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82
Гацко
ЈУ Средњошколски центар “Перо Слијепчевић”
Гацко, Солунских добровољаца 24

1 Гимназија 1 Општи смјер IV 48 2
2 Машинство и обрада метала 2 Машински техничар за компју-

терско конструисање IV 24 1
3 Економија, право и трговина 3 Економски техничар IV 24 1

УКУПНО 96 4

83
Невесиње
ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић”
Невесиње, Петра Самарџића бб.

1 Гимназија 1 Општи смјер IV 56 2
2 Машинство и обрада метала 2 Машински техничар за компју-

терско конструисање IV 28 1

3 Економија, право и трговина 3 Економски техничар IV 28 1
4 Пословно-правни техничар IV 28 1

УКУПНО 140 5

84
Љубиње
ЈУ Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”
Љубиње, Светосавска бб.

1 Гимназија 1 Општи смјер IV 22 1

2 Економија, право и трговина
2 Економски техничар IV 22 1
3 Економски техничар (у Берко-

вићима) IV 24 1
УКУПНО 68 3

85
Требиње
ЈУ Гимназија “Јован Дучић”
Требиње, Вожда Карађорђа 1

1 Гимназија 1 Општи смјер IV 96 4
УКУПНО 96 4

86
Требиње
ЈУ Центар средњих школа “Требиње”
Требиње, Вожда Карађорђа 1

1 Економија, право и трговина 1 Економски техничар IV 24 1
2 Пословно-правни техничар IV 24 1

2 Угоститељство и туризам
3 Туристички техничар IV 24 1
4 Кувар III 12 0.5
5 Конобар III 12 0.5

3 Пољопривреда и прерада хране 6 Прехрамбени техничар IV 24 1
УКУПНО 120 5

87
Требиње
ЈУ Техничка школа “Требиње”
Требиње, Вожда Карађорђа 1

1 Електротехника 1 Техничар рачунарства IV 24 1
2 Саобраћај 2 Техничар друмског саобраћаја IV 24 1

3 Машинство и обрада метала
3 Машински техничар за компју-

терско конструисање IV 24 1
4 Прецизни механичар III 12 0.5
5 Ауто-механичар III 12 0.5

УКУПНО 96 4

88
Требиње
ЈУ Музичка школа “Требиње”
Требиње, Степе Степановића бб.

1 Култура, умјетност и јавно информисање 1 Музички сарадник - теоретичар IV 8 0.5
2 Музички извођач IV 8 0.5

УКУПНО 16 1
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На основу члана 89. став 3. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ РЕГИСТРА ТУРИЗМА

Члан 1.
У Правилнику о садржају и изгледу Регистра туризма 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 36/12) у чла-
ну 2. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Подаци из става 1. овог члана уносе се у Регистар 
на основу рјешења Министарства трговине и туризма (у 
даљем тексту: Министарство) на основу података из реги-
стара које води Агенција за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге (у даљем тексту: АПИФ), и то: Реги-
стра пословних субјеката и Регистра предузетника у Репу-
блици Српској и на основу акта надлежног органа јединице 
локалне самоуправе (у даљем тексту: Надлежни орган).”.

У ставу 4. ријечи: “рјешења надлежног органа” за-
мјењују се ријечима: “података из Регистра пословних 
субјеката и Регистра предузетника у Републици Српској”.

У тачки д) запета се замјењује ријечју: “и”, у тачки ђ) 
запета се замјењује тачком, а т. е) и ж) бришу се.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
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“(5) Подаци који се у Регистар уносе на основу акта На-

длежног органа односе се на:
а) туристичке организације јединица локалне само-

управе и
б) лица са положеним стручним испитом за стицање 

звања локалног туристичког водича.”.

Члан 2.
У члану 3. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Податке из члана 2. став 4. овог правилника обе-

збјеђује АПИФ.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи.
“(3) Податке из члана 2. став 5. овог правилника обе-

збјеђује Надлежни орган.”.

Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) број и датум издавања рјешења о упису у Регистар 

пословних субјеката,”.

Члан 4.
У члану 7. тачка ђ) мијења се и гласи:
“ђ) број и датум издавања рјешења о регистрацији пре-

дузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 5.
У члану 8. тачка в) мијења се и гласи:
“в) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 6.
У чл. 9, 10, 11. и 12. тачка г) мијења се и гласи:
“г) број и датум издавања рјешења о упису пословног 

субјекта у Регистар пословних субјеката, односно рјешења 
о регистрацији предузетника из Регистра предузетника,”.

Члан 7.
У члану 16. у ставу 1. послије ријечи: “обрасца” додају 

се ријечи: “АПИФ-а, односно”.
У ставу 2. ријечи: “Надлежни орган” замјењују се рије-

чима: “АПИФ, односно Надлежни орган”.

Члан 8.
У члану 19. у ставу 1. послије ријечи: “доставио” додају 

се ријечи: “АПИФ, односно”.
У ставу 2. послије ријечи: “доставља” додају се ријечи: 

“АПИФ, односно”.
У ставу 3. послије ријечи: “овог члана” додају се рије-

чи: “АПИФ, односно”, ријеч: “угоститељску” замјењује се 
ријечју: “туристичку”, а ријеч: “угоститељске” замјењује се 
ријечју: “туристичке”.

Члан 9.
У члану 20. у ст. 1. и 2. ријечи: “Надлежни орган” за-

мјењују се ријечима: “АПИФ, односно Надлежни орган”.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-08-829/15
3. априла 2015. године Министар,
Бања Лука                               Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 14. став 2. Уредбе о 
условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава 
за развој туризма (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 31/12 и 78/14), министар трговине и туризма  д о н о с и

УПУТСТВО
О ПРАВИЛИМА БОДОВАЊА ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ

1. Овим упутством разрађују се општи критеријуми 
за бодовање пројеката који се финансирају из намјенских 
средстава за развој туризма у Републици Српској.

2. Општи критеријуми у поступку вредновања пријава 
за додјелу намјенских средстава (у даљем тексту: поступак 
вредновања пријава) су:

- прецизно дефинисање проблема у туризму и начин 
његовог рјешавања у пројекту (у даљем тексту: критеријум 
1),

- финансијскa изводљивост пројекта (у даљем тексту: 
критеријум 2),

- степен развијености општине (у даљем тексту: кри-
теријум 3),

- изводљивост крајњих циљева пројекта (у даљем тек-
сту: критеријум 4).

3. Критеријум 1 вреднује се на основу четири поткри-
теријума:

- туристичка валоризација пројекта (у даљем тексту: 
поткритеријум 1),

- допринос пројекта развоју приоритетних туристичких 
производа (у даљем тексту: поткритеријум 2),

- развој туристичког простора (у даљем тексту: поткри-
теријум 3),

- припремљеност и квалитет пројекта (у даљем тексту: 
поткритеријум 4).

 Максималан број бодова у поступку вредновања прија-
ва по критеријуму 1 износи 45 бодова.

1) Поткритеријум 1 подразумијева:
- оцјену пројекта са становишта његове туристичке ва-

лоризације, оправданости и сврсисходности,
- оцјену доприноса пројекта укупном развоју туристич-

ке привреде према стратешким документима у области ту-
ризма, као што су: Стратегија развоја туризма Републике 
Српске за период од 2011. до 2020. године, Мастер план 
за подручје Јахорине до 2016. године, Програм саобраћајне 
инфраструктуре и остали стратешки документи из области 
туризма према Закону о туризму и програмима рада Ми-
нистарства трговине и туризма.

 Релевантност у односу на Стратегију развоја туризма 
Републике Српске за период од 2011. до 2020. године је би-
тан параметар јер се испуњавањем тог параметра омогућа-
ва извршење стратешких планова и постизање утврђених 
циљева у туризму.

Максималан број бодова у поступку вредновања прија-
ва по поткритеријуму 1 износи 15 бодова, а бодовање про-
јекта у односу на поткритеријум 1 врши се на сљедећи на-
чин:

- пројекат који је одређен као кључни инвестициони 
пројекат у Стратегији развоја туризма Републике Српске за 
период од 2011. до 2020. године, пројекат који је усклађен 
са Мастер планом за подручје Јахорине до 2016. године, од-
носно који има директан утицај на развој туристичке при-
вреде (повећање БДП-а, на развој привредних дјелатности 
које су дио туристичке привреде, на запосленост станов-
ништва, на животни стандард, на инвестиционе активно-
сти и структуру инвестиција, на бржи развој недовољно 
развијених општина) и пројекат који је усклађен са Про-
грамом развоја саобраћајне инфраструктуре оцјењује се са 
15 бодова,

- пројекат који је предвиђен кроз развојне правце ту-
ристичких регија Републике Српске, односно Акционим 
планом реализације стратешких циљева и Акционим пла-
ном реализације хитних мјера из Стратегије развоја тури-
зма Републике Српске за период од 2011. до 2020. године 
оцјењује се са 10 бодова,

- пројекат који је дјелимично или уопштено обрађен у 
Стратегији развоја туризма Републике Српске за период од 
2011. до 2020. године оцјењује се са 5 бодова,


