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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
Члан 1.
У Закону о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) у
члану 6. у ставу 1. тачка л) мијења се и гласи:
„л) дјелатност управљања отпадом;“.
У тачки њ) брише се ријеч: „и“ и додаје се тачка са запетом.
У тачки о) додаје се тачка са запетом, а послије тачке о) нова тачка п) која гласи:
„п) обављање дјелатности у заштићеним подручјима као заштићеним природним
добрима, те право на изградњу и коришћење објеката потребних за обављање тих
дјелатности у складу са посебним прописима.“
Члан 2.
Послије члана 28. додаје се наслов новог одјељка 1. који гласи: „1. Концесионе
накнаде и гаранције“.
Члан 3.
У члану 29. у ставу 1. послије ријечи: „утврђен“ додају се ријечи: „овим законом и“.
Члан 4.
Послије члана 30. додаје се: наслов новог пододјељка 1.1 који гласи: „1.1
Концесионе накнаде у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије“ и
нови чл. 30а, 30б, 30в, 30г. и 30д; наслов новог пододјељка 1.2 који гласи: „1.2
Концесионе накнаде у области трговине, туризма и угоститељства“ и нови члан 30ђ;
наслов новог пододјељка 1.3. који гласи: „1.3 Концесионе накнаде у области саобраћаја
и веза“ и нови члан 30е; наслов новог пододјељка 1.4 који гласи: „1.4 Концесионе
накнаде у области пољопривреде, шумарства и водопривреде“ и нови чл. 30ж, 30з, 30и,
30ј. и 30к. и наслов новог пододјељка 1.5 који гласи: „1.5 Концесионе накнаде у области
комуналних дјелатности, управљања отпадoм и обављања дјелатности у заштићеним
подручјима“ и нови чл. 30л, 30љ, 30м. и 30н, који гласе:
„1.1 Концесионе накнаде у области електроенергетике, енергената, рударства и
геологије
Члан 30а.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области електроенергетике,
енергената, рударства и геологије утврђује се процентуално од вриједности планиране
инвестиције концесионара у распону од 0,5% до 5%.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, концесиона накнада за уступљено право за
предузећа која производе електричну енергију у раније изграђеним објектима
израчунава се процентуално од годишњег прихода оствареног производњом електричне
енергије за претходну пословну годину и то:
а) за хидроелектране 0,5%,
б) за термоелектране 0,2%.
(3) За преостали радни вијек енергетских објекaта у којима се производи
електрична енергија, јавна предузећа дужна су закључити уговоре о концесији до 31.
марта 2018. године, у складу са овим законом.
Члан 30б.
(1) Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката износи:
а) за хидроелектране, вјетроелектране и соларне електране 0,0055 КМ по
произведеном киловат-сату (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском
мјесту примопредаје електричне енергије,
б) за термоелектране 0,0033 КМ по произведеном киловат-сату (kWh) електричне
енергије на званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије.
(2) Концесионаре, произвођаче електричне енергије у хидроелектранама и
термоелектранама који до ступања на снагу овог закона имају закључене уговоре о
концесији за изградњу и коришћење електроенергетских објеката, концендент ће, у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, позвати да приступе склапању анекса
уговора о концесијама ради усклађивања његових одредаба са овим законом.
Члан 30в.
Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области енергената
износи од 2,7% до 4% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
Члан 30г.
Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области рударства
утврђује се у распону:
а) за металичне минералне сировине, угљиководонике, природне гасове,
радиоактивне минералне сировине, архитектонско-грађевински камен и геотермалне
ресурсе од 3,6% до 5% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности,
б) за остале минералне сировине од 0,3 КМ до 3 КМ по јединици мјере.
Члан 30д.
(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 30б. став 1. тачка б) овог закона.
(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 30г. став 1. тачка б) овог закона.

1.2 Концесионе накнаде у области трговине, туризма и угоститељства
Члан 30ђ.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области трговине, туризма и
угоститељства утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције
концесионара у распону од 0,5% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области трговине, туризма и
угоститељства утврђује се у распону од 2% до 5% од годишњег прихода оствареног
обављањем концесионе дјелатности.
1.3 Концесионе накнаде у области саобраћаја и веза
Члан 30е.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области саобраћаја и веза утврђује
се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од 1,5%
до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области саобраћаја и веза
утврђује се у износу од 5% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
1.4 Концесионе накнаде у области пољопривреде, шумарства и водопривреде
Члан 30ж.
(1) Концесиона накнада за уступљено право и концесиона накнада за коришћење
пољопривредног земљишта обрачунава се по јединици мјере у конвертибилним маркама
по хектару површине (КМ/ha).
(2) Износ концесионе накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу
сљедећих критеријума: вриједности катастарских класа земљишта на одређеном
подручју гдје се пољопривредно земљиште налази, степена развијености јединица
локалне самоуправе, врсте пољопривредне производње и дужине трајања концесионог
периода.
Члан 30з.
(1) Износ концесионе накнаде за уступљено право по једном хектару
пољопривредног земљишта утврђује се у распону од 6 КМ/ha до 75 КМ/ha.
(2) Износ концесионе накнаде за коришћење по једном хектару пољопривредног
земљишта утврђује се у распону од 39 КМ/ha до 300 КМ/ha.
(3) Износ концесионе накнаде из ст. 1. и 2. овог члана не може бити мањи од
износа утврђеног у складу са критеријумима из члана 30ж. став 2. овог закона, а може
бити већи у случају да понуђач сам понуди већу накнаду од накнаде приказане у јавном
позиву за додјелу концесије.

Члан 30и.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области риболова утврђује се
процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од 0,3%
до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области риболова утврђује се
у распону од 2% до 4,5% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
Члан 30ј.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области ловства утврђује се на
основу коефицијента корекције према вриједности планиране инвестиције из студије
оправданости, а која је минимално 200.000 КМ.
(2) Коефицијент корекције из став 1. овог члана је:
а) 0,05 за вриједност планиране инвестиције од 200.000 КМ до 499.999 КМ,
б) 0,02 за вриједности планиране инвестиције од 500.000 КМ и више.
(3) Концесиона накнада за коришћење концесије обрачунава се за планирани
одстрел дивљачи који произлази из годишњег плана коришћења привредног ловишта
или из привременог годишњег плана коришћења привредног ловишта за текућу ловну
годину и утврђује се за једну годину трајања концесије.
(4) Годишња концесиона накнада из став 3. овог члана износи 15% од укупне
вриједности дивљачи планиране за одстрел у годишњем или у привременом годишњем
плану коришћења ловишта за текућу ловну годину, а чија је појединачна вриједност
утврђена прописом о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту.
Члан 30к.
(1) Концесиона накнада за уступљено право на јавном водном добру обрачунава
се у износу од 0,5% од вриједности планиране инвестиције.
(2) Концесиона накнада за коришћење јавног водног добра:
а) за коришћење воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности
и коришћење питке воде за флаширање намијењене за конзумацију, тј. паковање воде и
коришћење за комерцијалне сврхе, односно за производњу безалкохолних пића и других
производа, као и за вађење материјала из водотока, накнада износи 50% од износа водне
накнаде, утврђене прописом којим се уређује начин, поступак и рокови обрачунавања и
плаћања и одгађања плаћања посебних водних накнада, као и прописом којим се уређују
стопе посебних водних накнада, на основу утврђене потрошње воде и утврђене количине
извађеног материјала из водотока према програму уређења водотока,
б) за коришћење воде и водног земљишта за производњу рибе и обављање других
привредних дјелатности накнада износи 2,2% укупног годишњег прихода оствареног
коришћењем предмета концесије.

1.5
Концесионе накнаде у области комуналних дјелатности,
отпадoм и обављања дјелатности у заштићеним подручјима

управљања

Члан 30л.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области комуналних дјелатности,
осим водоснабдијевања становништва, као и за уступљено право за изградњу,
одржавање и коришћење или реконструкцију и модернизацију комуналних објеката,
утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у
распону од 2% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области комуналних
дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и за коришћење концесије за
изградњу, одржавање и коришћење или реконструкцију и модернизацију комуналних
објеката, утврђује се у распону од 4% до 8% од годишњег прихода оствареног
обављањем концесионе дјелатности.
Члан 30љ.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области дјелатности управљања
отпадом утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара
у распону од 2% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области управљања отпадом
утврђује се у распону од 4% до 8% од годишњег прихода оствареног обављањем
концесионе дјелатности.
Члан 30м.
(1) Концесиона накнада за уступљено право за обављање дјелатности у
заштићеним подручјима као заштићеним природним добрима, те право на изградњу и
коришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности утврђује се процентуално
од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од 4% до 6%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије за обављање дјелатности у
заштићеним подручјима као заштићеним природним добрима, те право на изградњу и
коришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности утврђује се у распону од
5% до 8% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе дјелатности.
Члан 30н.
Надлежна министарства за предметне концесије наведене у Глави V одјељак 1.
пододјељци од 1.1 до 1.5 овог закона обавезна су да у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог закона донесу правилнике о критеријумима за одређивање висине
концесионе накнаде и висине гаранција.“
Члан 5.
Послије члана 31. додаје се наслов новог одјељка 2. који гласи: „2. Расподјела
концесионе накнаде“.

Члан 6.
У члану 32. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„(3) Изузетно од става 2. овог члана, концесиона накнада за коришћење
електроенергетских објеката из члана 30б. став 1. овог закона дијели се између буџета
Републике и буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се обавља
концесиона дјелатност, у размјери 5 : 95.
(4) Електроенергетски субјекти из става 3. овог члана дужни су да јединице
локалне самоуправе обавјештавају о извршеној уплати концесионе накнаде за
коришћење, у буџет Републике.“
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 5, 6. и 7.
Члан 7.
Послије члана 32. додаје се нови члан 32а, који гласи:
„Члан 32а.
(1) Ако су електроенергетски објекти из члана 30б. став 1. овог закона изграђени
на територији више јединица локалне самоуправе, концесиона накнада за коришћење
плаћа се сразмјерно површини заузетог земљишта.
(2) Под заузетим земљиштем сматра се земљиште на којем су изграђени објекти
који су у функцији обављања концесионе дјелатности, укључујући и експроприсано а
неизграђено земљиште.
(3) Површину заузетог земљишта из става 2. овог члана утврђују
електроенергетски субјекти у сарадњи са републичком управом надлежном за
имовинско-правне послове, у складу са пројектном документацијом.“
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
(по хитном поступку)
I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама
садржан је у Амандману ХХХII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према
којима Република уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих
облика својине, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и
комора, основне циљеве и правце привредног, научног и технолошког развоја, као и у
члану 59. став 2. Устава Републике Српске, којим је прописано да се законом уређује
заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег интереса, ради
плаћања накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског грађевинског
земљишта.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И
ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-74/18
од 1. фебруара 2018. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у
Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према којима
Република, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе,
заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, основне
циљеве и правце привредног развоја, као и политику и мјере за усмјеравање развоја.
Такође, чланом 59. Устава прописано је да се законом уређује заштита, коришћење,
унапређење и управљање добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за њихово
коришћење. Поред наведеног, према члану 70. Устава Народна скупштина доноси
законе, друге прописе и опште акте.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег и
прецизнијег уређења материје концесионе накнаде, на начин да она буде законом
одређена или одредива. На овај начин избјећи ће се плаћање накнаде за коришћење
природних ресурса по основу различитих прописа и довести у равноправан положај
јавна предузећа и други субјекти који у обављању дјелатности користе природне
ресурсе, будући да се у скупштинску процедуру са овим законом упућује и Закон о
престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије.
Концесиона накнада је обавезан елемент уговора о концесији, новчаног је
карактера и састоји се од концесионе накнаде за уступљено право, која се плаћа
једнократно при закључивању уговора о концесији и концесионе накнаде за коришћење
предмета концесије. Једнократна концесиона накнада одређује се у постотку, зависно од
вриједности планиране инвестиције и предмета концесије на коју се односи. Концесиона
накнада за коришћење предмета концесије одређује се у фиксном износу или у распону
који је изражен у постотку од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности или по јединици мјере.
Допуњена је одредба којом се врши расподјела прихода од концесионе накнаде
за производњу електричне енергије, на начин да се она дијели између буџета Републике

и буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона
дјелатност, у сразмјери 5 : 95.
Секретаријат констатује да је обрађивач, у складу са чланом 221. Пословника
Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.
31/11, 37/11 и 34/17), навео разлоге за доношење овог закона по хитном поступку.
Не упуштајући се у цјелисходност предложених рјешења, овај секретаријат
упутио је одређене сугестије, које су се односиле на усклађивање предложених рјешења
са Уставом, побољшање текста Закона, као и на усклађивање са Правилима за израду
закона и других прописа Републике Српске, које је обрађивач прихватио и уградио у
текст Закона.
Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај
приједлог усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду
закона и других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Приједлог закона о
измјенама и допунама Закона о концесијама (по хитном поступку) може упутити даље
на разматрање.
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Мишљењу Министарства за еконoмске односе и регионалну сарадњу
број: 17.03-020-279/18 од 1. фебруара 2018. године, а након увида у прописе Европске
уније и анализе одредаба Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о
концесијама (по хитном поступку), није установљено да постоје извори права ЕУ који
уређују материју достављеног приједлога, због чега у Изјави о усклађености стоји ознака
„непримјењиво“.
Сугеришемо предлагачу да приликом даљег нормирања предметне материје узме
у обзир Директиву 2014/23/EU Европског парламента и Савјета од 26. фебруара 2014.
године о додјели уговора о концесији / Directive 2014/23/EU of the European parliament
and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts.
Доношење овог приједлога допринијеће испуњавању обавеза из чл. 57–59, 74. и
91. ССП које се односе на сарадњу уговорних страна у области пружања услуга, јавних
набавки и промовисања и заштите инвестиција.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе законског нормирања
питања концесионе накнаде на начин да иста буде законом одређена или одредива.
Законом о концесијама из 2013. године, који је у примјени, уређење питања
концесионе накнаде делегирано је надлежним министарствима да исто уреде
правилницима уз претходно прибављање мишљења Комисије за концесије и сагласност
Владе Републике Српске.
Надаље, у правном систему Републике Српске за поједине предмете концесије
постоји нормирано плаћање накнаде за један те исти природни ресурс на основу два
прописа, а које нису примјењивали сви корисници, што их је доводило у повољнији
положај у односу на кориснике ресурса који су примјењивали оба прописа.
Ово дупло плаћање накнаде односи се на коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у хидроелектранама и термоелектранама. Наиме,
произвођачи електричне енергије у наведеним енергетским објектима, поред концесионе
накнаде по Закону о концесијама – његовим подзаконским актом, у обавези су плаћати и
накнаду по Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/14 и 15/16).

На ту чињеницу дуплог плаћања накнаде указивали су и указују сами
концесионари, а и Комисија за концесије Републике Српске, захтијевајући кроз своје
извјештаје о раду које је усвајала Народна скупштина, да се то питање адекватно законом
ријеши.
Посљедица вишеструко нормиране обавезе плаћања накнада за коришћење
природних ресурса је непримјењивање члана 67. постојећег Закона, којим је утврђена
обавеза јавним предузећима која обављањем дјелатности користе природне ресурсе да
закључе уговор о концесији у року од годину дана од дана ступања на снагу закона, због
чега су остали корисници природних ресурса у неравноправном положају у односу на
јавна предузећа.
Доношење овог закона захтијева и доношење Закона о престанку важења Закона
о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије.
V РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Чланом 221. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 31/11) дата је могућност, изузетно, за доношење закона
по хитном поступку у случају када се законом уређују питања и односи настали усљед
околности које нису могле да се предвиде, а недоношење закона по хитном поступку
могло би проузроковати штетне посљедице, као и ако је то у општем интересу.
Доношење Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама нужно је због
напријед наведених разлога, односно потребе законског нормирања питања концесионе
накнаде, потребе адекватног нормирања питања дуплог плаћања накнада за коришћење
истог природног ресурса и с тим у вези потребе бржег усклађивања пословних планова
корисника природних ресурса за текућу пословну годину.
Ово је посебно неопходно из разлога да се обезбиједи равноправан третман кроз
једнаке услове пословања за све учеснике на тржишту, без обзира на структуру
власништва. Из тог разлога сматра се да постоји општи интерес да се овај закон донесе
по хитном поступку.
VI ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. овог закона врше се одређене измјене и допуне у члану 6. став 1. Закона, а
односе се на питања предмета концесије.
Чланом 2. прописује се назив новог одјељка 1. у склопу Главе V Закона.
Чланом 3. допуњен је став 1. члана 29. Закона тако да се прописује обавеза
концесионару да концесиону накнаду плаћа у износу и на начин утврђен и oвим законом.
Чланом 4. додају се нови чл. 30а. до 30н. којим се уређује питање концесионе накнаде
за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење по сродним областима, односно
предметима концесије. Концесиона накнада за уступљено право за предмете концесије
утврђена је у распону у односу на планирану инвестицију овим законом, а детаљније се
разрађује подзаконским актима. Износ накнаде за уступљено право за коришћење
пољопривредног земљишта утврђен је по јединици мјере у распону од 6 КМ/ha до 75 КМ/ha.
Та накнада фиксно је одређена за предузећа која производе електричну енергију у раније
изграђеним објектима и израчунава се процентуално од годишњег прихода оствареног
производњом електричне енергије за претходну пословну годину (члан 30а. став 2) из
разлога што они имају већ изграђене објекте, такође ствара им се обавеза и одређује рок
за закључење уговора о концесији.
Концесиона накнада за коришћење је утврђена по јединици мјере у одређеном распону
или процентуално на годишњи приход остварен обављањем концесионе дјелатности,

такође у одређеном распону, зависно од предмета концесије, а детаљније се разрађује
подзаконским актима.
Изузетак чини концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката (члан
30б. став 1), која је утврђена у фиксном износу. Ставом 2. члана 30б. обавезани су
концесионари, произвођачи електричне енергије у хидроелектранама и
термоелектранама који до ступања на снагу овог закона имају закључене уговоре о
концесији за изградњу и коришћење електроенергетских објеката да, у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона, по позиву концендента приступе склапању анекса
уговора о концесијама ради усклађивања његових одредаба са овим законом. Разлог
томе је што су наведени концесионари до ступања на снагу овог закона, поред
концесионе накнаде, били обвезници плаћања и накнаде по Закону о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије. Престанком
важења наведеног закона, уз истовремену измјену Закона о концесијама, елиминише се
обавеза дуплог плаћања накнаде по више основа за један те исти природни ресурс, уз
адекватно прописивање висине концесионе накнаде овим законом. На овај начин се
доводе у равноправан положај сви произвођачи електричне енергије у хидроелектранама
и термоелектранама.
Чланом 30д. уређује се ситуација за случај када концесионар у свом саставу има рудник
и термоелектрану на начин да концесиону накнаду за количине угља које користи за
производњу електричне енергије у термоелектрани не обрачунава посебно, него је
концесионар плаћа у оквиру концесионе накнаде из члана 30б. став 1. тачка б) овог
закона.
Ако наведени концесионар експлоатише и продаје угаљ трећим лицима, плаћа
концесиону накнаду на те количине угља, у складу са овим законом. На исти начин је
ово питање раније било ријешено прелазним одредбама Закона о рударству из 2012.
године, које су важиле до ступања на снагу постојећег Закона о концесијама, који је
питање накнада делегирао ресорно надлежним министарствима да уреде подзаконским
актима.
Чланом 5. прописује се назив новог одјељка 2. у склопу Главе V Закона.
Чланом 6. прописује се да се концесиона накнада за коришћење електроенергетских
објеката из члана 30б. став 1. овог закона дијели између буџета Републике и буџета
јединице локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона дјелатност, у
размјери 5 : 95.
Овакво рјешење се предлаже из два разлога:
1) прво, овим законом (члан 30б. став 1) повећане су концесионе накнаде за
хидроелектране и термоелектране 10% у односу на накнаде по Закону о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и
2) друго, што су до данас јединице локалне самоуправе биле кориснице накнаде по
Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије у 100-процентном износу.
С обзиром на то да се предлаже престанак важења Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије, оваквом расподјелом
штите се стечена права локалних заједница као досадашњих корисника те накнаде, у
смислу да се приход који су остваривале по том закону неће смањити по овом закону, а
у складу са чланом 30б. став 1. овог закона и већи је обухват електроенергетских
субјеката који ће уплаћивати концесиону накнаду за коришћење, уз истовремено
повољне ефекте по Републику Српску.
Чланом 7. додан је нови члан 32а. послије члана 32. Закона, те су тако уређена питања
која се односе на расподјелу концесионе накнаде за коришћење када се

електроенергетски објекти налазе на територији више јединица локалне самоуправе,
појам заузетог земљишта и начин утврђивања површине заузетог земљишта.
Чланом 8. прописује се ступање на снагу овог закона.
VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама по хитном поступку, у
Мишљењу број: 17.04-020-277/18 од 1. фебруар 2018. године, Министарство за
економске односе и регионалну сарадњу констатује сљедеће:
‒ Приједлог је планиран Програмом рада Владе Републике Српске и Програмом
рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину.
‒ Обрађивач је правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем, те
је исти саставни дио „Разлога за доношење или измјену и/или допуну закона“.
‒ Обрађивач је правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем
закона.
‒ Обрађивач је спровео процес консултација с надлежним органима и Приједлог
израдио уз учешће релевантних министарстава. Такође, на потребу измјене
важећег закона, указивали су привредни субјекти и Комисија за концесије.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да се циљеви
доношења закона могу остварити само регулаторном промјеном, те да нису разматрана
алтернативна рјешења.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да се
Приједлогом стварају претпоставке да привредни субјекти, који користе природне
ресурсе и који су до сада били обвезници плаћања накнаде по више прописа, усвајањем
овог закона, плаћају концесиону накнаду само по Закону о концесијама. Концесионари,
произвођачи електричне енергије у хидроелектранама и термоелектранама су обавезни
да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладе уговоре о концесијама
са одредбама овог закона, јер су исти тренутно и обвезници плаћања накнаде по Закону
о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије.
Престанком важења наведеног закона и измјенама Закона о концесијама, елиминише се
обавеза двоструког плаћања накнаде по више основа за исти природни ресурс.
Обрађивач је навео да ће Приједлог имати позитивне ефекте на пословање привредних
субјеката, с обзиром на то да је вишеструка накнада чинила одређене пројекте
неисплативим. Kонцесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката
утврђена је у фиксном износу. Такође, Приједлог ће допринијети очувању привредних
субјеката и обима запослености, те допринијети стварању повољнијег пословног
амбијента за нова улагања у одређеним привредним дјелатностима.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, обрађивач је навео да за спровођење овог
закона нису потребна додатна финансијска средства.
Овим законом се предлаже повећање концесионе накнаде за хидроелектране и
термоелектране 10% у односу на накнаде по Закону о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије, по којем су до данас
јединице локалне самоуправе биле кориснице накнаде у 100-процентном износу.
Такође,овим законом је прописано да се концесиона накнада за коришћење
електроенергетских објеката из члана 30б. став 1. овог закона дијели у размјери 5 : 95 у
корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона
дјелатност.

Имајући у виду да се предлаже престанак важења Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, оваквом
расподјелом штите се стечена права локалних заједница као досадашњих корисника те
накнаде, уз истовремено повољне ефекте по буџет Републике Српске.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, обрађивач је
навео да ће Приједлог на индиректан начин позитивно утицати на одржавање
запослености у Републици Српској, те да се стварањем повољнијег пословног амбијента
могу очекивати нове инвестиције и нова запошљавања.
У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Приједлог нема
утицај на животну средину.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да је циљ Приједлога
стварање услова за равноправан третман свих привредних друштава на тржишту, те да
предложена рјешења доприносе одрживом развоју Републике Српске.
Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да су за примјену овог
закона одговорни Министарство индустрије, енергетике и рударства у оквиру законом
утврђених надлежности у области концесија и Комисија за концесије Републике Српске као
регулаторно тијело.
Обрађивач је навео да Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о
концесијама по хитном поступку нису предвиђене формалности за грађане и пословни
сектор у Републици Српској.
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је утврдило да је
обрађивач, приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у
складу с методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса
процјене утицаја прописа у поступку израде прописа.
VIII УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ СИСТЕМУ
Према Мишљењу Министарства финансија број: 06.05/020-261-1/18 од 2.
фебруара 2018. године на Приједлог (по хитном поступку) закона о измјенама и
допунама Закона о концесијама (у даљем тексту: Закон), разлози доношења Закона
произлазе из потребе законског нормирања питања концесионе накнаде на начин да иста
буде законом одређена или одредива, јер је питање одређивања концесионе накнаде
одредбама Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13)
делегирано надлежним министарствима путем доношења правилника о одређивању
концесионе накнаде. Одредбама предложеног Закона допуњава се важећи закон и додају
се нови чл. 30а, 30б, 30в, 30г, 30д, 30ђ, 30е, 30ж, 30ж, 30и, 30к, 30л, 30љ. и 30м. којима
се одређују концесионе накнаде за поједине предмете концесија. Такође, чланом 30м.
утврђује се правни основ за министарства надлежна за предмете концесије да донесу
правилнике о критеријима за одређивање концесионе накнаде и висине гаранција.
Истовремено са предложеним законом предложен је (по хитном поступку) и
Закон о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије.
Министарство финансија, у складу са ресорном надлежношћу, у наставку даје
сљедеће мишљење:
Чланом 4. Закона о пореском систему Републике Српске прописано је да се
пореска и непореска давања која се плаћају на територији Републике Српске могу
уводити, укидати и мијењати искључиво законом уз изузетак да уколико је законом
којим је уведено непореско давање утврђен јасан правни основ, мијењање основице,
стопе или износа непореског давања може се вршити и подзаконским актом уз
претходну сагласност Владе Републике Српске.

Чланом 8. утврђена су начела са којима је обавезно усклађено свако појединачно
непореско давање.
Концесиона накнада према одредби члана 7. тачка 2. подтачка 6) Закона о
пореском систему Републике Српске представља непореско давање у пореском систему
Републике Српске, па према томе потребно је да испуњава услове и критеријуме
прописане овим законом.
Чланом 30а. предложеног Закона утврђена је једнократна концесиона накнада за
уступљено право у распону од 0,5% до 5% вриједности планиране инвестиције уз
изузетак привредних друштава која производе електричну енергију у раније изграђеним
објектима која се израчунава у односу на годишњи приход у процентима 0,5%
(хидроелектране) и 0,2% термоелектране. У члану 30б. предложеног Закона прописано
је да концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката износи 0,0055 КМ
по произведеном kWh електричне енергије на званичном обрачунском мјесту
примопредаје електричне енергије за хидроелектране, вјетроелектране и соларне
електране, а 0,0033 КМ по произведеном kWh електричне енергије на званичном
обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије.
Према одредбама Закона о концесијама који је на правној снази и Правилника 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) концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области
електроенергетике за концесионара који је истовремено и обвезник плаћања накнаде за
коришћење природних ресурса у складу са законом којим се уређују накнаде за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије износи 0,5% од
годишњег прихода оствареног производњом и продајом електричне енергије. Начин
обрачуна концесионе накнаде за коришћење концесије у области електроенергетике
промијењен је тако да је према одредбама Закона предложен обрачун по јединици мјере
– КМ/kWh, умјесто процентуално од годишњег прихода оствареног обављањем
концесионе дјелатности. Из образложења Закона још произилази да се на овај начин
доводе сви концесионари у равноправан положај, проширује обухват, а повећањем од
10% концесионе накнаде у односу на накнаду која се укида, задржавају се стечена права
на имовину (приход) јединица локалне самоуправе јер је приход од накнаде која се укида
у цјелости био приход јединица локалне самоуправе, а расподјела је предложена у
омјеру 5 : 95 између буџета Републике и буџета јединица локалне самоуправе.
Финансијски ефекти ове измјене се дакле морају посматрати у односу на оба
предложена закона, па је из анализе финансијских ефеката овог закона видљиво да ће
буџети јединица локалне самоуправе убудуће имати једнак финансијски ефекат иако се
накнада укида – на годишњем нивоу тај приход износи око 23 милиона КМ за све
јединице локалне самоуправе уз истовремено повећање прихода буџета Републике
имајући на уму да се расподјела концесионе накнаде за коришћење електроенергетских
објеката расподјељује у омјеру 5 : 95 између буџета Републике и буџета јединица
локалне самоуправе.
Са аспекта привредних субјеката, обвезника плаћања концесионе накнаде у
случају оних привредних субјеката који су плаћали накнаду за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије (објекти који су користили
акумулацију за производњу електричне енергије), и концесиону накнаду долази до
смањења укупног издвајања по овом основу јер убудуће имају обавезу плаћања само
концесионе накнаде.
Надаље, чланом 30в. предложеног Закона утврђена је концесиона накнада за
коришћење концесије у области енергената која је измијењена са досадашњих 3,6% на

распон од 2,7% до 4% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
Финансијски ефекти ове измјене се огледају у пројектованом смањењу прихода
за 0,2%, дакле и смањењу обавеза по овом основу за привредне субјекте.
Према члану 30г. предложеног Закона, концесиона накнада за коришћење
концесије у области рударства утврђена је у распону у односу на остварени годишњи
приход као и у распону по јединици мјере за одређене минералне сировине. Обрачун
наведене накнaде процентуално од оствареног прихода односи се само на оне минералне
сировине чија цијена је директно везана за квалитет минералне сировине. Одредбама
важећих прописа ова накнада је утврђена у проценту 3,6 у односу на остварени годишњи
приход, што доводи у финансијском смислу до повећања прихода од ове врсте
концесионе накнаде за износ од око 1,5 милиона КМ.
Према члану 30д. предложеног Закона уведен је изузетак у односу на
концесионаре који у свом саставу имају рудник и термоелектрану. Поменути
концесионари плаћају концесиону накнаду за минералну сировину (угаљ) у оквиру
концесионе накнаде за производњу електричне енергије.
Према одредби члана 30ђ. предложеног Закона утврђена је концесиона накнада
за коришћење концесије у области трговине, туризма и угоститељства која је измијењена
у односу на досадашњих 3% на распон од 2% до 5% на годишњи приход остварен
обављањем концесионе дјелатности.
Концесиона накнада за коришћење концесије у области саобраћаја и веза
садржана у члану 30е. предложеног Закона није мијењана у односу на одредбе важећих
прописа.
Концесиона накнада за коришћење концесије у области пољопривреде,
шумарства и водопривреде за коришћење пољопривредног земљишта и водног добра и
риболова садржане у члану 30ж. и 30ј. предложеног Закона такође није мијењана у
односу на одредбе важећих прописа.
Концесионе накнаде за коришћење концесије у области комуналних дјелатности,
обављања дјелатности у заштићеним подручјима и дјелатности управљања отпадом
садржане у чл. 30к, 30л, и 30љ. предложеног Закона се у том закону први пут уводе у
порески систем Републике Српске.
Имајући на уму разлоге доношења овог закона, те разлоге утврђивања
концесионих накнада, ово министарство је мишљења да те накнаде одговарају начелу
законитости и сразмјерности из Закона о пореском систему јер су уведене Законом о
концесијама, одредиве су је су утврђене у распонима у односу на планирану инвестицију
или остварени приход, што је у складу са економском снагом обвезника плаћања
концесионих накнада.
Са друге стране, Законом је створен јасан правни основ за тачно утврђивање
износа појединачне концесионе накнаде подзаконским актом, па у случају да се тим
правилницима утврде и јасно одреде износи концесионих накнада, такве концесионе
накнаде испуњавају услов уписа у Регистар пореских и непореских давања Републике
Српске.
Закључно, са аспекта Закона о пореском систему Републике Српске, предметни
закон испуњава услове, односно предметне накнаде уз напријед одређени услов у
погледу подзаконских аката испуњавају услов да буду дио Регистра пореских и
непореских давања.

IX

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике
Српске. Доношење овог закона ће допринијети повећању прихода у буџет Републике и
буџет јединица локалне самоуправе, због већег обухвата субјеката на које се односи овај
закон, уз истовремену заштиту стечених права општина, законског нормирања фиксног
износа или распона накнада за концесије, уз повећање истих за поједине предмете
концесија и адекватне расподјеле истих између буџета Републике и буџета јединица
локалне самоуправе.

ПРИЛОГ
ЗАКОН О КОНЦЕСИЈАМА
(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона)

Члан 6.
(1) Предмети концесије у смислу овог закона могу бити:
а) изградња, коришћење и одржавање:
1) путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
2) жељезничких пруга, пловних канала и лука,
3) аеродрома;
б) коришћење јавног водног добра:
1) воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности,
2) воде и водног земљишта за коришћење хидроакумулација, купалишта,
рибњака,
3) водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за
реализацију других предмета концесије у складу са овим законом,
4) за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према програму
уређења водотока,
в) изградња и коришћење енергетских објеката инсталиране снаге веће од 250 kW,
изузев енергетских објеката на био-масу и био-гас и соларних постројења са
фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге;
г) изградња или реконструкција и коришћење нафтовода, гасовода и објеката за
складиштење, транспорт и дистрибуцију нафте и гаса;
д) истраживање и експлоатација минералних сировина;
ђ) планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне дјелатности и риболов;
е) игре на срећу;
ж) поштанске и телекомуникационе услуге, осим резервисаних поштанских услуга
и заједничких и међународних комуникација;
з)путнички и теретни жељезнички саобраћај;
и) јавни превоз у друмском саобраћају;
ј) простори и објекти природног, грађевинског и културно-историјског насљеђа;
к) комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и изградња,
одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката;
л) дјелатност управљања отпадом;
љ) изградња или реконструкција и модернизација бањских објеката и њихово
коришћење;
м) изградња објеката туристичке инфраструктуре;
н) дјелатности у области угоститељства;
њ) пољопривредно земљиште и супраструктуре;
о) изградња, коришћење и одржавање спортских објеката;
п) обављање дјелатности у заштићеним подручјима као заштићеним
природним добрима, те право на изградњу и коришћење објеката потребних за
обављање тих дјелатности у складу са посебним прописима.

(2) Осим концесија из става 1. овог члана, предмет концесије може бити
коришћење и других добара од општег интереса и пружање јавних услуга, у складу са
прописима којима се уређује одређена привредна или друга област.
(3) Концесије из ст. 1. и 2. овог члана не могу се додјељивати на начин и по поступку
који није у складу са овим законом.
1. Концесионе накнаде и гаранције
Члан 29.
(1) Концесионар је дужан да плаћа концесиону накнаду у износу и на начин
утврђен oвим законом и уговором о концесији.
(2) Концесиона накнада је обавезан елемент уговора о концесији.
(3) Концесиона накнада је новчаног карактера, а састоји се из:
а) накнаде за уступљено право, која се плаћа једнократно при закључивању
уговора о концесији и
б) концесионе накнаде за коришћење.
(4) Концесиона накнада из става 3. тачке б) овог члана, зависно од предмета
концесије, изражава се процентуално у односу на годишњи приход остварен од
обављања концесионе дјелатности или по јединици мјере.
(5) Уговором о концесији може се одредити промјена висине накнаде из става 3.
тачка б) овог члана у одређеном периоду, као и услови под којима се то може учинити,
за вријеме трајања уговора о концесији, што се наводи у документацији за јавно
надметање.
1.1 Концесионе накнаде у области електроенергетике, енергената,
рударства и геологије
Члан 30а.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области електроенергетике,
енергената, рударства и геологије утврђује се процентуално од вриједности
планиране инвестиције концесионара у распону од 0,5% до 5%.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, концесиона накнада за уступљено право
за предузећа која производе електричну енергију у раније изграђеним објектима
израчунава се процентуално од годишњег прихода оствареног производњом
електричне енергије за претходну пословну годину и то:
а) за хидроелектране 0,5%,
б) за термоелектране 0,2%.
(3) За преостали радни вијек енергетских објекaта у којима се производи
електрична енергија, јавна предузећа дужна су закључити уговоре о концесији до
31. марта 2018. године, у складу са овим законом.

Члан 30б.
(1) Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката износи:
а) за хидроелектране, вјетроелектране и соларне електране 0,0055 КМ по
произведеном киловат-сату (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском
мјесту примопредаје електричне енергије,
б) за термоелектране 0,0033 КМ по произведеном киловат-сату (kWh)
електричне енергије на званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне
енергије.
(2) Концесионаре, произвођаче електричне енергије у хидроелектранама и
термоелектранама који до ступања на снагу овог закона имају закључене уговоре
о концесији за изградњу и коришћење електроенергетских објеката, концендент ће,
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, позвати да приступе
склапању анекса уговора о концесијама ради усклађивања његових одредаба са
овим законом.
Члан 30в.
Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области енергената
износи од 2,7% до 4% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
Члан 30г.
Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области рударства
утврђује се у распону:
а) за металичне минералне сировине, угљиководонике, природне гасове,
радиоактивне минералне сировине, архитектонско-грађевински камен и
геотермалне ресурсе од 3,6% до 5% од годишњег прихода оствареног обављањем
концесионе дјелатности,
б) за остале минералне сировине од 0,3 КМ до 3 КМ по јединици мјере.
Члан 30д.
(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 30б. став 1. тачка б) овог закона.
(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 30г. став 1. тачка б) овог закона.
1.2 Концесионе накнаде у области трговине, туризма и угоститељства
Члан 30ђ.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области трговине, туризма и
угоститељства утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције
концесионара у распону од 0,5% до 5%.

(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области трговине,
туризма и угоститељства утврђује се у распону од 2% до 5% од годишњег прихода
оствареног обављањем концесионе дјелатности.
1.3 Концесионе накнаде у области саобраћаја и веза
Члан 30е.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области саобраћаја и веза
утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у
распону од 1,5% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области саобраћаја и веза
утврђује се у износу од 5% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
1.4 Концесионе накнаде у области пољопривреде, шумарства и водопривреде
Члан 30ж.
(1) Концесиона накнада за уступљено право и концесиона накнада за
коришћење пољопривредног земљишта обрачунава се по јединици мјере у
конвертибилним маркама по хектару површине (КМ/ha).
(2) Износ концесионе накнаде из става 1. овог члана утврђује се на основу
сљедећих критеријума: вриједности катастарских класа земљишта на одређеном
подручју гдје се пољопривредно земљиште налази, степена развијености јединица
локалне самоуправе, врсте пољопривредне производње и дужине трајања
концесионог периода.
Члан 30з.
(1) Износ концесионе накнаде за уступљено право по једном хектару
пољопривредног земљишта утврђује се у распону од 6 КМ/ha до 75 КМ/ha.
(2) Износ концесионе накнаде за коришћење по једном хектару
пољопривредног земљишта утврђује се у распону од 39 КМ/ha до 300 КМ/ha.
(3) Износ концесионе накнаде из ст. 1. и 2. овог члана не може бити мањи од
износа утврђеног у складу са критеријумима из члана 30ж. став 2. овог закона, а
може бити већи у случају да понуђач сам понуди већу накнаду од накнаде
приказане у јавном позиву за додјелу концесије.
Члан 30и.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области риболова утврђује се
процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од
0,3% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области риболова
утврђује се у распону од 2% до 4,5% од годишњег прихода оствареног обављањем
концесионе дјелатности.

Члан 30ј.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области ловства утврђује се на
основу коефицијента корекције према вриједности планиране инвестиције из
студије оправданости, а која је минимално 200.000 КМ.
(2) Коефицијент корекције из став 1. овог члана је:
а) 0,05 за вриједност планиране инвестиције од 200.000 КМ до 499.999 КМ,
б) 0,02 за вриједности планиране инвестиције од 500.000 КМ и више.
(3) Концесиона накнада за коришћење концесије обрачунава се за
планирани одстрел дивљачи који произлази из годишњег плана коришћења
привредног ловишта или из привременог годишњег плана коришћења привредног
ловишта за текућу ловну годину и утврђује се за једну годину трајања концесије.
(4) Годишња концесиона накнада из став 3. овог члана износи 15% од укупне
вриједности дивљачи планиране за одстрел у годишњем или у привременом
годишњем плану коришћења ловишта за текућу ловну годину, а чија је
појединачна вриједност утврђена прописом о цјеновнику одстрела, коришћења
дивљачи и услуга у ловишту.
Члан 30к.
(1) Концесиона накнада за уступљено право на јавном водном добру
обрачунава се у износу од 0,5% од вриједности планиране инвестиције.
(2) Концесиона накнада за коришћење јавног водног добра:
а) за коришћење воде за технолошки процес у обављању привредних
дјелатности и коришћење питке воде за флаширање намијењене за конзумацију,
тј. паковање воде и коришћење за комерцијалне сврхе, односно за производњу
безалкохолних пића и других производа, као и за вађење материјала из водотока,
накнада износи 50% од износа водне накнаде, утврђене прописом којим се уређује
начин, поступак и рокови обрачунавања и плаћања и одгађања плаћања посебних
водних накнада, као и прописом којим се уређују стопе посебних водних накнада,
на основу утврђене потрошње воде и утврђене количине извађеног материјала из
водотока према програму уређења водотока,
б) за коришћење воде и водног земљишта за производњу рибе и обављање
других привредних дјелатности накнада износи 2,2% укупног годишњег прихода
оствареног коришћењем предмета концесије.
1.5
Концесионе накнаде у области комуналних дјелатности,
отпадoм и обављања дјелатности у заштићеним подручјима

управљања

Члан 30л.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области комуналних
дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и за уступљено право за
изградњу, одржавање и коришћење или реконструкцију и модернизацију
комуналних објеката, утврђује се процентуално од вриједности планиране
инвестиције концесионара у распону од 2% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области комуналних
дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и за коришћење концесије

за изградњу, одржавање и коришћење или реконструкцију и модернизацију
комуналних објеката, утврђује се у распону од 4% до 8% од годишњег прихода
оствареног обављањем концесионе дјелатности.
Члан 30љ.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области дјелатности
управљања отпадом утврђује се процентуално од вриједности планиране
инвестиције концесионара у распону од 2% до 5%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области управљања
отпадом утврђује се у распону од 4% до 8% од годишњег прихода оствареног
обављањем концесионе дјелатности.
Члан 30м.
(1) Концесиона накнада за уступљено право за обављање дјелатности у
заштићеним подручјима као заштићеним природним добрима, те право на
изградњу и коришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности утврђује
се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од
4% до 6%.
(2) Концесиона накнада за коришћење концесије за обављање дјелатности у
заштићеним подручјима као заштићеним природним добрима, те право на
изградњу и коришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности утврђује
се у распону од 5% до 8% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе
дјелатности.
Члан 30н.
Надлежна министарства за предметне концесије наведене у Глави V
одјељак 1. пододјељци од 1.1 до 1.5 овог закона обавезна су да у року од 60 дана од
дана ступања на снагу овог закона донесу правилнике о критеријумима за
одређивање висине концесионе накнаде и висине гаранција.

2. Расподјела концесионе накнаде
Члан 32.
(1) Концесиона накнада за уступљено право из члана 29. став 3. тачке а) овог
закона приход је буџета Републике, односно буџета јединице локалне самоуправе,
зависно од надлежности за додјелу концесије.
(2) Концесиона накнада, за коришћење из члана 29. став 3. тачке б) овог закона
за концесије које додјељује Влада дијели се између буџета Републике и буџета јединице
локалне самоуправе на чијој територији се обавља концесиона дјелатност, у сразмјери:
а) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,
б) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне самоуправе,
в) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе и
г) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, концесиона накнада за коришћење
електроенергетских објеката из члана 30б. став 1. овог закона дијели се између
буџета Републике и буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се
обавља концесиона дјелатност, у размјери 5 : 95.
(4) Електроенергетски субјекти из става 3. овог члана дужни су да јединице
локалне самоуправе обавјештавају о извршеној уплати концесионе накнаде за
коришћење, у буџет Републике.
(5) Концесиона накнада за коришћење из члана 29. став 3. тачке б) овог закона
за концесије које додјељује јединица локалне самоуправе приход је буџета јединице
локалне самоуправе.
(6) Средства од концесионе накнаде која директно или након дијељења
у сразмјери из става 2. овог члана, представљају приход буџета јединице
локалне самоуправе користе се намјенски, у инвестиционо-развојним пројектима за:
а) изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних објеката (водовод,
канализација, топловод, локални путеви и друго) и нових привредних капацитета који
су у функцији привредног развоја и запошљавања и
б) заштиту животне средине (екологија).
(7) Намјенска средства из става 4. овог члана јединице локалне самоуправе
користе у складу са годишњим планом утрошка средстава од концесионе накнаде, који
усваја скупштина јединице локалне самоуправе, за наредну годину.
Члан 32а.
(1) Ако су електроенергетски објекти из члана 30б. став 1. овог закона
изграђени на територији више јединица локалне самоуправе, концесиона накнада
за коришћење плаћа се сразмјерно површини заузетог земљишта.
(2) Под заузетим земљиштем сматра се земљиште на којем су изграђени
објекти који су у функцији обављања концесионе дјелатности, укључујући и
експроприсано а неизграђено земљиште.
(3) Површину заузетог земљишта из става 2. овог члана утврђују
електроенергетски субјекти у сарадњи са републичком управом надлежном за
имовинско-правне послове, у складу са пројектном документацијом.

