На пснпву члана 35. став 5. и члана 59. став 1. тачка д) Закпна п кпнцесијама
("Службени гласник Републике Српске", брпј 59/13), Кпмисија за кпнцесије, уз сагласнпст
Владе Републике Српске, д п н п с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА УГОВОРА
О КОНЦЕСИЈАМА
Члан 1.
Овим правилникпм прпписују се впђеое Регистра угпвпра п кпнцесијама, ппступак уписа
угпвпра п кпнцесији, унпс и ппхраоиваое, дпступнпст уписаних ппдатака, евидентираое
кпнцесипне накнаде те начин заштите и чуваоа ппдатака у Регистру угпвпра п кпнцесијама.
Члан 2.
(1) Регистар
угпвпра п кпнцесијама (у даљем тексту: Регистар) је централна
евиденција ппдатака п свим кпнцесијама дпдијељеним на теритприји Републике
Српске.
(2) Регистар кпнцесија усппставља и впди Кпмисија за кпнцесије Републике Српске (у
даљем тексту: Кпмисија) за пптребе утврђиваоа пбима кпришћеоа кпнцесија у Републици
Српскпј.
(3) Ппдаци уписани у Регистар су јавни.
Члан 3.
(1) У Регистру се уписују ппдаци из угпвпра п кпнцесијама кпје с кпнцесипнарпм закључи
Влада Републике Српске, или прган лпкалне управе.
(2) У Регистру се евидентирају угпвпри п кпнцесијама на пснпву кпјих дп дана ступаоа на
снагу Закпна п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј 59/13) није
истекап рпк трајаоа кпнцесије те сви угпвпри кпји су закључени накпн оегпвпг ступаоа на
снагу.
(3) Кпмисија преузима базу ппдатака Регистра пд Минисатрства за екпнпмске пднпсе и
регипналну сарадоу.
Члан 4.
(1) Упис у Регистар кпнцесија врши се на пснпву испуоенпг Обрасца УК - Пријава за упис
угпвпра п кпнцесији (у даљем тексту: пријава за упис), (Прилпг 1) и прилпжене кппије угпвпра,
пвјерене пд стране кпнцедента.
(2) Упис прпмјене ппдатака у Регистру кпнцесија пбавља се на пснпву испуоенпг Обрасца
УК са назнакпм на Обрасцу "Пријава за упис прпмјена угпвпра o кпнцесији” (у даљем тексту:
пријава за упис прпмјена) са прилпженпм кппијпм анекса угпвпра.
(3) Кпнцедент је пбвезник ппднпшеоа пријаве за упис и пријаве за упис прпмјена.
(4) Обрасци се испуоавају читкп, штампаним слпвима, тинтанпм или хемијскпм плпвкпм.
Обрасци пријаве за упис и пријаве за упис прпмјена дпступни су на интернет страници
Кпмисије.
Члан 5.
(1) Свака измјена и дппуна угпвпра п кпнцесији врши се у пријави за упис прпмјена.
(2) Пријаву за упис прпмјена кпнцедент је дужан дпставити ради прпмјене једнпг или
више ппдатака кпји су евидентирани у Регистру на пснпву пријаве за упис, и тп у рпку пд
псам дана пд дана настанка прпмјене.
(3) У пријави за упис прпмјена пбавезнп треба уписати идентификаципни брпј
угпвпра, ппдатке п кпнцеденту и ппдатке на кпје се прпмјене пднпсе.

Члан 6.
(1) Пријава за упис и друга дпкументација ппднпсе се Кпмисији личнп или кап преппручена
ппшиљка с ппвратницпм.
(2) Ппвратница с уписаним датумпм, пвјерена печатпм и пптписана пд пвлашћенпг
лица Кпмисије враћа се ппшиљапцу.
Члан 7.
(1) Пп пријему пријаве за упис врши се техничка прпвјера испуоенпсти свих елемената у
пријави за упис или пријави за упис прпмјена за кпје ппстпје ппдаци у угпвпру и
дпдатку угпвпра.
(2) Акп се прпвјерпм утврди да у пријави за упис или пријави за упис прпмјена недпстаје
неки ппдатак или да неки пд ппдатака не пдгпвара ппдатку наведенпм у угпвпру (Прилпг
2), ппднпсилац се ппзива ради дппуне ппдатака, пднпснп дпставе измијеоене пријаве за
упис или пријаве за упис прпмјена.
(3) Кпнцедент је дужан у рпку 15 дана пд дана пбавјештаваоа п нетачнпсти, пднпснп
непптпунпсти пријаве дппунити ппдатке, пднпснп дпставити нпву пријаву за упис или
пријаву за упис прпмјена.
(4) У случају да кпнцедент не ппступи у складу са ставпм 3. пвпг члана, сматра се да пријава
за упис није ни ппднесена.
Члан 8.
(1)
(2)
(3)
(4)

Регистар се впди уписиваоем ппдатака у Регистарски лист.
Регистарски лист садржи све ппдатке из члана 35. став 3. Закпна.
Регистарски лист је пп пблику и садржају идентичан пријави за упис.
Регистарски лист пзначава се редним брпјем пп редпслиједу оегпвпг птвараоа, а
ппчиое пд 00001.
(5) У Регистру се уписују угпвпри п кпнцесији на пснпву пптпунп и тачнп испуоене пријаве
за упис, пднпснп прпмјене.
(6) Кпмисија пбавјештава кпнцедента, кпнцесипнара и Министарсвп финансија п упису
угпвпра п кпнцесији у Регистар дпставпм пбавјештеоа п упису (Прилпг 3).
Члан 9.
(1) Сви ппдаци уписани у Регистар дпступни су кпнцеденту и кпнцесипнару.
(2) Кпнцеденту и кпнцесипнару дпступан је преглед ппдатака из свих ппјединачних
угпвпра п кпнцесији.
(3) Ппдаци уписани у Регистар дпступни су на интернет страници Кпмисије.
(4) У складу с пдредбама пвпга правилника, кпнцедент и кпнцесипнар мпгу, на пснпву
писменпг захтјева, пд Регистра захтијевати издаваое исписа ппдатака евидентираних у
Регистру, а кпји се пднпсе на један или више угпвпра кпје су ти субјекти склппили.
(5) Јавни ппдаци из Регистра дпступни су правним и физичким лицима прекп
интернета или у Кпмисији.
(6) Јавним ппдацима сматрају се сљедећи ппдаци из Регистра: назив давапца кпнцесије –
кпнцедента, назив, пднпснп ппслпвнп име кприсника кпнцесије - кпнцесипнара, датум
ппчетка пствариваоа кпнцесије, датум истека кпнцесије, предмет кпнцесије и лпкација
кпнцесије.
Члан 10.
Пријава за упис, пднпснп пријава за упис прпмјена, кппије угпвпра пвјерене пд стране
кпнцедента и друга дпкументација п прпмјенама угпвпра п кпнцесији чине збирку исправа
кпје се ппхраоују и чувају у пригиналу у Кпмисији.
Члан 11.
Кпмисија управља и пдржава базу ппдатака, те псигурава заштиту базе ппдатака и
дпкумената кпји су ппхраоени у архиви.

Члан 12.
(1) Акп угпвпр и спецификација не садрже све ппдатке пптребне за упис у Регистар
кпнцесија, Кпмисија је пвлашћена пд кпнцедента затражити дппуну ппдатака
у складу са пдредбама члана 7. пвпг правилника.
(2) Рпк за дпставу ппдатака је 30 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг правилника, и тп
преппрученпм ппштанскпм ппшиљкпм с ппвратницпм или личнпм дпставпм, на
адресу: Кпмисија за кпнцесије, Регистар кпнцесија.
(3) На пснпву дпстављених пријава угпвпра, спецификација и друге распплпживе
дпкументације Регистар кпнцесија врши упис.
(4) У спецификацију из става 1. пвпг члана уписују се сљедећи ппдаци: назив кпнцедента,
назив кпнцесипнара, предмет кпнцесије, уписни брпј угпвпра п кпнцесији кпд кпнцедента,
висина кпнцесипне накнаде, перипд трајаоа кпнцесије и датум закључеоа угпвпра.
Члан 13.
Саставни дип пвпг правилника чине прилпзи пд 1. дп 3., кпји се пднпсе на технику уписа у
Регистар кпнцесија.
Члан 14.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п Регистру кпнцесија
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 108/06).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
Републике Српске".
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Предсједник Комисије
Предраг Ашкрабић

