ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
Члан 1.
У Закону о концесијама («Службени гласник Републике Српске», број 25/02) у члану 1.
у ставу 2. у трећем реду иза ријечи «те» додаје се ријеч «истраживање,».
Члан 2.
У члану 4. иза тачке 20. додају се нове тачке 21., 22., 23. и 24:
« 21) комуналне дјелатности и друге јавне службе, као и изградња, одржавање и
коришћење комуналних објеката;
22) управљање и прерада отпада, осим отпада који је обезбјеђен комуналном
дјелатношћу;
23) дјелатности у области туризма и
24) дјелатности од општег интереса.«
Досадашња тачка 21. постаје тачка 25.
У истом члану иза нове тачке 25. додају се нови ст. 2. и 3., који гласе:
«(2)

Посебан облик концесије, у смислу овог закона, је уступање изградње објеката
постројења или погона, путем финансирања пројеката по БОТ систему (БуилдОперате-Трансфер), изградња и финансирање комплетног објекта, постројења
или погона, његово коришћење и предаја у својини концеденту у уговореном
року, који не може бити дужи од рока утврђеног овим законом.

(3)

Модели БОТ система разрадиће се посебним подзаконским актом, којег ће на
приједлог Комисије за концесије донијети Влада Републике Српске.»
Члан 3.

У члану 5. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
«(2)

Концедент – је Република Српска, односно Влада Републике Српске или по
овлашћењу Владе Републике Српске, ресорно министарство или други
овлаштени органи.

(3)

Концесија – је право које концедент уступа концесионару на одређено вријеме и
под одређеним условима у сврху обављања привредних дјелатности
коришћењем природних богатстава, добара у општој употреби и обављању
дјелатности од општег интереса.»

Члан 4.
У члану 17. у ставу 2. у трећем реду ријеч «министар» замјењује се ријечима «Влада
Републике Српске».
Члан 5.
У члану 18. у ставу 2. у петом реду ријеч «министар» замјењује се ријечима «Влада
Републике Српске».
Члан 6.
У члану 19. у ставу 1. у другом реду ријеч «министар» замјењује се ријечима «Влада
Републике Српске».
Члан 7.
У члану 21. алинеја 5. се мијења и гласи:
-

«унутрашњој организацији, и о начину утврђивања критерија за одређивање
концесионе накнаде и утврђивање концесионе накнаде».

Иза алинеје 6. додају се нове алинеје: 7., 8. и 9. које гласе:
-

«процјени постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде,
моделима БОТ система и
методологији и начину израде студије и предстудије економске оправданости
концесионог пројекта».
Члан 8.

У члану 22. додају се нови ст. 1., 2. и 3., који гласе:
«(1)

(2)

Надзор над испуњавањем обавеза плаћања накнаде за концесије врши
Министарство финансија.
Надзор над спровођењем овог закона врши надлежно министарство, свако у
оквиру своје надлежности.

Провјеру рада концесионара у складу са концесионим уговором врши Комисија
за концесије».
Досадашњи ст. 1., 2., 3., 4. и 5. у члану 22. постају ст. 4., 5., 6., 7. и 8.
(3)

У истом члану иза става 8. додају се ст. 9. и 10. који гласе:
«(9)

Овлашћено лице Комисије за концесије на основу службених радњи, сачињава
записник, на основу кога подноси писмени извјештај Комисији која о томе

извјештава Владу Републике Српске.
(10) Инспекцијски органи из става 1. и 2. сачињавају записник и достављају
писмени извјештај Влади Републике Српске и Комисији».
Члан 9.
(1) У члану 23. у ставу 1. у првом реду испред ријечи «студију», додаје се ријеч
«ревидовану», а иза ријечи «оправданости» у истом реду додају се ријечи «или предстудију
економске или друштвене оправданости».
(2) У ставу 2. истог члана у првом реду испред ријечи «студија» додају се ријечи «По
могућности ревидирану», а иза ријечи «оправданости» у истом реду додају се ријечи «или
предстудију економске или друштвене оправданости».
Члан 10.
У члану 26. иза става 2. додају се нови ст. 3. и 4., који гласе:
«(3)

Одлука о додјели концесије садржи:
- предмет концесије,
- назив концесионара,
- рок на који је закључен уговор о концесији,
- министарство или другу институцију коју одреди Влада Републике Српске
која ће у име концедента закључити уговор о концесији.

Право уговора о концесији на непокретностима се уписује у земљишне књиге и
друге евиденције о непокретностима».
Досадашњи став 3. члана 26. постаје став 5.
(4)

Члан 11.
Члан 27. мијења се и гласи:
»(1)

Самоиницијативну понуду је обавезно поднијети правно лице које је извршило
својинску трансформацију а чија је основна дјелатност директно везана за
предмет концесије.

(2)

Понуда се састоји од захтјева за додјелу концесије и ревидиране студије,
односно предстудије економске оправданости.

(3)

Самоиницијативну понуду може поднијети и свако друго правно лице које, уз
захтјев за додјелу концесије, подноси ревидирану студију односно предстудију
економске оправданости.

(4)

Ресорна министарства могу, по овлашћењу Владе Републике Српске, расписати
јавни позив на исказивање интереса за самоиницијативну понуду. Јавни оглас
се објављује у «Службеном гласнику Републике Српске» и најмање једном

дневном листу, а јавност се накнадно обавјештава о поднесеним
самоиницијативним понудама, приспјелим након јавног огласа. Након
прикупљања самоиницијативних понуда ресорна Министарства утврђују
критерије за додјелу и процјењују постојање јавног интереса за предметну
концесију, при чему се узима у обзир нарочито:
а) да пројекат који је предмет предложене концесије може бити остварен само
у случају ако се користи процес, пројектовање, методологија или концепт
инжињеринга на које понуђач полаже искључива права;
б) хитност пружања услуга или постојање инфраструктуре за јавну употребу.
(5)

Самоиницијативне понуде из претходног става овог члана имају предност у
додјели концесије, уколико се поднесе више самоиницијативних понуда за исти
предмет концесије.

(6)

Уколико постоје два или више исказана интереса за самоиницијативну понуду,
расписује се јавни позив сходно чл. 23, 24, 25 и 26 овог закона.
Министарство подноси захтјев Комисији за добијање сагласности за преговоре
са понуђачем, уколико оцјени да постоји јавни интерес за концесију.

(7)

(8)

Комисија, у што краћем року, доноси одлуку о сагласности из претходног става
овог члана.

(9)

У сагласности које Комисија даје може бити наведено право Комисије да врши
праћење процеса или изврши преглед документације.

(10) Концедент не може закључити Уговор о концесији на основу самоиницијативне
понуде ако не добије сагласност Комисије за концесије, и у том случају
концесија се додјељује у складу са поступком прописаним овим законом.«
Члан 12.
(1) У члану 28. иза става 2. додају се нови ст. 3. и 4., који гласе:
«(3) Концесиона накнада је обавезан и саставни елемент уговора о концесији а
уговор без утврђене обавезе плаћања концесионе накнаде је ништав.
(4) Концесиона накнада мора бити новчаног карактера, а састоји се: из накнаде за
право које се обрачунава једнократно код закључивања уговора о концесији и
концесионе накнаде за коришћење, која се изражава у процентима и односи се
на годишњи бруто приход настао коришћењем јавних добара, природних
богатстава или пружања услуга или по јединици мјере – тона, м3, м2 и литар.«
(2) У истом члану у досадашњем ставу 3. иза тачке додаје се нови текст који гласи:
«Уговор о концесији се може пренијети само уколико су испуњени услови из уговора
који се односе на инвестирање».
Досадашњи ст. 3., 4., 5. и 6. овог члана постају ст. 5., 6., 7. и 8.

Члан 13.
Иза члана 28. додаје се нови члан 28а., који гласи:
«Члан 28а.
(1)

Право из уговора о концесији на некретнинама уписује се у земљишне књиге и
друге евиденције о некретнинама.

(2)

Евиденцију и јединствени регистар свих закључених уговора о концесији води
Министарство за економске односе и координацију (у даљем тексту: регистар
концесија).
У регистру концесија евидентирају се уговори и подаци из уговора које с
корисником концесије закључи концедент.

(3)

(4)

У регистар концесија евидентирају се уговори о раније закљученим
концесијама којима до дана ступања на снагу овог закона није истекао рок
трајања концесије, те сви уговори који ће се закључити након ступања на снагу
овог закона.

(5)

Министар за економске односе и координацију доноси правилник о образовању
и вођењу регистра концесија у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона.

(6)

Надлежно министарство, односно друго лице из члана 6. овог закона дужно је
доставити уговор о концесији регистру концесија и јединици локалне
самоуправе на чијем се подручју предмет концесије налази, у року од осам дана
од дана закључења уговора.»
Члан 14.

У члану 30. у ставу 1. у првом реду иза ријечи «несолвентан» додају се ријечи «дуже
од шест мјесеци».
Члан 15.
У члану 34. у ставу 3., додаје се нова тачка б) која гласи:
«б) пропусти да евидентира уговор о концесији (члан 28а)»
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Републике Српске».
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