештајна плоча» која обавјештава о одржавању сајмова или изложби
је привременог карактера и може бити постављена само док је актуелно вријеме
трајања изложбе или сајма.
Члан 32.
(Димензија, облик, боја и садржај знака обавјештајни путоказ)
(1) Обавјештајни путокази су правоугаоног облика димензија 30 x100 цм и 30 x160
цм.
(2) Обавјештајне плоче су правоугаоног облика величине до 6 м2.
(3) Подлога обавјештајног путоказа и обавјештајне плоче је црне боје са жутим
натписима и ивицом.
(4) У обавјештајном знаку, осим назива, може бити и симбол објекта или садржаја
који се означава.
(5) Обавјештајна плоча садржи називе, симбол и сликовни приказ (план) објекта.
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ПОГЛАВЉЕ VI - ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И ОСТАЛЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Одјељак А. Уопштено о постављању туристичке и остале сигнализације
Члан 33.
(Мјесто, висина и положај сигнализације)
(1) Мјеста постављања, висина и положај туристичке и остале сигнализације
обавјештавања морају бити такви да:
1) не заклањају постављене саобраћајне знакове,
2) не одвраћају пажњу возача од постављених саобраћајних знакова,
3) не угрожавају кретање пјешака и
4) нису заклоњена пјешацима и паркираним возилима.
Члан 34.
(Мјесто постављања туристичке и остале сигнализације)
(1) Туристички знакови постављају се у близини туристичке знаменитости на коју се
односе, на задњем раскршћу јавног пута с приступним путем који води до
назначеног одредишта.
(2) За културне, природне, историјске и туристичке знаменитости од посебног
значаја, знакови се могу постављати почев од најближег важног раскршћа на
аутопуту, магистралном путу и осталим путевима.
Члан 35.
(Постављање туристичке обавјештајне плоче)
(1) Испред раскрснице од које се одваја пут који води према туристичкој
знаменитости поставља се само једна туристичка обавјештајна плоча.
(2) Туристичка обавјештајна плоча за случај из става (1) овог члана поставља се:
1) на аутопутевима 500 м до 1500 м прије првог најавног знака који се односи на
раскрсницу,
2) на магистралним путевима ван насеља, у правилу, на удаљености најмање 250
метара од првог саобраћајног знака који обавјештава о смјеру вожње у
раскрсници и
3) на другим путевима ван насеља, у правилу, на удаљености најмање 150 метара
испред првог саобраћајног знака, који обавјештава о смјеру вожње у
раскрсници, на путевима у оквиру насеља, у правилу на удаљености најмање
100 метара испред раскрснице.
(3) Туристичка знаменитост на коју се односи обавјештајна плоча, у правилу, је
удаљена до 30 км од мјеста одвајања пута који до ње води.
(4) Ако је за исту раскрсницу просторно везано више знаменитости истог ранга, на
туристичкој обавјештајној плочи могу бити назначене све те знаменитости.
(5 Испод туристичке обавјештајне плоче може се поставити допунска плоча са
исписаним називом излаза и удаљености у км.
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Члан 36.
(Мјесто постављања туристичког путоказног знака)
Туристички путоказни знак се, у правилу, поставља на путу гдје упозорава на
туристички важну знаменитост када је саобраћај према одредишту појачан или је
друмска веза која води до одредишта с главног пута тешко уочљива.
Члан 37.
(Забрана постављања туристичког путоказног знака)
Туристички знакови за усмјеравање према културним, историјским, природним и
туристичким знаменитостима те јавним објектима у оквиру подручја знаменитости у
насељу се смију постављати у оквиру подручја односно насеља, у правилу на
удаљености најмање 30 метара испред првог саобраћајног знака обавјештења који
обавјештава о смјеру вожње у раскрсници.
Члан 38.
(Обиљежавање привредних објеката и установа)
На привредне објекте и установе (забавни парк, излетнички ресторан, подручје
умјетничке колоније и др.) се смије упозорити путоказним знаком само онда када
садржај има и културно значење те је претежно прилагођен туризму и привлачи
одређени туристички саобраћај.
Члан 39.
(Мјесто за постављање путоказа за хотеле, мотеле и пансионе)
Путокази за хотеле, мотеле и пансионе постављају се на мјестима гдје постоје
потешкоће у избору правца кретања према истим.
Члан 40.
(Редослијед означавања хотела и мотела)
(1) Ако у насељеном мјесту постоји више хотела и мотела, редослијед означавања се
изводи по принципу најближе удаљености.
(2) Појединачни путокази за хотеле се међусобно раздвајају помоћу линија или
помоћу слободног међупростора.
Члан 41.
(Површина за постављање знака за давање туристичких и других
инфомрација)
Туристички знакови за давање туристичких и других информација постављају се на
површинама које нису намијењене саобраћају, а да при томе не ометају кретање
пјешака.
Члан 42.
(Површине за постављање обавјештајних путоказа и обавјештајних плоча)
Обавјештајни путокази и обавјештајне плоче могу се постављати на путевима у
насељу, по правилу, на удаљености најмање 100 м испред раскрснице.
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Одјељак Б. Постављање туристичке и остале сигнализације
Члан 43.
(Орган надлежан за издавање одобрења за постављање сигнализације)
(1) Одобрење за постављање туристичке и остале сигналлизације издаје надлежно
министарство или управитељ путева.
(2) Захтјев управитељу путева подноси туристичка заједница/организација са
подручја свог дјеловања.
(3) Захтјев мора бити усаглашен са саобраћајним пројектом за пут на којем се
планира поставити знак.
Члан 44.
(Туристички знакови на аутопутевима)
На аутопутевима се могу поставити само туристички знакови обавјештавања и
знакови за израз добродошлице у државу, ентитет и Брчко Дистрикт Босне и
Херцеговине.
Члан 45.
(Туристички знакови обавјештења на аутопутевима)
На аутопуту се могу постављати само туристички знакови обавјештења који се
односе на:
1) градове и објекте из пописа свјетске културне и историјске баштине,
2) издвојене објекте културне и историјске баштине највишег међународног и
националног ранга,
3) националне паркове,
4) бањe, љечилишта или
5) олимпијске спортске центре.
Члан 46.
(Садржај туристичког знака обавјештавања)
Садржај туристичких знакова обавјештавања када се постављају на аутопуту односи
се на знаменитости и објекте из чланка 45. овог Правилника, када су видљиви с
аутопута, у чијој близини аутопут пролази или до којих директно води пут који се од
аутопута одваја.
Члан 47.
(Забрана постављања туристичког знака обавјештења)
(1) Туристички знакови обавјештења на аутопуту не смију бити у заједничком
видокругу с осталим саобраћајним знаковима.
(2) Међусобна удаљеност између два туристичка знака обавјештења је минимално
500 м.
(3) Када се према више туристичких садржаја излази на истој раскрсници аутопута
сви садржаји се могу исписати на једном знаку.
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ПОГЛАВЉЕ VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
(Прелазне одредбе)
(1) Туристичка и остала сигнализација на путевима која није у складу с овим
Правилником, а нађе се на путевима на дан његовог ступања на снагу, мора се
замијенити односно уклонити до 31.12.2007.године.
(2) Туристичка и остала сигнализација која није предвиђена овим Правилником, а
нађе се на путевима на дан његовог доношења, мора се уклонити до
31.12.2007.године
Члан 49.
(Провођење Правилника)
Знакови туристичке и остале сигнализације се производе, постављају и одржавају у
складу са важећим законским прописима, као и смјерницма, правилима и техничким
условима.
Члан 50.
(Ступање на снагу и објављивање)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику БиХ», а објављује се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине.
МИНИСТАР
др Бранко Докић
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