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тора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Брату-
нац на период до 90 дана.

2. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3085/19 Предсједник
14. новембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 130. и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем 
образовању и васпитању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/18), Влада Републике Српске, на 46. сједни-
ци, одржаној 14.11.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ЦЕНТАР “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ” ЉУБИЊЕ

1. Ђорђу Тохољу, професору географије, престаје 
дужност вршиоца дужности директора Јавне установе 
Средњошколски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње због 
истека периода на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3070/19 Предсједник
14. новембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 130. став 4. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/18), Влада Републике Српске, на 46. сједници, одржаној 
14.11.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
“СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ” ЉУБИЊЕ

1. Ђорђе Тохољ, професор географије, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошкол-
ски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње на период до 90 
дана.

2. Права, обавезе и одговорност директора школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3073/19 Предсједник
14. новембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2004
На основу чл. 30ђ. и 31. Закона о концесијама (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и 
члана 63. и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), уз 
сагласност Владе Републике Српске, акт број: 04/1-012-2-
28/19, од 3. јануара 2019. године, и прибављеног Мишљења 
Комисије за концесије Републике Српске, број: 01-1250/18, 
од 24. октобра 2018. године, министар трговине и туризма, 
15. новембра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КОНЦЕСИОНИМ НАКНАДАМА И ГАРАНЦИЈАМА У 
ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за одре-

ђивање висине концесионе накнаде за предмете концесије 
у области трговине, туризма и угоститељства, висина кон-
цесионе накнаде, врсте и висина гаранција и критеријуми 
за одређивање висине гаранција. 

Члан 2.
(1) Концесиона накнада је накнада коју плаћа концеси-

онар у складу са одредбама Закона о концесијама (у даљем 
тексту: Закон), овим правилником и уговором о концесији.

(2) Концесиона накнада новчаног је карактера и састоји 
се од:

1) концесионе накнаде за уступљено право (једнократ-
на накнада) и

2) концесионе накнаде за коришћење.
(3) Уговором о концесији може се одредити промје-

на висине концесионе накнаде за коришћење у периоду 
трајања уговора о концесији. 

Члан 3.
(1) Критеријум за одређивање концесионе накнаде за 

уступљено право у области трговине, туризма и угости-
тељствa је висина планиране инвестиције, исказане у сту-
дији економске оправданости за предметну концесију или 
у иницијативи за покретање поступка за додјелу концесије.

(2) Концесиона накнада за уступљено право у области 
трговине, туризма и угоститељства утврђује се процентуал-
но од вриједности планиране инвестиције концесионара у 
распону од 0,5% до 5%, како слиједи:

1) за инвестиције до 10.000.000 КМ је 5%,
2) за инвестиције вриједности веће од 10.000.000 КМ до 

50.000.000 КМ је 3%, 
3) за инвестиције вриједности веће од 50.000.000 КМ до 

100.000.000 КМ је 1%, 
4) за инвестиције веће од 100.000.000 КМ је 0,5%.

Члан 4.
Концесиона накнада за коришћење концесије у области 

трговине, туризма и угоститељства утврђује се проценту-
ално, у распону од 2% до 5% од годишњег прихода оства-
реног обављањем концесионе дјелатности у овој области, 
и то:

1) за изградњу или реконструкцију и коришћење оста-
лих објеката туристичке супраструктуре из члана 2. став 1. 
тачка 6) Закона о туризму (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 45/17) је минимално 2%,

2) за изградњу или реконструкцију продајних (трговин-
ских) објеката, угоститељских објеката за смјештај (хоте-
ли, мотели и остали објекти) и угоститељских објеката за 
исхрану и пиће (ресторани и остале врсте објеката) је ми-
нимално 3,5%,

3) за изградњу или реконструкцију и коришћење скија-
лишта је минимално 4%,

4) за изградњу или реконструкцију и коришћење оста-
лих објеката туристичке инфраструктуре из члана 2. став 1. 
тачка 5) Закона о туризму је 5%.

Члан 5.
(1) Ако се концесиона дјелатност обавља на територији 

више јединица локалне самоуправе, концесиона накнада за 
коришћење плаћа се сразмјерно површини заузетог земљи-
шта.

(2) Заузетим земљиштем сматра се земљиште на којем 
су изграђени објекти који су у функцији обављања конце-
сионе дјелатности, укључујући и експроприсано а неиз-
грађено земљиште.
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Члан 6.

Концесиона накнада из члана 2. став 2. овог правилника 
може бити и већа од накнаде утврђене на начин прописан 
овим правилником у случају када у поступку додјеле кон-
цесије понуђач сам понуди већи износ накнаде.

Члан 7.
Као средство обезбјеђења у поступку додјеле концесије и 

извршења уговора о концесији, концесионар доставља гаран-
цију у форми банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Члан 8.
(1) Банкарску гаранцију из члана 7. овог правилника 

издају пословне банке чије су гаранције признате у међу-
народном платном промету.

(2) Банкарске гаранције обавезно садрже клаузулу “не-
преносива”, “неопозива”, “безусловна” и “наплатива на 
први позив”.

(3) Уколико банкарску гаранцију обезбјеђује налого-
давац из иностранства, на такву гаранцију се примјењују 
Једнообразна правила за гаранције на позив - URDG 758. 

Члан 9.
Износ банкарске гаранције одређује се процентуално, у 

распону од 0,2% до 3% од вриједности инвестиције одређе-
не студијом економске оправданости, и то:

1) за инвестиције до 5.000.000 КМ је 3%,
2) за инвестиције веће од 5.000.000 КМ, а мање од 

10.000.000 КМ је 2%,
3) за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање од 

50.000.000 КМ је 1%,
4) за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање од 

100.000.000 КМ је 0,5%,
5) за инвестиције веће од 100.000.000 КМ, а мање од 

500.000.000 КМ је 0,3%, 
6) за инвестиције веће од 500.000.000 КМ је 0,2%.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о критеријумима за одређивање концесионе 
накнаде у области трговине, туризма и угоститељства и о 
врсти, висини и начину обезбјеђивања гаранција (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 108/14).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-07-020-2906/18
15. новембрa 2019. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

2005
На основу члана 127а. став 10. Закона о основном ва-

спитању и образовању (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 44/17, 31/18 и 84/19) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар просвјете и културе, 22. новем-
бра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ 

НАГРАДЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак за додјељи-

вање Светосавске награде наставницима у основним шко-
лама у Републици Српској (у даљем тексту: Република).

Члан 2.
(1) За изузетне резултате у области васпитања и обра-

зовања ученика и допринос квалитетнијем васпитању и 

образовању у Републици наставници могу бити награђени 
Светосавском наградом, у складу са Законом о основном 
васпитању и образовању (у даљем тексту: Закон) и овим 
правилником.

(2) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: ми-
нистар) додјељује Светосавску награду, која се састоји од 
Светосавске повеље и новчане награде.

(3) Светосавска награда из става 2. овог члана додјељује 
се сваке године на свечаности која се одржава на Дан Све-
тог Саве, 27. јануара, за претходну школску годину.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, додјела Светосавске 
награде може се организовати и други дан, о чему одлучује 
министар.

Члан 3.
(1) Кандидате за додјелу Светосавске награде могу 

предлагати:
1) основне школе и
2) струковна удружења васпитно-образовних радника.
(2) Кандидати за додјелу Светосавске награде су сви 

наставници који раде на подручју Републике, а који испу-
њавају услове и критеријуме прописане Законом.

(3) Светосавска награда додјељује се једном наставни-
ку разредне и једном наставнику из предметне наставе у 
оквиру једног актива директора.

(4) Предлагачи из става 1. овог члана могу предлагати 
само по једног наставника разредне и једног наставника из 
предметне наставе.

(5) Кандидати који су у једној години предложени за 
додјелу Светосавске награде, а нису је добили, могу бити 
поново предложени.

Члан 4.
(1) Избор кандидата за додјелу Светосавске награде 

врши се путем јавног позива, који расписује Министар-
ство.

(2) Јавни позив објављује се у децембру текуће године 
и отворен је за достављање пријава кандидата најмање 15 
дана од дана објављивања.

(3) Јавни позив објављује се у једним дневним нови-
нама које се издају на територији Републике и на интернет 
страници Министарства.

(4) Јавни позив из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке:

1) услове које кандидат треба да испуњава и критерију-
ме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата,

2) податке о начину и адреси на коју се пријаве доста-
вљају, са назнаком: Пријава за додјелу Светосавске награде,

3) дан и мјесто гдје ће бити додијељена Светосавска 
награда.

Члан 5.
(1) Уз пријаву на јавни позив, која се доставља на обра-

сцу који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини 
његов саставни дио, доставља се:

1) образложен приједлог за додјелу Светосавске награ-
де на једном од језика који су у службеној употреби у Репу-
блици, у штампаној форми (до двије стране),

2) биографија кандидата,
3) документација којом се доказује да кандидат испу-

њава услове и критеријуме за додјелу Светосавске награде.
(2) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-

матране.

Члан 6.
(1) Министар именује Комисију за додјелу Светосавске 

награде (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију из става 1. овог члана чини пет чланова, од 

којих су три члана представници Министарства и два члана 
представници Републичког педагошког завода.




