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Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Закону о јавно-приватном партнерству у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 59/09 и 63/11), у члану 1. послије ријечи: 

„партнерство“ запета и ријечи: „елементи уговора о јавно-приватном партнерству“ 

бришу се. 

 

Члан 2. 

 

У члану 2. у ставу 1. послије ријечи: „партнерство је“ додаје се ријеч: 

„дугорочан“. 

Став 2. мијења се и гласи:  

„(2) Сарадња се остварује ради осигурања финансирања у циљу изградње, 

реконструкције, управљања и одржавања јавне инфраструктуре, а у сврху пружања 

јавних услуга у свим областима у којима јавни партнер пружа услуге или су у оквиру 

надлежности јавног партнера.“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 5. мијења се и гласи: 

„Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

а) јавна потреба представља потребу за изградњом, реконструкцијом, 

управљањем и одржавањем инфраструктурних и других објеката ради пружања јавних 

услуга, 

б) јавна инфраструктура представља објекте на површини, изнад и испод 

површине земље и воде, изграђене или планом предвиђене за изградњу, који 

омогућавају кретање људи, добара, производа, воде, енергије, информација и друго, 

в)  јавна услуга је услуга која се обезбјеђује свим грађанима или директно кроз 

јавни сектор или кроз финансирање приватног пружања услуга, 

г) право службености је ограничено стварно право на нечијој ствари које 

овлашћује свога носиоца да се на одређени начин служи том ствари (послужна ствар), 

а њен власник је дужан да то трпи или нешто пропушта, 

д) право грађења је ограничено стварно право на нечијем земљишту, које даје 

овлашћење свом носиоцу да на површини земљишта или испод површине има властиту 

зграду, а власник земљишта дужан је то да трпи, 

ђ) компетитивни дијалог је поступак избора приватног партнера у којем свако 

заинтересовано правно или физичко лице може затражити да учествује у поступку, при 

чему јавни партнер са учесницима позваним у тај поступак води дијалог с циљем 

развијања једног или више одговарајућих рјешења која могу испунити његове захтјеве 

и на основу којих су изабрани понуђачи позвани да поднесу понуде, 

е) економски најповољнија понуда је критеријум за додјелу уговора, који поред 

цијене садржи минимално још један поткритеријум, 



ж) ризик  изградње представља скуп потенцијално штетних догађаја који се 

могу догодити у свим фазама изградње које претходе фази у којој се објекат налази у 

функционалној употреби и који утичу на динамику и трошкове процеса изградње, 

з) ризик расположивости се односи на неодржавање објекта у стању уговорене 

функционалности или су услуге испод договореног стандарда квантитета и квалитета и 

и) ризик потражње се односи на постојање мање потражње него што је била 

пројектована и која се одражава на остваривања прихода од крајњег корисника.“ 

 

Члан 4. 

 

Члан 6. мијења се и гласи:  

„(1) Јавни партнер може бити:  

а) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), односно надлежно 

министарство, или други орган републичке управе, јавна установа и други директни 

или индиректни корисник буџетских средстава, у складу са законом којим се уређује 

буџетски систем, фондови социјалне сигурности и јавна предузећа у већинском 

власништву Републике Српске (у даљем тексту: Република) и 

б) јединица локалне самоуправе и субјекти у већинском власништву јединица 

локалне самопураве. 

(2) Учешће јавног партнера може бити у облику улога у стварима, правима или 

новцу, кроз плаћање редовне накнаде приватном партнеру за његове услуге. 

(3) Ствари и права која чине улог јавног партнера могу бити: право грађења, 

право службености, те  пројектна документација коју приватни партнер прихвата. 

(4) Приватни партнер је домаће или страно, физичко или правно лице које је 

изабрано у складу са одредбама овог закона.  

(5) У случају да је за приватног партнера изабрано физичко лице или страно 

правно лице, ова лица обавезна су да региструју привредно друштво или друго правно 

лице у складу са прописима Републике. 

(6) Приватни партнер може, за потребе спровођења уговора о јавно-приватном 

партнерству, основати привредно друштво посебне намјене у складу са прописима 

Републике.“ 

 

Члан 5. 

 

Члан 7. мијења се и гласи: 

„(1) Предмет јавно-приватног партнерства је изградња или реконструкција, уз 

коришћење, одржавање или управљање јавне инфраструктуре у сврху пружања јавних 

услуга. 

(2) Јавно-приватно партнерство се може реализовати у свим областима у којима 

јавни партнер пружа услуге или су у оквиру надлежности јавног партнера. 

(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, јавно-приватно партнерство, као облик 

сарадње прописан овим законом, не може се остварити ако би његово успостављање 

захтијевало стављање на увид информације чије би откривање угрозило безбједност 

Републике.“ 

 

Члан 6. 

 

Члан 10. мијења се и гласи:  



„(1) Уговорни облици јавно-приватног партнерства, у смислу члана 8. тачка а) 

овог закона су и концесије, а које се у овом облику јавно-приватног партнерства 

реализују у складу са прописом којим се уређују концесије. 

(2) У уговорном облику јавно-приватног партнерства, приватни партнер 

финансира, изграђује или реконструише, одржава или управља јавном 

инфраструктуром пружајући услуге од јавног интереса.  

(3) Приватни партнер своје услуге наплаћује према претходно утврђеним 

стандардима, те механизму плаћања.“ 

 

Члан 7. 

 

 Члан 12. мијења се и гласи: 

 „(1) Јавни партнер израђује студију или предстудију економске оправданости о 

конкретном јавном послу, која је обавезни дио приједлога пројекта. 

(2) Саставни дио приједлога пројекта је и мишљење Министарства финансија на 

усклађеност приједлога пројекта са буџетским пројекцијама и плановима, те 

фискалним ризицима и прописаним ограничењима, као и сагласности ресорног 

министарства за област која је предмет јавно-приватног партнерства. 

(3) Јавном партнеру из члана 6. став 1. тачка а) овог закона сагласност на 

приједлог пројекта даје Влада, а јавном партнеру из члана 6. став 1. тачка б) овог 

закона сагласност на приједлог пројекта даје скупштина јединице локалне самоуправе. 

 (4) Након прибављања сагласности из става 3. овог члана, јавни партнер доноси 

одлуку о покретању поступка избора приватног партнера, сачињава тендерску 

документацију и расписује јавни позив за исказивање интереса за предмет јавно-

приватног партнерства. 

(5) За избор приватног партнера користи се компетитивни дијалог, а одлука о 

избору приватног партнера доноси се искључиво на основу критеријума економски 

најповољније понуде.  

(6) Влада доноси Уредбу о поступку покретања пројекта и Уредбу о поступку 

избора приватног партнера, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог 

закона.“ 

   

Члан 8. 

 

 У члану 13. став 3. мијења се и гласи:  

„(3) Влада доноси Уредбу којом се прописују елементи уговора, као и престанак 

важења уговора о јавно-приватном партнерству, у року од три мјесеца од дана ступања 

на снагу овог закона.“ 

 

Члан 9. 

 

 Члан 18. мијења се и гласи: 

„(1) Влада даје сагласност на закључење уговора о јавно-приватном 

партнерству, у случају када је јавни партнер из члана 6. став 1. тачка а) овог закона. 

(2) Скупштина јединице локалне самоуправе даје сагласност на закључење 

уговора о јавно-приватном партнерству, у случају када је јавни партнер из члана 6. став 

1. тачка б) овог закона. 

 (3) Сагласност из ст. 1. и 2. овога члана даје се на основу претходно 

прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске.“ 

  



 

Члан 10. 

 

 Члан 19. мијења се и гласи: 

 „(1) У јавно-приватном партнерству обавезно се, у приједлогу пројекта као и у 

уговору, утврђује расподјела најмање три основна ризика, и то: ризика изградње, 

ризика расположивости и ризика потражње. 

  (2) Утврђивање расподјеле осталих ризика који произлазе из конкретног јавно-

приватног партнерства обавезно се идентификује у уговору.“ 

 

Члан 11. 

 

 Члан 20. мијења се и гласи: 

 „Вриједност пројекта води се као инвестиција и евидентира у рачуноводственој 

евиденцији или јавног или приватног сектора, у складу са прописима Републике којима 

се уређује та област.“ 

 

Члан 12. 

 

 Члан 22. мијења се и гласи: 

 „Јавни партнер ће учинити доступним јавности информације о конкретном 

уговору јавно-приватног партнерства, у складу са прописима којима се уређује право 

на слободу приступа информацијама.“ 

 

Члан 13. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број:________________ 

Датум:______________                     ПРЕДСЈЕДНИК  

       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

                         Недељко Чубриловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНA О ЈАВНО-

ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан je у Амандману  XXXII на 

члан 68. Устава Републике Српске, т. 8, 17. и 18. према којима Република, између 

осталог, уређује и обезбјеђује, основне циљеве и правце привредног развоја, политику 

и мјере за усмјеравање развоја, финансирање остваривања права и дужности Републике 

и друге односе од интереса за Републику.   

Такође, чланом 70. тачка 2. Устава Републике Српске прописано је да Народна 

скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.      

 

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ  

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

3238/19 од 3. октобра 2019. године, уставни основ за доношење овог закона садржан je 

у Амандману  XXXII на члан 68. Устава Републике Српске, т. 8, 17. и 18. према којима 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује, основне циљеве и правце привредног 

развоја, политику и мјере за усмјеравање развоја, финансирање остваривања права и 

дужности Републике и друге односе од интереса за Републику.  Такође, чланом 70. 

тачка 2. Устава Републике Српске прописано је да Народна скупштина доноси законе, 

друге прописе и опште акте.      

Закон о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у 

Републици Српској налази се у Програму рада Народне скупштине Републике Српске 

за 2019. годину, а разлози за његово доношење садржани су у потреби наставка 

процеса отклањања административно-техничких баријера и стварања повољнијег 

пословног амбијента за привлачење инвестиција којима би се реализовали капитални 

пројекти за задовољење јавних потреба. 

Овим законом, као новина, уведено је да у поступку избора приватног партнера 

могу учествовати и физичка лица, за разлику од досадашњег рјешења у складу са којим 

су то могла искључиво правна лица.   

С тим у вези, појам компетитивног дијалога прописан је као поступак избора 

приватног партнера у којем свако заинтересовано правно или физичко лице може 

затражити да учествује у поступку. Јавни партнер са учесницима позваним у овај 

поступак води дијалог, с циљем развијања једног или више одговарајућих рјешења која 

могу испунити његове захтјеве, и на основу којих су изабрани понуђачи позвани да 

поднесу понуде.  

Проширен је круг лица која могу бити јавни и приватни партнер, те је 

прописано да у поступку избора приватног партнера могу учествовати домаћа и страна, 

физичка и правна лица. Предлагањем оваквих рјешења превазиђена су ограничења која 

су била прописана Законом који је на снази.   

Измијењен је и предмет јавно-приватног партнерства, тако да је у складу са 

предложеним рјешењем то изградња или реконструкција, уз коришћење, одржавање 

или управљање јавне инфраструктуре у сврху пружања јавних услуга. Јавно-приватно 

партнерство се може реализовати у свим областима у којима јавни партнер пружа 



услуге или су у оквиру надлежности јавног партнера. На овај начин јавном партнеру је 

омогућено да путем јавно-приватног партнерства може да реализује пројекте у свим 

оним областима за које постоји његов интерес. 

Овим нацртом убрзан је поступак одобравања пројекта и смањен број фаза 

потребних за реализацију пројекта путем јавно-приватног партнерства, те је прописано 

да се поступак покретања пројекта и поступак избора приватног партнера уређује 

подзаконским актом. 

Секретаријат за законодавство је упутио одређене сугестије, које су се односиле 

на прецизирање формулација текста Закона, као и на усклађивање са Правилима за 

израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 24/14), што је обрађивач у цијелости прихватио. 

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о измјенама и 

допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској може упутити 

даље на разматрање. 

 

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну, а 

након увида у прописе Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и 

допунама Закона о јавно-приватном партнерству (у даљем тексту: Нацрт), установљено 

је да право ЕУ садржи изворе који су релевантни за предметни нацрт, а које је 

предлагач узео у обзир приликом његове израде, због чега у Изјави о усклађености 

стоји оцјена „дјелимично усклађено“.      

Материју Нацрта, у дијелу примарних извора права ЕУ, уређује Уговор о 

функционисању Европске уније, Трећи дио, Политике и унутрашње дјеловање Уније, 

Наслов IV: Слободно кретање лица, услуга и капитала, Глава 2: Право пословног 

настањивања, чл. 49–55, Глава 3: Услуге, чл. 56–62; Наслов VII: Заједничка правила о 

конкуренцији, опорезивању и усклађивању законодавства, Глава 3: Усклађивање 

закона, члан 1141.  

У дијелу секундарних извора права ЕУ, обрађивач је вршио усклађивање са 

одредбама Директиве 2014/24/ЕУ Европског парламента и Савјета од 26. фебруара 

2014. године о јавним набавкама којом се ставља ван снаге Директива 2004/18/EС2. 

Ова директива утврђује основна правила о примјени јавних уговора за извођење 

радова, набавку производа или пружање услуга правних и физичких лица. Обрађивач 

је вршио усклађивање са одредбама члана 19. Директиве које, између осталог, 

прописују да се домаћим и страним физичким и правним лицима гарантују једнаки 

услови учешћа у поступку јавне набавке. Такође, вршено је усклађивање са одредбама 

члана 26. Директиве које прописују могућност примјене компетитивног дијалога у 

оквиру поступка јавне набавке.  

Поред наведеног, обрађивач је у дијелу осталих извора права ЕУ и 

међународних извора права, приликом израде Нацрта, имао у виду сљедеће акте: 

➢ Смјернице за успјешна јавно-приватна партнерства3, 

 
1 Тreaty on the Functioning of the European Union, Part Three, Union policies and internal actions, Title IV, 

Free movement of persons, services and capital, Chapter 2, Right of establishment, Art. 49-55; Chapter 3, 

Services, Art. 56-62, Title VII Common rules on competition, taxation and approximation of laws, Chapter 3, 

Approximation of laws, Article 114, 
2 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public 

procurement and repealing Directive 2004/18/EC (CELEX: 32014L0024), 



➢ Зелену књигу о јавно-приватним партнерствима4, 

➢ Пресуде Европског суда правде ECJ C-300/07; ECJ C-206/08; ECJ C-196/08; ECJ 

C-536/07; ECJ C-26/03; ECJ C-231/03 и мишљење C-91/085, 

➢ Смјернице о јавно-приватном партнерству Комисије Уједињених нација за 

међународно трговинско право (UNCITRAL)6,  

➢ Основне принципе модерног законодавства о концесијама Европске банке за 

обнову и развој (EBRD)7, и 

➢ Принципе за јавно управљање јавно-приватним партнерствима Организације за 

економску сарадњу и развој (OECD)8. 

Напомињемо да ће доношење Нацрта, допринијети испуњавању обавеза садржаних у 

члану 74. ССП9, које се односе на област јавних набавки. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Програмом рада Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике 

Српске за 2019. годину планирано је усвајање Закона о измјенама и допунама Закона о 

јавно-приватном партнерству у Републици Српској. 

Превасходни циљ доношења Закона о измјенама и допунама Закона о јавно-

приватном партнерству у Републици Српској је отклањање административно-

техничких баријера и стварање повољнијег пословног амбијента у привлачењу страних 

и домаћих инвеститора у реализацији капиталних пројеката за задовољење јавних 

потреба. Овим измјенама Закона, процедура реализације пројеката моделом јавно-

приватног партнерства би се поједноставила, првенствено кроз процедуре одобравања 

пројеката и закључивања уговора. 

Усвајањем Закона 2009. године и измјенама и допунама из 2011. године, нису 

остварени планирани ефекти од примјене закона. Анализирајући постојеће законско и 

подзаконско рјешење и проблематику која је пратила одобравање и реализацију 

пројеката, закључак је да се иде на пречишћавање одредаба Закона, с циљем 

поједностављења процедура, смањења одређених препрека. Такође се предвиђа и  

доношење три одвојене  Уредбе у одређеним фазама примјене пројеката јавно-

приватног партнерства, кроз измјене и допуне према предложеним препорукама и 

идентификованим проблемима, уз истовремену промоцију модела ЈПП-а и јачање 

капацитета јавног сектора за припрему, спровођење и мониторинг пројеката. 

 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА  

 

Чланом 1. предложено је брисање из члана 1. дијела у којем се дефинише да 

закон уређује елементе уговора о јавно-приватном партнерству. Наведено је у складу 

са препорукама из извршене процјене утицаја прописа у којем се констатује да  би 

Закон требало да садржи само генерални појам уговора о ЈПП-у, а његова даља разрада 

ће бити предмет засебне уредбе, којом ће се регулисати детаљан садржај уговора о 

 
3 Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships, 
4 Green Paper on Public-Private Partnerships  and Community Law on Public Contracts and Concession, 

COM/2004/327 final, 
5 Case law: ECJ C-300/07; ECJ C-206/08; ECJ C-196/08; ECJ C-536/07; ECJ C-26/03; ECJ C-231/03, 

Opinion C-91/08, 
6 UNCITRAL Guidance on Public-Private Partnership/ Concession Laws (2000), 
7 EBRD Core Principles for a Modern Concession Law, 
8 OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships 
9 Споразум о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и 
БиХ („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, број 10/08). 



ЈПП-у, што је и предвиђено чланом 9. измјена и допуна Закона. На овај начин, ово 

питање ће бити детаљно уређено само на једном мјесту чиме ће се растеретити 

законски текст побројавања обавезних елемената уговора о ЈПП-у.  

У члану 2. у ставу 1. додаје се ријеч: „дугорочан“, чиме се заокружује 

стандардан облик дефиниције ЈПП-а која у себи садржи све неопходне елементе 

потребне за његову даљу разраду. Један од основних елемената којим се препознаје 

ЈПП је дугорочност односа између јавног и приватног партнера.  Досадашње законско 

рјешење није садржавало ову одредницу, већ је кроз подзаконске одредбе одређивало 

временски рок као дуготрајан у распону од 10 до 40 година. У ставу 2. брише се 

постојећа дефиниција, која је сходно досадашњој примјени Закона изазивала 

недоумице у вези са тим шта укључује сарадња између јавног и приватног партнера. 

Најчешћи коментари у вези са претходном дефиницијом су да је недовољно јасна, 

превише дуга и језички захтјевна, те да је тешко утврдити њен основни мисао. 

Предложена дефиниција недвосмислено образлаже ЈПП као сарадњу у којој је 

пружање услуга праћено изградњом, реконструкцијом, управљањем и одржавањем 

свим областима у којима јавни партнер пружа услуге или су у оквиру надлежности 

јавног партнера. 

Чланом 3. предложена је нова дефиниција јавне потребе која је у складу са 

препорукама из извршене процјене утицаја прописа у којима се констатује да није 

потребно навођење појединих објеката којима управља јавни сектор, него да та 

дефиниција буде у виду генералне клаузуле. На овај начин укидају се ограничавајуће 

одредбе Закона на инфраструктурно дјеловање и области наведене у члану 7. основног 

текста Закона. 

Предлаже се измјена дефиниције компетитивни дијалог, којом се јасно указује да у 

поступку избора приватног партнера могу учествовати и физичка лица. На овај начин 

се и укидају ограничавајуће одредбе Закона које су подразумијевале да само правна 

лица могу учестововати у избору приватног парнтера.   

Такође, дају се дефиниције које до сада нису биле обрађене законом, а то су јавна 

инфраструктура, јавна услуга, право службености, право грађења и економски 

најповољнија понуда. 

У предложеном члану дају се нове дефиниције ризика изградње, расположивости и 

потражње, којима се на општи начин дефинишу ови појмови и избјегавају 

недоречености дате претходним дефиницијама. 

Такође, бришу се дефинције које се односе на оперативни и финасијски лизинг, које се 

с обзиром на измјене члана 20. предложене чланом 12. више не користе као појмови у 

овом закону. 

Чланом 4. предлаже се измјена постојећег члана 6. којом се, у ставу 1, 

дефинише ко може бити јавни партнер. На овај начин се даје шира дефиниција којом се 

не врши набрајање јавних партнера, чиме се укида ограничавајућа одредба Закона и 

избјегава могућност да неки од јавних субјеката не може бити јавни партнер. У ставу 3. 

предложено је да се као учешће јавног сектора брише давање земљишта у закуп 

приватном партнеру и концесија, с обзиром на то да се концесија реализује према 

одредбама Закона о концесијама. У ставу 4. дефинише се да у поступку избора 

приватног партнера могу учествовати правна и физичка лица без обзира на то да ли су 

домаћа или страна, чиме се укидају ограничавајуће одредбе из Закона. С друге стране, 

заштита правног поретка Републике обезбијеђена је кроз исту одредбу, којом се 

дефинише да уколико је изабрани партнер физичко лице или страно правно лице, да би 

потписао уговор мора регистровати привредно друштво у складу са прописима 

Републике.  



Чланом 5. мијења се члан 7, тако да став 1. дефинише шта је предмет ЈПП-а, не 

наводећи као у основном тексту Закона области, што је била ограничавајућа одредба, и 

која је недвосмислено утврђена у ставу 2. у којем се даје слобода јавном партнеру да 

реализује ЈПП у свим областима у којима јавни сектор пружа услуге или које су у 

надлежности јавног партнера. Став 3. дефинише изузеће, наводећи да се по овом 

закону ЈПП не може реализовати уколико би његово успостављање захтијевало 

стављање на увид информације чије би откривање угрозило безбједност Републике. 

Чланом 6. се из постојећег члана 10. Закона брише појам приватне финансијске 

иницијативе као посебног облика уговорног ЈПП-а, с обзиром на то да Закон не 

дефинише ни друге уговорне облике који се могу примјењивати у ЈПП-у, осим 

концесије која се регулише посебним законом. Навођење само приватне финансијске 

иницијативе као једног од облика ЈПП-а, доводило је до недоумица, нарочито 

узимајући језички контекст у којем се појам приватна иницијатива изједначавала са 

предлагањем приједлога пројекта од приватног партнера, што није дозвољено. 

Дефинисање приватне финансијске иницијативе као једног од могућих облика 

уговорног ЈПП-а, само је  додатно усложњавало предметну материју.  

Чланом 7.  мијења се члан 12. којим се дефинишу саставни дијелови приједлога 

пројекта (ст. 1. и 2). Такође, приједлог пројекта се подноси Влади Републике Српске 

или скупштини јединице локалне самоуправе, на сагласност,  у зависности од тога ко је 

јавни партнер. На овај начин прихваћена је препорука министарстава и Савеза општина 

и градова Републике Српске да скупштине јединица локалне самоуправе треба да дају 

сагласност на пројекте чији су предлагачи. Наведеном измјеном се убрзава поступак 

одобравања пројекта и смањује број фаза потребних за реализацију пројеката ЈПП-а 

(став 3). Ст. 4. и 5. дефинишу се процедуре које јавни партнер спроводи након 

добијања неопходних сагласности као и поступак избора и критеријум за избор. 

Посљедњи став дефинише обавезу да се донесу засебне уредбе које ће одвојено 

регулисати поступак покретања пројекта и поступак избора приватног партнера, чиме 

ће се растеретити текст постојеће уредбе која је обухватала све наведено као и 

елементе уговора.  

Чланом 8. мијења се члан 13. став 3. у складу са предложеним измјенама члана 

1, наводећи да ће елементи уговора бити прописани засебном Уредбом. На овај начин 

ово питање ће бити детаљно уређено само на једном мјесту из разлога наведених и у 

посљедњем ставу претходног члана. 

Чланом 9. мијења се члан 18, гдје се у ст. 1. и 2. констатују предложене измјене 

као у члану 7. став 3. На овај начин сагласност на закључење уговора о ЈПП дају иста 

тијела која дају сагласност на приједлог пројекта. У ставу 3. дефинише се обавеза 

прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске с обзиром на то да ови 

уговори регулишу имовинско-правна питања. 

Чланом 10. мијења се у члану 19. став 1. у смислу да се само наводи обавеза 

расподјеле најмање три основна ризика, и то: ризика изградње, ризика расположивости 

и ризика потражње, не дефинишући ове ризике јер је њихова дефиниција дата у члану 

3. 

У истом члану мијења се став 2, наводећи да је у уговору о ЈПП-у, обавеза утврђивање 

осталих ризика, не наводећи појединачно о којим се ризицима ради. На овај начин, у 

односу на основни текст Закона, утврђује се обавеза идентификовања свих ризика који 

могу утицати на реализацију пројекта, а не само ризика покретања стечаја или 

ликвидације над приватним партнером.        

Чланом 11. мијења се члан 20. да би се ускладио са важећим прописима 

Републике, из области рачуноводственог евидентирања. 



Чланом 12. мијења се члан 22. дефинишући обавезу јавног партнера да сходно 

прописима из области информисања омогући јавности информације о конкретном 

уговору о јавно-приватном партнерству. На овај начин поштује се начело 

транспарентности са једне стране, а са друге стране штите информације које могу 

представљати пословну тајну у складу са уговором о ЈПП-у. 

Чланом 13. утврђује се ступање на снагу овог закона. 

VI   УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу 

јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 123/08 и 73/12), радна верзија закона је достављена на мишљење, коментаре и 

сугестије свим министарствима у Влади Републике Српске, Привредној комори 

Републике Српске, Унији удружења послодаваца Републике Српске, Савезу општина и 

градова Републике Српске, Центру за унапређење корпоративног управљања.  

Такође, формирана је радна група, коју су чинили представници министарстава, 

Привредне коморе, Уније удружења послодаваца и Савеза општина и градова 

Републике Српске. На понуђени текст закона, пристигло је више приједлога и 

коментара, од којих је велика већина усвојена или дјелимично усвојена. 

Приједлози и коментари попут оних који су наводили на „ограничење закона само на 

јавне потребе“, „доношење свеобухватног закона у којем су и концесије“, те 

„формирање засебне организацине јединице“, нису усвојени, јер се ради: 

− о измјени и допуни Закона који је осмишљен да би се се побољшао квалитет 

јавних услуга које је јавни сектор дужан, у складу са законским прописима, да 

пружа свим грађанима, али у недостатку финансијских средстава тражи нове 

изворе финансирања, 

− концесије несумњиво представљају облик јавно-приватног партнерства, али ова 

област је уређена засебним законом. Такође, постоји једна генерална разлика 

између концесије и овог концепта јавно-приватног партнерства, која се односи 

на „смјер новца“, јер у концесионом облику држава остварује приход, док у 

уговорном облику остварује трошак, 

− формирање засебне организационе јединице није предвиђено стратешким и 

другим развојним документима Републике Српске чиме њено оснивање у овом 

тренутку није изводљиво. 

Текст овог закона био је објављен на интернет страници Министарства финансија 

до 14. септембра 2019. године, али нико није доставио своје приједлоге, коментаре и 

мишљења. 

На нацрт овог закона, добијена је сагласност Савеза општина и градова Републике 

Српске.    

 

VII  ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ 

АКАТА НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 Увидом у Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном 

партнерству у Републици Српској и попуњеним Обрасцем о спровођењу ПУП-а, те 

увидом у достављене материјале, Министарство привреде и предузетништва у 

Мишљењу број: 18.06-020-3430/19 од 9. октобра 2019. године констатује да је 

обрађивач углавом испоштовао препоруке које су наведене у Извјештају. 



 У вези са процесом консултација, обрађивач је навео да је извршио поред 

интерресорних консултација и консултације са ПКРС, Унијом удружења послодаваца 

Републике Српске, Савезом општина и градова Републике Српске, Центром за 

унапређење корпоративног управљања. С обзиром да је на Закону о јавно-приватном 

партнерству у Републици Српској спроведен процес пуне процјене утицаја прописа, 

спроведене су врло опсежне консултације са свим актерима, а посебно са пословном 

заједницом. Већина приједлога и коментара су уважени, а Министарство финансија је 

преднацрт овог закона објавило на својој интернет страници.  

 Приликом утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да је 

регулаторна промјена једина опција за рјешавање проблема и постизање циљева. 

 У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да се очекује 

позитиван утицај из разлога што се  Нацртом овог закона уводи  једна новина, а то је да 

у поступку избора приватног партнера могу учествовати и физичка лица, за разлику од 

досадашњег рјешења по коме су у овом поступку могла учествовати искључиво правна 

лица. С тим у вези уведен је поступак компетитивног дијалога којим је свим 

заинтересованим лицима (која сада укључују и физичка лица) омогућено да учествују у 

поступку избора приватног партнера. На овај начин проширен је круг лица која могу 

јавити у улози приватног партнера, али је исто тако предметним измјенама и допунама 

закона проширен и круг лица која могу бити јавни партнери. На овај начин 

превазиђена су ограничења која су постојала у важећем закону. Надаље, Нацртом овог 

закона врши се измјена самог предмета јавно-приватног партнерства чиме се 

омогућава да се јавно-приватно партнерство може реализовати у свим областима у 

којима јавни партнер пружа услуге или се оне налазе у оквиру надлежности јавног 

партнера. На овај начин омогућено је да јавни партнер, путем јавно-приватног 

партнерства, реализује пројекте у свим областима за које постоји његов интерес.  

Исто тако,  Нацрт закона „растерећује“ постојећи законски текст, на начин што  

уопштено утврђује одређене појмове и процедуре. То је постигнуто на начин што је 

предвиђено да се поступак покретања пројекта, поступак избора приватног партнера 

као и сама садржина и елементи уговора о јавно-приватном партнерству одреде у 

засебним уредбама које ће бити донесене од стране Владе Републике Српске. Исто 

тако, измјенама и допунама овог закона убрзаће се поступак одобравања пројеката 

јавно-приватног партнерства и смањити број фаза потребних за њихову реализацију, 

што ће позитивно утицати на ефикасност спровођења самог поступка. Овај начин ће 

имати позитивне утицаје и на пословни заједницу и на јавни сектор, јер ће бити 

ефикаснији и бржи. 

Што се тиче утицаја на јавне буџете, Нацрт закона нема директних утицаја на 

буџете, али се кроз остварење капиталних инвестицаја путем јавно-приватног 

партнерства очекује прилив средстава у јавне буџете, како у републички тако и у 

локалне буџете. 

У вези са социјалним утицајем, обрађивач је навео да се кроз остварење 

квалитетнијих пројеката ЈПП очекује  повећана запосленост, као и квалитетније 

пружање јавних услуга на добробит свих грађана Републике Српске.  

У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да ће овај нацрт 

закона имати позитиван утицај, с обзиром да су мјере којима се обезбјеђује заштита 

животне средине од јавног интереса, а како је један од основних задатака овог закона 

заштита јавног интереса, очекује се индиректан утицај на животну средину. Такође, 

инфраструктурни пројекти који се реализују путем јавно-приватног партнерства могу 

имати утицај на животну средину, али се кроз расподјелу ризика и прецизирање 

одговорности свих актера обезбјеђује и заштита животне средине. 



Када је у питању одговорност за примјену прописа, обрађивач је навео да ће 

надзор над спровођењем овог закона вршити Министарство финансија, надлежна 

министарства и локалне заједнице.   

Обрађивач наводи да се Нацртом закона не дефинишу формалности, нити се 

предвиђа укидање и/или измјена постојећих формалности.  

На основу наведеног, сматрамо да је обрађивач у тексту закона уважио 

препоруке из Извјештаја о процјени урицаја прописа на Закон о јавно-приватном 

партнерству у Републици Српској и поступио у складу с методологијом прописаном у 

т. VI, VIII и IX Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку 

израде прописа. 

Сугерише се обрађивачу да поступи у складу са тачком XV Одлуке о 

спровођењу процеса процјене утицаја прописа приликом израде подзаконских аката.  

  

VIII  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 

ДОНОШЕЊА ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Српске, које је својим мишљењем потврдило Министарство финансија – Ресор за 

буџет. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 

 

ЗАКОН О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ  

ПАРТНЕРСТВУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

(Текст предложених измјена и допуна уграђених у основни текст Закона)  

Члан 1. 

 Овим законом уређује се предмет, начела, начин, облици и услови под којима се 

може остваривати јавно-приватно партнерство и друга питања од значаја за јавно-

приватно партнерство. 

Члан 2. 

(1) Јавно-приватно партнерство је дугорочан облик сарадње јавног и приватног 

сектора, које се реализује удруживањем ресурса, капитала и стручних знања, ради 

задовољавања јавних потреба. 

(2) Сарадња се остварује ради осигурања финансирања у циљу изградње, 

реконструкције, управљања и одржавања јавне инфраструктуре, а у сврху 

пружања јавних услуга у свим областима у којима јавни партнер пружа услуге 

или су у оквиру надлежности јавног партнера.  

Члан 5.  

 Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

а) јавна потреба представља потребу за изградњом, реконструкцијом, 

управљањем и одржавањем инфраструктурних и других објеката ради пружања 

јавних услуга, 

б) јавна инфраструктура представља објекте на површини, изнад и испод 

површине земље и воде, изграђене или планом предвиђене за изградњу, који 

омогућавају кретање људи, добара, производа, воде, енергије, информација и 

друго, 

в) јавна услуга је услуга која се обезбјеђује свим грађанима или директно 

кроз јавни сектор или кроз финансирање приватног пружања услуга, 

г) право службености је ограничено стварно право на нечијој ствари које 

овлашћује свога носиоца да се на одређени начин служи том ствари (послужна 

ствар), а њен власник је дужан да то трпи или нешто пропушта, 

д) право грађења је ограничено стварно право на нечијем земљишту, које 

даје овлашћење свом носиоцу да на површини земљишта или испод површине 

има властиту зграду, а власник земљишта дужан је то да трпи, 



ђ) компетитивни дијалог је поступак избора приватног партнера у којем 

свако заинтересовано правно или физичко лице може затражити да учествује у 

поступку, при чему јавни партнер са учесницима позваним у тај поступак води 

дијалог с циљем развијања једног или више одговарајућих рјешења која могу 

испунити његове захтјеве и на основу којих су изабрани понуђачи позвани да 

поднесу понуде, 

е) економски најповољнија понуда је критеријум за додјелу уговора, који 

поред цијене садржи минимално још један поткритеријум, 

ж) ризик изградње представља скуп потенцијално штетних догађаја који се 

могу догодити у свим фазама изградње које претходе фази у којој се објекат 

налази у функционалној употреби и који утичу на динамику и трошкове процеса 

изградње, 

з) ризик расположивости се односи на неодржавање објекта у стању 

уговорене функционалности или су услуге испод договореног стандарда 

квантитета и квалитета и 

и) ризик потражње се односи на постојање мање потражње него што је била 

пројектована и која се одражава на остваривања прихода од крајњег корисника. 

Члан 6. 

(1) Јавни партнер може бити:  

а) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), односно надлежно 

министарство, или други орган републичке управе, јавна установа и други 

директни или индиректни корисник буџетских средстава, у складу са законом 

којим се уређује буџетски систем, фондови социјалне сигурности и јавна 

предузећа у већинском власништву Републике Српске (у даљем тексту: 

Република) и 

б) јединица локалне самоуправе и субјекти у већинском власништву 

јединица локалне самопураве. 

(2) Учешће јавног партнера може бити у облику улога у стварима, правима 

или новцу, кроз плаћање редовне накнаде приватном партнеру за његове услуге. 

(3) Ствари и права која чине улог јавног партнера могу бити: право 

грађења, право службености, те пројектна документација коју приватни партнер 

прихвата. 

(4) Приватни партнер је домаће или страно, физичко или правно лице које 

је изабрано у складу са одредбама овог закона.  

(5) У случају да је за приватног партнера изабрано физичко лице или 

страно правно лице, ова лица обавезна су да региструју привредно друштво или 

друго правно лице у складу са прописима Републике. 

(6) Приватни партнер може, за потребе спровођења уговора о јавно-

приватном партнерству, основати привредно друштво посебне намјене у складу 

са прописима Републике. 

Члан 7. 

 (1) Предмет јавно-приватног партнерства је изградња или реконструкција, 

уз коришћење, одржавање или управљање јавне инфраструктуре у сврху 

пружања јавних услуга. 

(2) Јавно-приватно партнерство се може реализовати у свим областима у 

којима јавни партнер пружа услуге или су у оквиру надлежности јавног партнера. 



(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, јавно-приватно партнерство, као 

облик сарадње прописан овим законом, не може се остварити ако би његово 

успостављање захтијевало стављање на увид информације чије би откривање 

угрозило безбједност Републике. 

Члан 10.  

(1) Уговорни облици јавно-приватног партнерства, у смислу члана 8. тачка 

а) овог закона су и концесије, а које се у овом облику јавно-приватног 

партнерства реализују у складу са прописом којим се уређују концесије. 

(2) У уговорном облику јавно-приватног партнерства, приватни партнер 

финансира, изграђује или реконструише, одржава или управља јавном 

инфраструктуром пружајући услуге од јавног интереса.  

(3) Приватни партнер своје услуге наплаћује према претходно утврђеним 

стандардима, те механизму плаћања. 

Члан 12. 

(1) Јавни партнер израђује студију или предстудију економске 

оправданости о конкретном јавном послу, која је обавезни дио приједлога 

пројекта. 

(2) Саставни дио приједлога пројекта је и мишљење Министарства 

финансија на усклађеност приједлога пројекта са буџетским пројекцијама и 

плановима, те фискалним ризицима и прописаним ограничењима, као и 

сагласности ресорног министарства за област која је предмет јавно-приватног 

партнерства. 

(3) Јавном партнеру из члана 6. став 1. тачка а) овог закона сагласност на 

приједлог пројекта даје Влада, а јавном партнеру из члана 6. став 1. тачка б) овог 

закона сагласност на приједлог пројекта даје скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

 (4) Након прибављања сагласности из става 3. овог члана, јавни партнер 

доноси одлуку о покретању поступка избора приватног партнера, сачињава 

тендерску документацију и расписује јавни позив за исказивање интереса за 

предмет јавно-приватног партнерства. 

(5) За избор приватног партнера користи се компетитивни дијалог, а 

одлука о избору приватног партнера доноси се искључиво на основу критеријума 

економски најповољније понуде.  

(6) Влада доноси Уредбу о поступку покретања пројекта и Уредбу о 

поступку избора приватног партнера, у року од три мјесеца од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Члан 13. 

(1) Уговором о јавно-приватном партнерству уређује се пословни однос између 

јавног и приватног партнера којим се задовољава одређена јавна потреба. 

(2) Уговор о јавно-приватном партнерству може садржавати више основних 

уговора заснованих на одговарајућим правним прописима. 

(3) Влада доноси Уредбу којом се прописују елементи уговора, као и 

престанак важења уговора о јавно-приватном партнерству, у року од три мјесеца 

од дана ступања на снагу овог закона. 



Члан 18. 

(1) Влада даје сагласност на закључење уговора о јавно-приватном 

партнерству, у случају када је јавни партнер из члана 6. став 1. тачка а) овог 

закона. 

(2) Скупштина јединице локалне самоуправе даје сагласност на закључење 

уговора о јавно-приватном партнерству, у случају када је јавни партнер из члана 

6. став 1. тачка б) овог закона. 

 (3) Сагласност из ст. 1. и 2. овога члана даје се на основу претходно 

прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 

 

 

Члан 19.  

(1) У јавно-приватном партнерству обавезно се, у приједлогу пројекта као и 

у уговору, утврђује расподјела најмање три основна ризика, и то: ризика 

изградње, ризика расположивости и ризика потражње. 

  (2) Утврђивање расподјеле осталих ризика који произлазе из конкретног 

јавно-приватног партнерства обавезно се идентификује у уговору. 

Члан 20.  

Вриједност пројекта води се као инвестиција и евидентира у 

рачуноводственој евиденцији или јавног или приватног сектора, у складу са 

прописима Републике којима се уређује та област. 

Члан 22.  

Јавни партнер ће учинити доступним јавности информације о конкретном 

уговору јавно-приватног партнерства, у складу са прописима којима се уређује 

право на слободу приступа информацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


