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- шведски сандук,
- штоперица.
Опис мјеста извођења:
- линије старт/циљ, дужине један метар, постављене су пара-

лелно на растојању од 10 метара,
- три метра од старта поставља се тапацирана база шведског 

сандука, паралелно са линијом; мјесто на ком се постави сандук 
маркира се траком,

- на шест метара од стартне линије поставља се највећи оквир 
шведског сандука, и то тако да дужом страном лежи на поду; оквир 
сандука постављен је паралелно са стартном линијом; позиција 
ове препреке је маркирана траком.

Задатак:
- испитаник заузме четвороножни положај (ослоњен на стопа-

ла и на дланове), леђима окренут препрекама; стопала су му непо-
средно испред линије старта,

- задатак испитаника је да након знака: “САД!” четвороно-
жним ходањем уназад пређе простор од 10 метара, савлађујући 
препреке,

- прву препреку мора савладати пењањем, а другу провла-
чењем,

- задатак је завршен кад испитаник с обје руке пређе линију 
циља,

- задатак се изводи три пута, а најбоље вријеме се бодује.
Оцјењивање: оцјењује се најбоље вријеме од три извођења 

задатка.
Напомена: региструје се вријеме у десетинкама секунде од 

знака: “САД!” до преласка објема рукама преко линије циља. 
Ако испитаник, након што је с обје ноге започео пролажење кроз 
препреку обори препреку, он наставља с провлачењем, а оквир 
сандука поставља испитивач или сљедећи испитаник. Исто врије-
ди и за прву препреку. У току задатка испитаник ни на тренутак не 
смије окретати главу.

8. Купер тест
Вријеме рада: 12 минута.
Инструменти:
- штоперица,
- атлетска стаза од 400 m,
- пиштаљка.
Задатак:
- тест обухвата мјерење раздаљине коју испитаник успије да 

претрчи/препјешачи за 12 минута.
Оцјењивање: оцјењује се претрчана/препјешачена дионица у 

метрима за 12 минута.
Напомена: за вријеме извођења теста испитаник не смије 

изаћи ван стазе, кретати се у супротном смјеру, сјести, лећи или 
ометати друге кандидате.

2. Тест опште информисаности
Тест опште информисаности састоји се од 30 питања са по-

нуђеним одговорима.
Сваки тачан одговор бодује се једним бодом. На основу броја 

тачних одговора, кандидат добија одговарајући број бодова.
Систем бодовања успјеха на тесту опште информисаности је 

сљедећи:

Бодо-
ва 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Резул-
тат 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Вријеме рада је 20 минута.
Тест опште информисаности није елиминаторан, те се добије-

ни бодови сабирају у коначном скору и утичу на коначан број бо-
дова које је кандидат освојио.

Тест опште информисаности ради се путем E-modle – аплика-
ције за тестирање преко система за учење на даљину.

У случају немогућности реализације тестирања електронским 
путем због објективних разлога (пад система, нестанак електричне 
енергије и др.), тестирање кандидата врши се писменим путем.

3. Усмени дио тестирања – интервју
Интервју се састоји од разговора кандидата са Комисијом 

за интервју, који се обавља са сваким кандидатом појединачно у 
трајању од пет до десет минута.

Комисија ради по принципу постављања питања, те комента-
рисања одређених појава и догађаја.

Примјењује се нестандардизовани интервју припремљен на 
основу података добијених из пријаве и резултата претходних те-
стирања.

Оцјена интервјуа врши се на основу сагласности свих чланова 
Комисије, а обухвата сљедеће параметре:

1. физички изглед и уредност,
2. образовање, професионални развој, ставови, амбиције,
3. интересовања за различите области,
4. комуникација и ментални захтјеви и
5. основна обиљежја личности.
Опис критеријума (параметара) процјене:
1. уредан/неуредан, складан/немаран, физички недостаци, ти-

кови, страбизам,
2. познавање актуелних догађања / непознавање, континуитет 

у образовању / прекид, висок ниво аспирација/низак, добра пред-
става (сазнања) о раду полиције / лоша (никаква), жеља за усавр-
шавањем и личним развојем / без жеље, позитивни ставови / нега-
тивни, амбициозност / недостатак амбиције,

3. снажна интересовања у разним областима (музика, спорт, 
књижевност, филм...) / без интересовања, отвореност духа / затво-
реност,

4. одговорност / неодговорност, креативност / недостатак креа-
тивности, способан да рјешава проблеме (размишља о њима) / не-
способан, доноси закључке и брзо схвата / не доноси и не схвата, 
добро језичко изражавање (вербална флуентност, комуникатив-
ност, прикладно изражавање) / лоше (супротно од претходно на-
веденог, као и замуцкивање, муцање, тепање и сл. што омета рад и 
комуникацију), има харизму / нема и

5. стабилан и опуштен / нестабилан, учтив / дрзак, пријатан 
(понашање, држање, манири) / непријатан, сигуран у себе (досље-
дан) / несигуран, има самопоуздања / нема, има самоконтролу / 
нема.

Интервју се вреднује бројем бодова који се добије сабирањем 
бодова појединачних чланова Комисије за интервју и дијељењем 
тог збира бројем чланова Комисије, а добијена вриједност предста-
вља коначан број бодова за кандидата.

Максимални број сирових бодова је 25, а минимални 16, од-
носно успјех за пролаз постиже кандидат који оствари 16 и више 
сирових бодова.

Скала оствареног броја бодова на интервјуу јесте:

Бодо-
ва 0 1 2 3 4 5

Резул-
тат 15,99 16,00–

17,99
18,00–
19,99

20,00–
21,99

22,00–
23,99

24,00–
25,00

Сваки члан Комисије добија припремљени формулар за ин-
тервју с параметрима који се оцјењују, а уједно је обавезан да дâ 
кратак писмени коментар.

Интервју је елиминаторан.
4. Бодовање општег успјеха у средњој школи
Бодује се општи успјех кандидата у сва четири разреда средње 

школе, тако што се сабирају средње оцјене општег успјеха у свим 
разредима, добијени збир се дијели бројем година средње школе 
(четири) и множи коефицијентом пет. Добијени резултат закружује 
се на двије децимале.

Максимални број бодова које кандидат може добити на општи 
успјех у средњој школи је 25, а минимални 10.

При израчунавању броја бодова резултат се заокружује на 
двије децимале.

II -БОДОВАЊЕ УСПЈЕШНОСТИ КАНДИДАТА У ПРОЦЕСУ 
СЕЛЕКЦИЈЕ

ВРСТА ПРОВЈЕРЕ Максимални 
број бодова

Минимални 
број бодова

Практични дио тестирања – про-
вјера моторичких способности 50 20

Тест опште информисаности 20 0
Усмени дио тестирања – интервју 5 1
Бодовање општег успјеха у 
средњој школи 25 10

У К У П Н О 100 31

358
На основу члана 20. став 7. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/17) и чла-
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на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар трго-
вине и туризма, уз сагласност министра пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, министра здравља и социјалне 
заштите и министра просторног уређења, грађевинарства и 
екологије, 3. фебруара 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 

УСЛУГА У ОБЈЕКТУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Члан 1.
Овим правилником разрађују се услови које морају да 

испуњавају објекти у којима се пружају угоститељске услу-
ге на селу.

Члан 2.
(1) Угоститељске услуге на селу, односно услуге 

смјештаја и припремања и услуживања хране и пића који 
су произведени на пољопривредном газдинству из програ-
ма сопствене производње пружају се у објекту сеоског ту-
ризма (у даљем тексту: објекат).

(2) Производима из програма сопствене производње 
сматрају се пољопривредни производи произведени на 
пољопривредном газдинству, пољопривредни производи 
произведени на другим пољопривредним газдинствима и 
шумски производи које угоститељ или физичко лице убере, 
односно дивље животиње које угоститељ или физичко лице 
улови или купи од лица која су их убрали или уловили и 
остали слични производи.

(3) Приликом пружања услуга исхране и пића могу се 
користити и производи који не морају бити из програма 
сопствене производње, као што су: брашно, рижа, марга-
рин, маслац, уље, со, сви зачини, шећер, мед, минерална 
вода, чај, кафа и остали слични производи.

(4) Осим угоститељских услуга из става 1. овог чла-
на, корисницима услуга могу се пружати и остале пратеће 
услуге, као што су: продаја ручно произведених произво-
да, изнајмљивање коња за јахање, лов и риболов, пјешачке 
руте, брање гљива, љековитог и шумског биља, берба се-
зонског воћа и поврћа, убирање љетине, промоција локал-
них и традиционалних производа, продаја ручно произве-
дених производа и остале сличне активности.

(5) Услуге из става 4. овог члана могу се пружати у скла-
ду са прописима из области занатске дјелатности и старих 
заната, ловства и риболова и осталих посебних прописа.

(6) Дјелатност производње пољопривредних произво-
да на пољопривредном газдинству обавља се у складу са 
посебним прописима из области пољопривреде, хране и 
ветеринарства.

Члан 3.
Угоститељске услуге смјештаја на селу могу се пружати 

у објекту смјештаја за максимално 15 гостију истовремено, 
а припремање и услуживање хране и пића за максимално 
50 гостију истовремено.

Члан 4.
(1) Објекат мора испуњавати опште и посебне мини-

мално-техничке услове и да буде уређен и опремљен у скла-
ду са традиционалним вриједностима поднебља, насљеђем 
архитектуре и живота на селу или ширег подручја у којем 
се објекат налази.

(2) Изузетно, објекат може одступити од општих и посеб-
них минималнo-техничких услова, уз претходно прибавље-
ну сагласност надлежног органа у складу са прописима из 
области заштите природе и културно-историјског насљеђа.

Члан 5.
(1) Објекат мора бити уређен и опремљен тако да омо-

гући несметано и сигурно кретање и боравак гостију.
(2) Унутрашње уређење објекта мора бити без оштећења 

и знакова дотрајалости, а опрема и уређаји у објекту морају 
бити у исправном и функционалном стању.

(3) Вањски изглед објекта мора бити без оштећења и 
знакова дотрајалости, а околина објекта мора бити уређена.

Члан 6.
(1) Објекат се прикључује на јавну водоводну мрежу, 

а у случају да није обезбијеђен прикључак, потребно је на 
други прописани начин осигурати стално снабдијевање до-
вољном количином здравствено исправне воде.

(2) Објекат се прикључује на јавну канализациону мре-
жу, а у случају да не постоји могућност прикључка на јавну 
канализациону мрежу, одвод отпадних течних материја 
мора бити регулисан у складу са санитарним прописима и 
прописима из области заштите животне средине.

(3) Чврсте отпадне материје морају се редовно од-
страњивати, а за њихово одлагање обезбјеђују се контејне-
ри и канте са поклопцем који се морају празнити по потре-
би, те односити на за то обезбијеђено мјесто.

Члан 7.
Објекат се прикључује на јавну електричну мрежу, а 

ако не постоји могућност прикључка, потребно је на други 
одговарајући начин осигурати стално снабдијевање довољ-
ном количином електричне енергије.

Члан 8.
Објекат мора бити освијетљен природним или вјештач-

ким освјетљењем.

Члан 9.
У објекту је потребно обезбиједити природну или вје-

штачку вентилацију свих просторија.

Члан 10.
Објекат мора бити опремљен одговарајућом опремом за 

гашење пожара у складу са прописима из области заштите 
од пожара.

Члан 11.
(1) У објекту се континуирано спроводе мјере дезин-

фекције, дезинсекције и дератизацијe.
(2) Дезинфекција, дезинсекција и дератизација у објек-

ту врше се у складу са прописима из области заштите ста-
новништва од заразних болести.

Члан 12.
(1) У објекту се обезбјеђује одговарајући начин загрија-

вања просторија са најмањом просјечном температуром од 
18 °C.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, загријавање просто-
рија објекта не обезбјеђује се у објекту који послује љети.

Члан 13.
(1) Зидови објекта морају бити уредно завршно обра-

ђени.
(2) Подови у објекту морају бити од материјала који се 

лако чисти и одржава.
(3) Унутрашња висина у објекту мора износити нај-

мање 2,20 m.
(4) У објектима с косо изведеним стропом или стропом 

различитих висина просјечна унутрашња висина мора бити 
најмање 2,20 m.

Члан 14.
(1) Објекат може имати сопствена или заједничка ку-

патила.
(2) Купатило се налази под заједничким кровом са 

објектом у којем се налазе собе.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако је купатило ван 

објекта у којем се налазе собе, приступ купатилу мора бити 
уређен, ноћу освијетљен и заштићен од падавина.

(4) Сопственим купатилом собе сматра се одвојени про-
стор у који има приступ гост корисник собе, а у који се ула-
зи из претпростора или из собе.



27.2.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 21
(5) Собе које немају сопствено купатило морају имати 

по једно заједничко купатило на сваких пет особа.
(6) Површина купатила из става 1. овог члана износи 

најмање 3 m².
(7) Купатила из става 1. овог члана морају имати каду, 

полукаду или туш-каду, умиваоник, високу WC шољу, од-
носно шољу са сједиштем и испирање текућом водом, про-
стор за одлагање тоалетног прибора, вјешалицу за одлага-
ње одјеће и огледало.

(8) Када је дужине најмање 1,70 m.
(9) Када која је дужине мање од 1,70 m сматра се полу-

кадом.
(10) Прозори у купатилу морају бити од непрозирног 

стакла, односно прозори морају имати заштиту која онемо-
гућава да се унутрашњост види извана.

Члан 15.
(1) Објекат у којем се гостима пружа услуга исхране, 

пића и напитака мора имати угоститељске садржаје за при-
прему и конзумирање хране, пића и напитака, и то:

1) просторију или простор за припрему јела,
2) просторију или простор за услуживање у затвореном 

простору (трпезарија) или на отвореном простору, као што 
је наткривена или ненаткривена тераса, за објекте у којима 
се послује у љетном периоду и

3) простор за чување намирница и пића.
(2) Пружалац услуга може на отвореном простору или 

у просторији, односно затвореном простору, ван објекта, 
припремати храну на традиционалан начин уз употребу 
ражња, роштиља, котла и слично.

Члан 16.
(1) Послуживање гостију храном, напицима и пићем 

обавља се у трпезарији, односно просторији или простору 
за услуживање у затвореном или отвореном простору.

(2) Трпезарија мора имати довољан број столова и сто-
лица, а ако се ту обавља и припремање јела, трпезарија се 
опрема одговарајућим уређајима за припрему јела.

(3) Простор за услуживање на отвореном простору је 
дио баште, терасе, у којем се услужују гости, а у једном 
дијелу тог простора могу се, на очиглед гостију, припре-
мати напици, хладна и топла јела и у том случају простор 
мора бити опремљен одговарајућим уређајима за припрему 
јела и другом одговарајућом опремом (баштенске столице, 
столови, сунцобрани).

Члан 17.
(1) Просторија или простор за припрему јела опрема се 

термичким и расхладним уређајима, радном површином за 
чишћење и обраду намирница, те дводијелним судопером 
за прање суђа текућом топлом и хладном водом.

(2) Зидови у простору или просторији за припремање 
јела и пића облажу се зидним керамичким плочицама или 
другим водонепропусним материјалима који се лако чисте 
и одржавају, у висини 1,60 m од пода.

(3) Подови у простору или просторији облажу се не-
клизајућим и водонепропусним материјалом који се лако 
чисти и одржава.

Члан 18.
(1) Простор за чување намирница и пића, односно 

остава опрема се намјештајем који подразумијева одгова-
рајуће ормаре са претинцима или полицама за смјештај 
намирница и пића, а ако се у остави чувају лако кварљиве 
намирнице и пића, опрема се и одговарајућим расхладним 
уређајима одговарајућег капацитета ради одвојеног чувања 
намирница различитог поријекла.

(2) Прозори просторије за чување намирница и пића 
треба да имају заштиту која онемогућава улазак инсеката.

Члан 19.
Смјештајне јединице у објектима сеоског туризма могу 

бити собе и/или апартмани.

Члан 20.
Соба у објекту мора испуњавати сљедеће минимално-

техничке услове:
1) зидови су уредно окречени или обложени тапетама, 

дрветом или сличним материјалом и уредно завршно обра-
ђени,

2) соба има најмање један прозор,
3) соба је довољно освијетљена и прозрачна,
4) површина собе мора износити најмање 8 m² за јед-

нокреветну, за двокреветну 11 m², док се за вишекреветну 
собу површини пода двокреветне собе додаје 4 m² по сва-
ком кревету,

5) опремљена је намјештајем, односно има кревет нај-
мање димензија 90 cm • 190 cm за једну особу, односно кре-
вет најмање димензија 140 cm • 190 cm за двије особе,

6) опремљена је осталим намјештајем, а то подразу-
мијева најмање: ноћни ормарић или одговарајућу полицу 
уз кревет, ормар за вјешање одјеће и вјешалице, канту за 
смеће,

7) има цјеновник собе и осталих услуга на једном од 
језика у службеној употреби у Републици Српској и његов 
превод на енглески језик,

8) на видном мјесту је истакнут кућни ред.

Члан 21.
(1) Апартман је објекат или дио објекта у којем се пру-

жају услуге смјештаја, прилагођен и опремљен тако да гост 
може самостално припремати и конзумирати храну.

(2) Апартман се састоји од функционално повезаних 
просторија за дневни боравак и спавање, просторије, од-
носно простора за припремање јела, трпезарије и купатила.

(3) У апартману у једној просторији могу бити уређени 
и опремљени простори намијењени за дневни боравак, спа-
вање, припремање јела и трпезарију, а у посебној простори-
ји дио намијењен личној хигијени госта.

Члан 22.
Апартман у објекту мора испуњавати сљедеће мини-

мално-техничке услове:
1) зидови су уредно окречени или обложени тапетама, 

дрветом или сличним материјалом и уредно завршно обра-
ђени,

2) површина пода апартмана мора износити најмање 29 
m²,

3) опремљен је намјештајем, односно има кревет нај-
мање димензија 90 cm • 190 cm за једну особу, односно кре-
вет најмање димензија 140 cm • 190 cm за двије особе,

4) има најмање по један прозор у свакој одвојеној про-
сторији у оквиру апартмана, осим купатила,

5) апартман је довољно освијетљен и прозрачан,
6) простор за спавање опремљен је намјештајем, а то 

подразумијева најмање: ноћни ормарић или одговарајућу 
полицу уз кревет, ормар за вјешање одјеће и вјешалице, 
канту за смеће,

7) има уређен простор за припрему јела и трпезарију у 
складу са овим правилником,

8) простор за дневни боравак апартмана опремљен је 
гарнитуром за сједење прилагођеном капацитету апартма-
на,

9) има цјеновник апартмана и осталих услуга на једном 
од језика у службеној употреби у Републици Српској и ње-
гов превод на енглески језик,

10) на видном мјесту је истакнут кућни ред.

Члан 23.
Објекат, у пропагандне сврхе, може користити називе, 

као што су: “сеоско домаћинство”, “агротуризам”, “сеоски 
туризам”, “рурални туризам”, “туризам на пољопривред-
ном домаћинству” и друге сличне називе.
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Члан 24.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за пружање услуга у сеоском до-
маћинству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
77/10).

Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-325-24/18
3. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

359
На основу члана 13. и члана 16. став 1. Закона о спор-

ту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 
73/08 и 102/08) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар породице, омладине и спорта  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 
И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НОСИЛАЦА 

РАЗВОЈА СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријумима за финан-

сирање носилаца развоја спорта Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 17/10) члан 1. 
мијења се и гласи:

“Овим правилником уређују се начин, поступак и 
критеријуми расподјеле буџетских средстава носиоцима 
развоја спорта у Републици Српској (у даљем тексту: Ре-
публика), израда годишњег програма развоја спорта са 
приоритетним областима финансирања, поступак оства-
ривања права корисника буџетских средстава и финанси-
рање врхунских спортских резултата и утврђивање статуса 
спортских организација које су од посебног значаја за ра-
звој спорта Републике.”.

Члан 2.
Послије члана 17. додају се нови чл. 17а, 17б, 17в, 17г, 

17д. и 17ђ, који гласе:

“Члан 17а.
Изузетно од чл. 6. и 7. овог правилника, начин финан-

сирања спортских организација и спортиста појединаца за 
остваривање врхунских спортских резултата који су од по-
себног значаја за развој спорта врши се у складу са одлуком 
Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада) путем 
Министарства и Министарства финансија.

Члан 17б.
(1) Регистровани спортски савези Републике (у даљем 

тексту: савези) позивају се да, у складу са законом, најмање 
једном годишње делегирају тражени број спортских орга-
низација и појединаца који потенцијално могу остварити 
врхунски спортски резултат или је њихов рад од посебног 
значаја за развој спорта.

(2) Број спортских организација и спортиста поједина-
ца одређује се за сваки савез посебно на основу категорије 
у коју је сврстана спортска грана одређеног спортског саве-
за према Правилнику о категоризацији спортова (‛Службе-
ни гласник Републике Српске’, број 100/13).

Члан 17в.
Критеријуми за делегирање спортских организација и 

спортиста појединаца који потенцијално могу остварити 
врхунски спортски резултат или је њихов рад од посебног 
значаја за развој спорта су:

а) тренутни пласман спортских организација или 
такмичарски резултат спортисте појединца,

б) традиција спортске организације или процјена њеног 
досадашњег доприноса развоју спорта у Републици и на 
простору бивше СФРЈ,

в) број селекција и спортиста појединаца у категорија-
ма: пионири, кадети, јуниори и сениори,

г) обим заступљености екипних и појединачних такми-
чења спортских организација и спортиста појединаца у 
општинским, регионалним, републичким, такмичења на 
нивоу БиХ и међународним такмичењима,

д) број стручних кадрова у спортској организацији,
ђ) публицитет који се постиже у Републици и на међу-

народном нивоу,
е) укљученост јединица локалне самоуправе у финан-

сирању спортске организације и спортисте појединца,
ж) оквирни број навијача, чланова, симпатизера и орга-

низованих навијачких група спортских организација и
з) процјена оправданости финансијске подршке у одно-

су на постизање врхунског спортског резултата у оптимал-
ном периоду.

Члан 17г.
(1) Министар именује комисију за процјену испуњено-

сти услова за финансирање врхунских спортских резултата 
или утврђивање статуса спортских организација које су од 
посебног значаја за развој спорта (у даљем тексту: коми-
сија).

(2) Комисија има мандат једну календарску годину и 
чине је три члана, од којих је један представник Генералног 
секретаријата Владе, један представник Министарства и је-
дан представник Министарства финансија.

(3) Комисија из реда својих чланова бира предсједника 
комисије, који сазива и предсједава сједницама комисије.

(4) Комисија одлучује једногласно.
(5) Административно-техничке послове за комисију 

обавља Ресор за спорт Министарства.

Члан 17д.
(1) Задаци комисије су да:
а) анализира пристигле делегиране захтјеве савеза о 

спортским организацијама и спортистима појединцима који 
потенцијално могу остварити врхунски спортски резултат 
или је њихов рад од посебног значаја за развој спорта,

б) у сарадњи са Ресором за спорт Министарства врши 
процјену рада и резултата спортских организација и спор-
тиста појединаца који потенцијално могу остварити врхун-
ски спортски резултат или је њихов рад од посебног значаја 
за развој спорта,

в) по извршеној анализи и процјени сачини приједлог 
спортских организација и спортиста појединаца који по-
тенцијално могу остварити врхунски спортски резултат 
или је њихов рад од посебног значаја за развој спорта и

г) достави записник о извршеној анализи и процјени из 
т. а), б) и в) овог члана министру.

(2) Министарство на основу записника из става 1. тачка 
д) овог члана сачињава и доставља извјештај Влади.

Члан 17ђ.
(1) Спортске организације финансиране у складу са 

законом средства могу користити за остваривање својих 
статутарних циљева, а спортисти појединци у сврху дости-
зања врхунских спортских резултата.

(2) Корисници средстава достављају Министарству фи-
нансијске и наративне извјештаје о намјенском утрошку 
средстава.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 20.01/401-457/20
12. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Соња Давидовић, с.р.
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