
На пснпву члана 42. и члана 59. став 1. тачка г) Закпна п кпнцесијама („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј 59/13), Кпмисија за кпнцесије Републике Српске, уз сагласнпст Владе 

Републике Српске, дпнпси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ  

УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ И ПРОМЈЕНИ ВЛАСНИЧКЕ  

СТРУКТУРЕ КОНЦЕСИОНАРА 
 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјени власничке структуре 

кпнцесипнара („Службени гласник Републике Српске“, брпј 65/14) у члану 3.  у ставу 1. у тачки 

д) ппслије ријечи: „угпвпр п кпнцесији“ дпдају се ријечи: „или изјава Стицапца да прихвата 

измиреое пбавезе у име Кпнцесипнара;“. 

Тачка ђ) мијеоа се и гласи:  

„ђ) дпказ п стаоу ппреских пбавеза за Кпнцесипнара;“. 

Ппслије тачке ђ) дпдаје нпва тачка е) кпја гласи: 

„е) дпказ п измиреним свим ппреским пбавезама за Стицапца;“. 

 Дпсадашоа тачка е) ппстаје тачка ж). 

Дпсадашоа тачка ж) брише се.  

 

Члан 2. 

 

У члану 4. у ставу 1. тачка з) мијеоа се и гласи: 

„з) записник Кпмисије за кпнцесије Републике Српске п прпвјери рада Кпнцесипнара у складу 

са угпвпрпм п кпнцесији, сачиоен накпн ппднпшеоа Захтјева за даваое сагласнпсти.“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 7. став 3. мијеоа се и гласи:  

„(3) Кпнцесипнар има пбавезу да у рпку пд 30 (тридесет) дана пд дана пријема пбавјештеоа 

надлежнпг пргана из става 2. пвпг члана Кпнценденту дпстави дпказе да је птклпнип утврђене 

недпстатке.“ 

У ставу 4.  ријеч: „Кпнцендент“ замјеоује се ријечју: „Надлежни прган“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 13. у ставу 1. у тачки е) ријеч: „Кпнцендента,“ брише се. 

Ппслије тачке з) дпдаје се ријеч: „и“ и нпва тачка и) кпја гласи: 



„и) записник Кпмисије за кпнцесије Републике Српске п прпвјери рада кпнцесипнара и степену 

реализације угпвпра, у складу са угпвпрпм п кпнцесији, сачиоен накпн ппднпшеоа захтјева за 

прпмјену власничке структуре или власника.“ 

 

Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Српске“. 

 

 

 

Брпј: 01-637/17 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ  
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 Прпф. др Раденкп Ђурица, с.р. 

 


