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87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике
Српске д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈП
АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДОО БАЊА ЛУКА,
број: 04/1-012-2-2045/18, од 3.8.2018. године

У Одлуци о давању сагласности за издавање гаранције
Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске д.о.о. Бања Лука, број: 04/1-012-22045/18, од 3.8.2018. године (“Службени гласник Републике
Српске”, број 76/18), у тачки II, подтачка 2), алинеја три
уписано је: “3,25%”, а треба да стоји: “3,15%”.
Број: 04.2/012-1828/18
22. августа 2018. године
Бањалука

Генерални секретар
Владе,
Ђука Хуремовић, с.р.

1508
На основу чл. 30н. и 31. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 16/18) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар индустрије,
енергетике и рударства, уз сагласност Владе Републике
Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КОНЦЕСИОНИМ НАКНАДАМА И ГАРАНЦИЈАМА
У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, ЕНЕРГЕНАТА,
РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми за одређивање висине концесионе накнаде за предмете концесије из
области електроенергетике, енергената, рударства и геологије, висина концесионе накнаде, врсте и висина гаранција,
као и критеријуми за одређивање висине гаранција.
Члан 2.
(1) Концесиона накнада је накнада коју плаћа концесионар у складу са одредбама Закона о концесијама (у даљем
тексту: Закон), овим правилником и уговором о концесији.
(2) Концесиона накнада је новчаног карактера и састоји
се од:
1) концесионе накнаде за уступљено право (једнократна накнада) и
2) концесионе накнаде за коришћење.
(3) Уговором о концесији може се одредити промјена висине концесионе накнаде за коришћење у периоду
трајања уговора о концесији.
Члан 3.
(1) Критеријум за одређивање концесионе накнаде за
уступљено право у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије је висина планиране инвестиције,
исказане у студији економске оправданости за предметну
концесију или у иницијативи за покретање поступка за
додјелу концесије.
(2) Концесиона накнада за уступљено право у области
електроенергетике, енергената и рударства утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције 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%.
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(3) Концесиона накнада за уступљено право у области
геологије утврђује се у износу 2% од вриједности планиране инвестиције.
Члан 4.
Концесиона накнада за коришћење предмета концесије
из области електроенергетике, енергената и рударства изражава се по јединици мјере, односно процентуално у односу
на годишњи приход остварен обављањем концесионе дјелатности.
Члан 5.
Концесиона накнада за коришћење електроенергетских
објеката одређује се по јединици мјере и износи:
1) за хидроелектране, вјетроелектране и соларне електране 0,0055 КМ по произведеном киловат-часу (kWh)
електричне енергије на званичном обрачунском мјесту
примопредаје електричне енергије,
2) за термоелектране 0,0033 КМ по произведеном киловат-часу (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије.
Члан 6.
(1) Критеријум за одређивање концесионе накнаде за
коришћење предмета концесије у области енергената је
годишњи приход остварен обављањем концесионе дјелатности.
(2) Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области енергената утврђује се у распону од 2,7% до
4% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе дјелатности у овој области, и то:
1) за изградњу или реконструкцију и коришћење објеката за складиштење гаса 4%,
2) за изградњу или реконструкцију и коришћење нафтовода/гасовода и објеката за транспорт гаса 3,3%,
3) за изградњу или реконструкцију и коришћење објеката за дистрибуцију гаса 2,7%.
Члан 7.
(1) Критеријум за одређивање концесионе накнаде
за коришћење предмета концесије у области рударства је
врста и квалитет минералне сировине.
(2) Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области рударства утврђује се у распону од 3,6% до
5% од прихода остварених обављањем концесионе дјелатности за сљедеће минералне сировине:
1) за металичне минералне сировине 5%,
2) за угљиководонике 5%,
3) за природне гасове 4%,
4) за радиоактивне минералне сировине 4%,
5) за архитектонско-грађевински камен 4%,
6) за геотермалне ресурсе 3,6%.
(3) Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области рударства утврђује се у распону од 0,30
КМ до 3,00 КМ по јединици мјере за сљедеће минералне
сировине:
1) oпекарска глина 0,30 KM/t,
2) керамичка глина 0,50 КМ/t,
3) ватростална глина 0,40 КМ/t,
4) бентонит 2,00 КМ/t,
5) барит 2,50 КМ/t,
6) флуорит 2,50 КМ/t,
7) фелдспати 0,50 КМ/t,
8) магнезит 1,00 КМ/t,
9) берил 2,50 КМ/t,
10) шкриљци кровни, графитични 1 КМ/t,
11) каолинисани гранит 0,50 КМ/t,
12) каолин 0,50 КМ/t,
13) гипс 0,40 КМ/t,
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14) анхидрит 0,40 КМ/t,
15) туф 0,40 КМ/t,
16) талк 0,50 КМ/t,
17) порфирит 0,50 КМ/t,
18) зеолитисани туф 1,00 КМ/t,
19) зеолит 1,50 КМ/t,
20) шљунак и пијесак 0,40 КМ/t,
21) кварцни пијесак 0,40 КМ/t,
22) кварцни шљунак 0,40 КМ/t,
23) кречњак 0,45 КМ/t,
24) серпентинит 0,30 КМ/t,
25) серпентинисани перидотит 0,35 КМ/t,
26) доломит 0,40 КМ/t,
27) перидотит 0,45 КМ/t,
28) дијабаз 0,60 КМ/t,
29) габро 0,60 КМ/t,
30) гранит 0,60 КМ/t,
31) гранодиорит 0,60 КМ/t,
32) трахит 0,60 КМ/t,
33) дацит 0,60 КМ/t,
34) андезит 0,60 КМ/t,
35) базалт 0,60 КМ/t,
36) анфиболит 0,60 КМ/t,
37) андезит-базалт 0,60 КМ/t,
38) лапорац 0,60 КМ/t,
39) креда 0,40 КМ/t,
40) кварцит 3,00 КМ/t,
41) кварцни пјешчар 0,40 КМ/t,
42) рожнац 0,60 КМ/t,
43) соли и соне воде 2,00 КМ/m³,
44) минералне воде 3,00 КМ/m³,
45) индустријске воде 0,30 КМ/m³,
46) тресет 1,80 КМ/t,
47) лигнит 2,6 КМ/t,
48) мрки угаљ 2,8 КМ/t,
49) камени угаљ 3,00 КМ/t.

Члан 8.
(1) Концесионар који у свом саставу има рудник и термоелектрану концесиону накнаду за количине угља које користи за производњу електричне енергије у термоелектрани не обрачунава и не плаћа посебно, него је концесионар
плаћа у оквиру концесионе накнаде из члана 5. став 1. тачка
2) овог правилника.
(2) Ако концесионар из става 1. овог члана, у оквиру концесионе дјелатности, врши експлоатацију угља ради продаје
трећим лицима, плаћа концесиону накнаду у складу са одредбом члана 7. став 3. т. 46), 47), 48) и 49) овог правилника.
Члан 9.
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 концесије понуђач сам понуди већи износ накнаде.
Члан 10.
Као средство обезбјеђења у поступку додјеле концесије
и извршења уговора о концесији концесионар доставља гаранције у форми:
1) лицитационе гаранције,
2) банкарске гаранције за добро извршењe посла,
3) банкарске гаранције за одржавање и пренос,
4) банкарске гаранције за извршење рекултивације земљишта.
Члан 11.
Лицитациона гаранција из члана 10. тачка 1) овог
правилника, као средство обезбјеђења понуде у поступку
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додјеле концесије, обезбјеђује се у виду новчаног депозита
у висини од 100% минималног износа једнократне концесионе накнаде из документације за јавно надметање.
Члан 12.
(1) Банкарске гаранције из члана 10. овог правилника
издају пословне банке чије су гаранције признате у међународном платном промету.
(2) Банкарске гаранције обавезно садрже клаузулe: “непреносива”, “неопозива”, “безусловна” и “наплатива на
први позив”.
(3) Уколико банкарску гаранцију обезбјеђује налогодавац из иностранства, на такву гаранцију се примјењују
Једнообразна правила за гаранције на позив – URDG 758.
(4) Износ банкарске гаранције одређује се у постотку
од вриједности инвестиције одређене студијом економске
оправданости, у складу са овим правилником.
Члан 13.
(1) Банкарска гаранција за добро извршење посла доставља се у року од 60 дана од дана закључења уговора о
концесији и одређује се према вриједности инвестиције:
1) за инвестиције до 10.000.000 КМ је 5%,
2) за инвестиције вриједности веће од 10.000.000 КМ до
100.000.000 КМ је 4%,
3) за инвестиције веће од 100.000.000 КМ је 3%.
(2) Банкарска гаранција за одржавање и пренос за предмете концесије из области електроенергетике и енергената
одређује се у износу од 2% вриједности инвестиције и доставља се у року од годину дана прије истека периода концесије.
(3) Банкарска гаранција за извршење рекултивације
земљишта за предмете концесије у области рударства
доставља се у року од годину дана прије истека периода
концесије и одређује се у износу од 3% троструког износа
просјечног годишњег укупног прихода, оствареног обављањем концесионе дјелатности у посљедњих 10 година
концесионог периода, односно уколико је концесиони период из уговора о концесији мањи од 10 година, као основица се узима троструки износ просјечног годишњег укупног прихода у свим годинама концесионог периода.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о висини концесионе накнаде и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 67/14, 3/16 и 50/16).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.08/020-1821-6/18
10. августа 2018. године
Бањалука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

1509
На основу члана 38. став 1. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 44/17 и 31/18) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службeни глaсник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18),
на приједлог Републичког педагошког завода, министар
просвјете и културе, 9. августа 2018. године, д о н о с и

Н А С Т А В Н И П Л А Н И П Р О Г РА М
ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ЗА VI,
VII, VIII И IX РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Члан 1.
Овим наставним планом и програмом утврђују се
циљеви и задаци, сви обавезни облици рада и активности,
годишњи и седмични број часова наставе за наставни пред-

