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За спровођење ове одлуке задужује се Надзорни од-
бор ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно 
Ново Сарајево.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2598/14 Предсједница
13. новембра 2014. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1746
На основу члана 31. Закона о концесијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 59/13) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар трговине и туризма, уз претходно прибављено 
Мишљење Комисије за концесије Републике Српске, број: 
01-661/14, од 16. октобра 2014. године, и Сагласност Владе 
Републике Српске у Одлуци, број: 04/1-012-2-2541/14, од 
05.11.2014. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 104/14),  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ, 

ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА И О ВРСТИ, ВИСИНИ И 
НАЧИНУ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за одре-

ђивање висине концесионе накнаде у области трговине, 
туризма и угоститељства, као и врста, висина и начин обе-
збјеђења банкарских гаранција које се одређују у поступку 
додјеле концесија у области трговине, туризма и угости-
тељства.

Члан 2.
(1) У области трговине, туризма и угоститељства кон-

цесиона накнада за уступљено право рачуна се као посто-
так (%) од вриједности планиране инвестиције концесио-
нара, и то:

1) 3% за инвестиције до 10.000.000 КМ,
2) 1,5% за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање 

од 50.000.000 КМ,
3) 1% за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање од 

100.000.000 КМ и
4) 0,5% за инвестиције веће од 100.000.000 КМ.
(2) Вриједност планиране инвестиције прецизира се:
1) у иницијативи заинтересованог лица, сачињеној у 

складу са чланом 25. Закона о концесијама и
2) у Студији економске оправданости приликом ини-

цијативе надлежног органа, по расписаном јавном конкур-
су и у преговарачком поступку.

Члан 3.
(1) Концесиона накнада за коришћење предмета конце-

сије у области трговине, туризма и угоститељства износи 
3% од укупног годишњег прихода од обављања концесионе 
дјелатности.

(2) Начин уплате концесионе накнаде из става 1. овог 
члана утврдиће се уговором о концесији.

Члан 4.
(1) За привредна друштва која већ користе, односно 

експлоатишу природне ресурсе ради обављања трговин-
ске, туристичке или угоститељске дјелатности по раније 
стеченим правима, а који имају обавезу да закључе уговор 
о концесији у складу са чланом 67. Закона о концесијама, 
концесиона накнада за уступљено право рачуна се на начин 

да се, умјесто планиране инвестиције, као основ за обрачун 
користи укупно остварени приход по основу концесионе 
дјелатности остварене за претходну годину пословања кон-
цесионара.

(2) Постотак обрачуна у случају из става 1. овог члана 
износи 1% у односу на укупно остварени приход концесио-
нара по основу концесионе дјелатности остварене за прет-
ходну годину пословања.

Члан 5.
(1) Као средство обезбјеђења у вези са извршењем уго-

вора о концесији концесионар обезбјеђује банкарску гаран-
цију у форми гаранције за добро извршење посла.

(2) Гаранцијом за добро извршење посла концесионар 
гарантује да ће извршити уговор у дијелу који се односи 
на период изградње планираних објеката на концесионом 
подручју, не укључујући припремни период.

Члан 6.
(1) Банкарску гаранцију из члана 6. овог правилника 

издаје пословна банка чије су гаранције признате и прихва-
тљиве у међународном платном промету.

(2) Уколико банкарску гаранцију издаје банка чије је 
сједиште у иностранству, текст гаранције доставља се пу-
тем SWIFT-а, на једну од банака са сједиштем у Републици 
Српској.

(3) Банкарска гаранција из члана 6. овог правилника 
обавезно садржи клаузулу “непреносива”, “неопозива”, 
“безусловна” и “наплатива на први позив”.

Члан 7.
Гаранција за добро извршење посла за предмете кон-

цесије из области трговине, туризма и угоститељства одре-
ђује се у распону од 0,2% до 3%, у зависности од висине 
инвестиције концесионара, и износи:

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

10.000.000 КМ,
3) 1% за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање од 

50.000.000 КМ,
4) 0,5% за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање 

од 100.000.000 КМ,
5) 0,3% за инвестиције веће од 100.000.000 КМ, а мање 

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

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-09-2-2468/14
28. новембра 2014. године                 Министар,
Бања Лука                          Маида Ибришагић Хрстић, с.р.

1747
На основу члана 9. став 2. Закона о играма на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12), 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12) и члана 10. Уредбе о критеријумима 
за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од 
игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
104/13 и 5/14), министар просвјете и културе, 28.11.2014. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСЕБНИМ КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА 

РАСПОДЈЕЛУ ДИЈЕЛА ПРИХОДА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се посебни критеријуми, 

рокови, утврђују приоритети и поступак избора пројека-




