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једногласно у саставу: Александра Ма-
ртиновић, предсједница Вијећа, Мир-
јана Чучковић, проф. Др сц. Един Му-
миновић, др сц. Ката Сењак и Младен 
Срдић, чланови Вијећа. 
 
Број:У-32/17       Предсједница Вијећa за        
14.06.2017.г.    заштиту виталних интереса 
С а р а ј е в о    Уставног суда Федерације 
                              Босне и Херцеговине 

            Александра Мартиновић,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 

 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О КОНЦЕСИЈАМА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

 
 

Проглашава се Закон о конце-
сијама Босанско-подрињског кантона 
Горажде, који је донијела Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на 25. редовној сједници, одржаној 
20. јуна 2017. године. 
 

Број:02-02-190/17            П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2017.године        Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 
5/03) и члана 106. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 21. јуна 
2017. године,  д о н о с и: 

 
 

З А К О Н 
О КОНЦЕСИЈАМА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
(1) Овим се Законом уређује под којим 

се условима домаћем и страном пр-
авном лицу и физичком лицу које 
обавља регистровану обртничку дј-
елатност или је уписано у регистар 
пољопривредних газдинстава, мо-
же додијелити концесија, на који 
рок се додјељује концесија, пред-
мет концесије, поступак додјеле ко-
нцесије, надлежност Министарства 
у поступку додјеле концесије, пр-
иједлог за приступање додјели кон-
цесије, одлука о приступању додје-
ли концесије, комисија за провође-
ње јавног позива односно надмета-
ња по позиву, одлука о додјели ко-
нцесије, поступак додјеле концеси-
је по самоиницијативној понуди, 
преиспитивање одлуке о додјели 
концесије, уговор о концесији, ос-
тваривање концесионих права и 
обавеза, концесиона накнада, рјеш-
авање спорова, надзор, и друга пи- 
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тања значајна за додјелу концесија 
на територији Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (у даљем тек-
сту: Кантон). 

(2) Циљ овог Закона је јачање привре-
дног развоја Кантона, стварање еф-
икасног правног оквира за промов-
исање и олакшавање провођења 
концесионих пројеката, развој кон-
цесионих пројеката, унапређење 
транспарентности процеса додје-
љивања концесија, као и ефикас-
ности и дугорочне одрживости ко-
нцесионих пројеката. 

 
Члан 2. 

 
Појмови који се користе у овом 

Закону имају сљедећа значења: 
 

a) “Концесија”  у смислу овог Зак-
она, је право обављања привре-
дних дјелатности кориштењем 
природних богатстава,  добара 
у општој употреби и обављања 
дјелатности од општег интереса 
одређених овим Законом; 

б)  “Концесор“ означава Владу Бос- 
анско-подрињског кантона од-
носно министарство или други 
орган власти у Кантону који од-
реди Влада да додјељује конце-
сију; 

ц) “Концесионар” означава домаће  
или страно правно лице регист-
ровано за обављање дјелатнос-
ти која је предмет концесије 
или физичко лице које обавља 
регистровану обртничку дјела-
тност или је уписано у регистар 
пољопривредних газдинстава, а 
коме се додјељује концесија и 
има права и обавезе утврђене 
уговором о концесији и овим  
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Законом; 
       д) “Страно правно лице” означава   

правно лице које је прописима 
о страним улагањима одређено 
као страно лице. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 3. 
 

Концесија се даје под условом 
да се обезбиједи: 

 

a) рационално кориштење приро-
дног богатства или добра у оп-
штој употреби;  

б) техничко-технолошко унапређи-  
вање дјелатности која је предмет 
концесије, односно техничко-те-
хнолошко јединство система у 
области инфраструктуре, ефи-
касно функционисање и рацио-
нално управљање тим системи-
ма; 

ц) заштита и унапређивање живо- 
тне средине у складу прописима 
о заштити животне средине. 

 
Члан 4. 

 
Природна богатства и добра у 

општој употреби, као и објекти, уређа-
ји и постројења које користе јавна пре-
дузећа чији је оснивач Кантон, однос-
но јединица локалне самоуправе могу 
се дати у концесију другом правном  
лицу под условом да та јавна предузе-
ћа не могу осигурати њихово рациона-
лно кориштење, односно неометано 
функционисање  у складу са  пропис-
има којима се уређује обављање дјела-
тности тих предузећа. 
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Члан 5. 
 
(1) Концесија се може додијелити до-

маћем или страном правном лицу 
и физичком лицу у случају из чла-
на 2. става (1) тачка ц). 

(2) Страном правном лицу концесија 
се додјељује у складу са овим Зако-
ном и односним законима Федера-
ције Босне и Херцеговине и Босне 
и Херцеговине. 

(3) Концесија се не може дати страном 
правном лицу за обављање дјелат-
ности коју према законима Федера-
ције БиХ не може обављати страно 
правно лице. 

 
Члан 6. 

 
(1) Концесија се може дати на рок до 

30 година, у зависности од предме-
та концесије и очекиване добити 
(профита) у обављању концесионе 
дјелатности. 

(2) Уговор о концесији се може проду-
жити за период који не може бити 
дужи од половине првобитно уго-
вореног рока када концесор оције-
ни да се тиме обезбјеђује наставак 
намјенског кориштења концесије и 
да се то не противи јавном интере-
су. 

(3) У рок трајања концесије не урачу-
нава се вријеме које је потребно за 
обављање припремних радњи за 
изградњу објекта, односно за поче-
так обављања концесионе дјелатн-
ости.  

(4) Вријеме трајања припремних рад-
њи одређује се уговором о конце-
сији. 
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ПОГЛАВЉЕ  II  
- ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 7. 
 
(1) Предмет концесије, у складу са од-

редбама овог Закона, је: 
 

a) кориштење и  изградња/догра-
дња или кориштење регионал-
них цеста и припадајућих инф-
раструктурних објеката, 

б) кориштење вода и јавног водног  
     добра за: 

 

1. водоопскрбу, 
2. технолошке потребе у индуст-

рији, 
3. флаширање и за производњу 

алкохолних и безалкохолних 
напитака, 

4. наводњавање и друге потребе, 
5. производњу електричне енерг-

ије инсталиране снаге до 5 МW, 
6. узгој риба и/или других воден-

их организама, 
7. пловидбу, 
8. спорт, купање, рекреацију и др-

уге сличне  намјене, 
9. вађење материјала из водотока, 
10. за друге погонске намјене. 

 

ц) експлоатација енергетских и др- 
угих минералних сировина, ук-
ључујући и све врсте соли и сол-
них вода утврђених посебним 
законом, 

д) експлоатација сирове нафте и зе- 
     мног плина, 
е) кориштење грађевинског земљи- 

шта уколико посебним законом 
није другачије прописано, 

ф) јавни линијски превоз лица, 
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г) експлоатација неметалних мине- 

ралних сировина, укључујући 
све секундарне минералне сиро-
вине утврђене посебним закон-
ом, 

х) кориштење пољопривредног зе- 
мљишта у државном власништ-
ву, 

и) хотели и остали туристички  
     ресурси,  
ј) грађење комуналних објеката и  

обављање комуналних дјелатно-
сти у складу са кантоналним За-
коном о комуналној дјелатности 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

к) објекти и дјелатности унутар за- 
штићених подручја, који нису 
објекти природног и грађевинс-
ког наслијеђа, уколико посебним 
прописом о њиховој заштити ни-
је другачије утврђено, 

л) право обављања дјелатности ја- 
    вних служби, 
м) земљиште за изградњу енергет- 
     ских објеката: 
 

1) вјетроелектране снаге до 5МW 
по производној јединици и вје-
тропаркови, 

2) когенерацијска постројења инс-
талисане електричне снаге до 5 
МW, 

3) соларне електране инсталисане 
снаге од 20 кW до 5 МW, 
 

       н) рециклажа  металних и немета- 
            лних отпадака и остатака, 

о) друга општа и јавна добра, садр- 
жаји и услуге који спадају у на-
длежност Кантона, а који нису 
одређени овим Законом. 

 

(2) За предмет концесије из става (1) 
тачке а), б), ц), д), ф), г), х), и), м),н)  
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и о) овог члана надлежно је Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, за пре-
дмет концесије из става (1) тачке е) 
и ј) овог члана надлежно је Мини-
старство за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине, за пр-
едмет концесије из става (1) тачке 
л) овог члана надлежно је Минис-
тарство за правосуђе, управу и рад-
не односе. 

(3) За предмет концесије из става (1) 
тачке н) овог члана Влада Босанско 
- подрињског кантона Горажде ће у 
конкретном случају посебним акт-
ом одредити министарство које ће 
провести процедуру прописану 
овим Законом. 

(4) Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће посебним актом ут-
врдити предмете концесије који су 
од посебног значаја за Кантон. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ПОСТУПАК 
ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 8. 
 
(1) Одлуку о приступању додјели ко-

нцесије за одређено добро доноси 
Влада Босанско-подрињског канто-
на (у даљем тексту: концесор) на 
приједлог надлежног министарст-
ва. 

(2) Прије подношења приједлога из 
става (1) овог члана надлежно мин-
истарство је обавезно прибавити и 
сагласност јединице/јединица ло-
калне самоуправе на чијој се тери-
торији налази предмет концесије о 
усклађености предмета концесије 
са просторнопланском документа-
цијом и економским интересом јед- 
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инице локалне самоуправе. 

(3) Уколико јединица локалне самоуп-
раве у року од 45 дана од дана под-
ношења захтјева за давање сагласн-
ости не достави надлежном минис-
тарству сагласност или акт којим се 
не даје сагласност, сматраће се да је 
сагласност дата. 

(4) Давањем сагласности из става (2) 
овог члана сматра се да се јединица 
локалне самоуправе обавезала да 
ће на уредан захтјев концесионара 
на који се односи сагласност право-
времено издати све управне акте из 
своје надлежности. 

 
Члан 9. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде ће у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу овог Закона до-
нијети одлуку којом ће утврдити за ко-
је предмете концесије је обавезно про-
вођење јавног позива. 

 
Члан 10. 

 
У надлежности Министарства 

су стручни и други послови у вези са 
концесијама, а посебно: 
 

a) припрема документације неоп-
ходне за одређивање предмета 
концесије (елаборати, анализе, 
студије ...), осим код захтјева за 
додјелу концесије поднесеног у 
складу са чланом 28. овог Зако-
на, 

б) припрема приједлога за доноше- 
ње одлуке о приступању додјели 
концесије, 

ц) давање мишљења о захтјеву по- 
днесеном у складу са чланом 28. 
овог Закона, 
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д) праћење реализације остварива- 

ња права и обавеза концесиона-
ра и пружање стручне помоћи у 
остваривању тих права и обаве-
за,  

е) праћење цјелокупног рада конц- 
есионара с циљем обезбјеђивања 
снабдијевања услугама потроша-
ча на одговарајући начин, а кој-
има се при томе наплаћује одго-
варајући износ накнаде, 

ф) одобравање рокова и услова ста- 
ндардног уговора о пружању 
услуга потрошачима, 

г) разматрање жалби потрошача у  
вези са износом накнаде или ус-
ловима за снабдијевање услугама 
концесионара,  

х) послови пропаганде у вези са 
инвестицијама и другим улага-
њима у Кантону, те промовиса-
ње интереса Кантона за та улага-
ња и 

и) обављање и других послова у  
вези са улагањем домаћих и ст-
раних правних лица. 

 
Члан 11. 

 
(1) У обављању послова из члана 10. 

овога Закона надлежно министар-
ство остварује непосредну сарадњу 
с другим министарствима и орга-
нима кантоналне управе у погледу 
припреме стручне документације у 
питањима која се у поступку за до-
ношење одлуке о приступању дод-
јели концесије, а која су из надлеж-
ности тих министарстава и других 
органа управе. 

(2) Друга министарства и органи уп-
раве дужни су сарађивати с надле-
жним министарством. 
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(3) За обављање одређених стручних 
послова надлежно министарство, 
уз сагласност концесора, може ан-
гажовати специјализовану консул-
тантску фирму, другу специјали-
зовану институцију или стручњаке 
за економско-финансијску, правну 
или техничку област. 

 
Члан 12. 

 
(1) Надлежно министарство најмање 

једном годишње концесору подно-
си извјештај о реализацији уговора 
о концесијама и о другим битним 
питањима везаним за додјеле конц-
есија, ради упознавања, односно 
предузимања одговарајућих мјера. 

(2) Концесор најмање једном годишње 
Скупштини Босанско-подрињског 
кантона Горажде подноси извјеш-
тај о реализацији уговора о конце-
сијама и о другим битним питањи-
ма везаним за додјеле концесија, 
ради упознавања односно предузи-
мања одговарајућих мјера. 

 
Члан 13. 

 
(1) Приједлог за приступање додјели 

концесије подноси се концесору.  
(2) Приједлог из става (1) овога члана 

могу поднијети надлежна минис-
тарства, други органи кантоналне 
управе, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе и заинтересо-
вано правно лице или физичко ли-
це које обавља регистровану обрт-
ничку дјелатност или је уписано у 
регистар пољопривредних газдин-
става. 

(3) Орган кантоналне управе, надлеж-
ни орган јединице локалне самоуп-
раве и заинтересовано правно лице  
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или физичко лице које обавља рег-
истровану обртничку дјелатност 
или је уписано у регистар пољоп-
ривредних газдинстава, приједлог 
из става (1) овога члана подносе пу-
тем надлежног министарства, које 
је дужно приложити и своје мишљ-
ење о приједлогу. 

(4) Приједлог садржи посебно:  
 

a) предмет концесије,  
б) разлоге за давање концесије, 
ц) податке о начину и роковима  

обезбјеђења средстава за финан-
сирање концесионе дјелатности 
и других финансијских обавеза 
концесионара, 

д) рок трајања концесије, 
е) основне услове за реализацију  

концесије, намјену кориштења  
предмета концесије,  

ф) оцјену о очекиваним приходима  
и расходима у вези са предмет-
ом концесије за све вријеме за 
које се даје концесија и техноло-
шке могућности за њено изврш-
авање, 

г) податке о утицају на инфрастру- 
ктуру и друге привредне обла-
сти, као и утицају концесионе дј-
елатности на јединство технич-
ко-технолошких система и њихо-
во ефикасно функционисање и 
рационално управљање, 

х) начин плаћања извршавања кон- 
    цесионих обавеза, 
и) оцјену о утицају дјелатности која  

је предмет концесије на животну 
средину, 

ј) оцјену о потребном броју радних  
мјеста и квалификоване радне сн-
аге у вези са извршавањем конце-
сије, 

к) податке о неопходности рјеша- 
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    вања имовинско-правних односа,  
л) друге податке везане за специ- 
    фичност предмета концесије, 
м) када приједлог подноси заинте- 

ресовано правно лице и податке 
о њему (назив фирме, лично 
име, доказ о регистрацији…) 

 

(5) Приједлог за доношење одлуке о 
приступању додјеле концесије за 
изградњу комуналних објеката, 
односно објеката за обављање 
комуналне дјелатности припрема 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе у складу са овим 
Законом и доставља га ресорном 
министарству. 

 
Члан 14. 

 
(1) Одлуку о приступању додјели ко-

нцесије доноси концесор на основу 
економских, финансијских, соција-
лних и других показатеља и анали-
за, утицаја радова и објеката на жи-
вотну средину за предметну конце-
сију. 

(2) Одлука о приступању додјели кон-
цесије објављује се у “Службеним 
новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 

 
Члан 15. 

 
(1) Одлука о приступању додјели 

концесије садржи: 
 

а) предмет концесије и одређивање  
подручја на којем  ће се вршити 
концесиона дјелатност, 

б) рок трајања концесије, 
ц) начин давања концесије, 
д) услове које мора испуњавати ко- 
    нцесионар, 
е) врсту, висину и начин плаћања  
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кауције за учествовање у надме-
тању, 

ф) критерије на основу којих се би- 
     ра најповољнија понуда, 
г) услове и начин обављања кон- 

цесионе дјелатности (услови и 
начин пружања услуга корисни-
цима), 

х) услове у погледу заштите живо- 
    тне средине, 
и) начин обезбјеђења средстава за  
     финансирање концесионе дјела- 
     тности и других финансијских    
     обавеза концесионара, 
ј)  начин одређивања концесионе  
    накнаде, 
к) основне елементе огласа о над- 
    метању, 
л) друге елементе значајне за уређ- 

ивање међусобних права и оба-
веза концесора и концесионара 
(ангажовање домаћих извођача, 
опреме, радне снаге и др.), 

м) друга питања значајна за одре- 
     ђену концесију. 

 

(2) Ако је предмет концесије ревитал-
изација, реконструкција и модерн-
изација постојећих објеката, одлука 
о приступању додјели концесије 
садржи и висину улагања која се 
утврђује у односу на вриједност об-
јеката који су предмет концесије. 

 
Члан 16. 

 

Концесија  се додјељује на осно-
ву проведеног јавног позива,  надмета-
ња по позиву, или поступка по самои-
ницијативној понуди, о чему одлучује 
концесор. 
 

Члан 17. 
 

(1) Влада Кантона ће донијети одгова- 
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рајуће акте којима ће регулисати: 
 

a) поступак подношења захтјева, 
провођења јавног надметања за 
додјелу концесије односно над-
метања по позиву те просуђива-
ња за најповољнију понуду кон-
цесионара и друга питања веза-
на за поступак одабира конце-
сионара,  

б)  питања везана за трошкове на- 
      стале у концесионом поступку, 
ц) утврђивање накнада. 

 

(2) Акти из става (1) овог члана објави-
ће се у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де”. 

 
Члан 18. 

 
(1) Након доношења одлуке о присту-

пању додјели концесије, концесор, 
односно Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, објављује ја-
вни позив за додјелу концесије или 
надметање по позиву. 

(2) Јавни позив за додјелу концесије се 
објављује у најмање два дневна ли-
ста доступна на подручју ФБиХ и 
на службеној интернет страници 
Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде.  

(3) Поступак додјеле концесије путем 
надметања по позиву проводи са 
само у случају када би поступак до-
дјеле концесије путем јавног позива 
за додјелу концесије утицао на од-
брану и сигурност Кантона, или из 
неких других специфичних разло-
га, који морају бити образложени, 
о чему одлучује концесор, као и у 
случају неуспјелог поступка по јав-
ном позиву за додјелу концесије. 
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Члан 19. 

 
Јавни позив за додјелу конце-

сије садржи: 
 

a) предмет концесије, 
б)  вријеме на које се концесија до-  
      дјељује, 
ц) одређење мјеста, односно подру- 

чја у којем ће се обављати дјела-
тност из предмета концесије, 

д) обавезу концесионара и рок  рје- 
 шавања имовинскоправних одн- 
оса, 

е)  минимални износ накнаде за ко- 
     нцесију, 
ф) обавезне услове и стандарде за  

обављање дјелатности, односно 
услуга, 

г) услове раскида уговора о коце- 
    сији, 
х)  информацију о праву надлежн- 

их органа на надзор над оствар-
ивањем концесије, 

и) информацију о намјери, однос- 
но ограничењу додјеле концес-
ије за исту дјелатност на подру-
чју надлежности концесора дру-
гом концесионару, 

ј)   рок за подношење понуда, 
к) критериј за одабир најповољније  
    понуде, 
л) услове обављања дјелатности ко- 

ји произилазе из законских од-
редаба и стандарда, 

м) поступак провођења одабира  
     најповољније понуде, 
н) начин обезбјеђења средстава за  
    финансирање концесионе дјела- 
    тности и других финансијских  
     обавеза концесионара, 
о)  дефинисање начела и метода  
     промјене износа накнаде, 
п) евентуалне одређене олакшице, 
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р) друга питања значајна за поједи- 
     ну концесију. 

 
Члан 20. 

 
(1) Рок за подношење понуда не може 

бити краћи од 30 дана нити дужи 
од 90 дана од дана објаве јавног по-
зива за додјелу концесије, односно 
надметања по позиву. 

 
(2) Одлука о одабиру најповољније по-

нуде доноси се најкасније у року од 
90 дана од истека рока за подноше-
ње понуда. 

 
Члан 21. 

 
(1) Овим се Законом оснива Комисија 

за концесије Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: 
Комисија) и она врши поступак 
избора најповољнијег понуђача за 
додјелу концесије. 

(2) Комисија у свом саставу броји пет 
чланова, који се бирају на мандат 
од четири (4) године. Предсједник 
Комисије и замјеник предсједника 
Комисије морају бити дипломира-
ни правници или имати завршен 
први, други или трећи циклус Бо-
лоњског система студирања прав-
не струке са најмање 240 ЕЦТС сту-
дијских бодова.  Комисија има и се-
кретара који не учествује у одлучи-
вању Комисије, а који обавља адм-
инистративно-техничке послове за 
Комисију. Један члан се коптира из 
јединице локалне самоуправе на 
чијем територију се налази пред-
мет концесије, а именује га градо-
начелник/општински начелник.  

(3) Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде именује чланове Коми- 
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сије, узимајући у обзир њихову ст-
ручност из подручја права, еконо-
мије, грађења, просторног уређе-
ња, машинства, електроенергети-
ке, рударства, геологије, пољопри-
вреде, и свих осталих подручја која 
су обухваћена чланом 7. овог Зако-
на, а поступак избора и именовања 
се проводи у складу са Законом о 
министарстким, владиним и друг-
им именовањима Федерације БиХ. 

(4) У Комисију не може бити именова-
но лице које је правоснажно осуђе-
но због кривичног дјела против 
имовине, привреде, уставног поре-
тка и злоупотребе службеног поло-
жаја. 

(5) Члан Комисије не смије имати ди-
ректних или индиректних интере-
са у предмету додјеле концесије 
који би могао проузроковати сукоб 
његових личних интереса и интер-
еса у додјели концесије. 

 
Члан 22. 

 
Комисија из члана 21. овог Зак-

она, по завршетку јавног позива за до-
дјелу концесије, односно надметања 
по позиву врши преглед достављених 
понуда, саставља записник и извјештај 
о резултатима јавног позива за додјелу 
концесије, односно надметања по поз-
иву и доставља га надлежном минис-
тарству у року од 45 дана од дана зав-
ршетка јавног позива. 
 

Члан 23. 
 
(1) Комисија надлежном министарст-

ву подноси извјештај о проведеном 
поступку одабира најповољнијег 
понуђача. 

(2) Надлежно министарство предлаже  
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концесору најповољнијег понуђа-
ча. 

 
Члан 24. 

 
(1) На приједлог из члана 23. става (2) 

концесор доноси одлуку о додјели 
концесије. 

(2) Одлуком из става (1) овог члана од-
ређује се концесионар којем се до-
дјељује концесија по проведеном 
јавном позиву или надметању по 
позиву. 

(3) Одлуком из става (1) одабрани кон-
цесионар стиче право, а концесор 
обавезу на закључивање уговора о 
концесији у складу са овим Зако-
ном. 

 
Члан 25. 

 
(1) Одлука о додјели концесије садржи 

услове из члана 19. овог Закона. 
(2) Одлука из става (1) овог члана об-

јављује се у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”. 

 
Члан 26. 

 
На основу проведеног поступка 

по јавном позиву или надметању по 
позиву концесор обавјештава све учес-
нике о резултатима поступка, односно 
одређивању концесионара. 
 

Члан 27. 
 
(1) Учесници јавног позива за додјелу 

концесије, односно надметања по 
позиву, имају право на поврат упл-
аћене кауције на начин утврђен ја-
вним позивом за додјелу концесије, 
односно оглашавањем надметања  
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по позиву. 

(2) Права из става (1) овог члана нема 
учесник који је одабран ако одуст-
ане од закључења уговора о конце-
сији, под условом утврђеним у 
позиву, односно огласу из става (1) 
овог члана. 

 
Члан 28. 

(Додјела концесија путем 
самоиницијативне понуде) 

 
(1) У случају да понуђач поднесе при-

једлог за додјелу концесије за коју 
није расписан јавни позив за додје-
лу концесије, концесор процјењује 
постојање интереса за ту концесију, 
на основу мишљења надлежног 
министарства. 

(2) Приједлог за додјелу концесије из 
става (1) овог члана подноси се у 
складу са чланом 13. овог Закона. 

(3) Уз приједлог из става (1) овог члана 
понуђач је дужан доставити доказ 
о могућности финансирања проје-
кта за који подноси приједлог. 

(4) За сваку област концесије прописа-
ну чланом 7. овог Закона, ресорна 
министарства ће правилником пр-
описати документацију коју је по-
дносилац приједлога за додјелу ко-
нцесије дужан доставити уз прије-
длог, те по потреби и друге услове, 
поступак, начин и друга питања од 
значаја  за давање концесије.  

(5) Прије подношења приједлога и 
мишљења из става (1) овог члана 
према концесору, ресорно минис-
тарство је обавезно прибавити саг-
ласност јединице/јединица локал-
не самоуправе на чијој се територ-
ији налази предмет концесије, све у 
складу са чланом 8. овог Закона. 

(6) Уколико концесор оцијени да пос- 
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тоји интерес за концесију, донијет 
ће одлуку о додјели концесије која 
садржи: 
  

a) предмет концесије; 
б)  назив концесионара; 
ц)  вријеме на које се концесија до- 
      дјељује; 
д) одређење мјеста, односно подру- 

чја у којем ће се обављати дјела-
тност из предмета концесије; 

е)   износ накнада за концесију; 
ф)  начин обезбјеђења средстава за  

финансирање концесионе дјел-
атности и других финансијских 
обавеза концесионара; 

г)   друге обавезе концесионара; 
х)   обавезне услове и стандарде за  
      обављање дјелатности концеси- 
      је; 
и)  услове раскида уговора о конце- 
      сији; 
ј)   друга питања од значаја за поје- 
     дину концесију. 

 

(7) Одлука из става (6) овог члана обја-
вљује се у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”. 

(8) Ради информисања јавности, конц-
есор оглашава достављање самои-
ницијативне понуде на службеној 
интернет страници Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

(9) Уколико за исти предмет концесије 
постоји заинтересованост других 
субјеката, своје приједлоге за додје-
лу концесије могу поднијети у ро-
ку од 30 дана од дана оглашавања 
на службеној интернет страници 
Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде и сви приједлози доста-
вљени у овом року узеће се у разм-
атрање. 
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Члан 29. 
 

(1) Незадовољни учесник у поступку 
додјеле концесије може, у року од 
15 дана од дана објављивања одлу-
ке о додјели концесије, концесору 
поднијети захтјев за преиспитива-
ње одлуке. 

(2) Учесником из става (1) овог члана 
сматра се учесник јавног позива за 
додјелу концесије, односно надме-
тања по позиву, као и подносилац 
приједлога за додјелу концесије из 
члана 28. овог Закона. 

(3) Захтјев из става (1) овог члана може 
се поднијети из разлога који су у 
члану 246. Закона о управном пост-
упку („Службене новине ФБиХ”, 
број: 2/98, 48/99) одређени као раз-
лози за покретање обнове поступка. 

(4) Поступак преиспитивања одлуке о 
додјели концесије из разлога навед-
ених у ставу (3) овог члана може се 
водити и по службеној дужности 
до дана почетка релизације угово-
ра о концесији. 

(5) Поступак из ставова (3) и (4) овог 
члана води се у складу са чланови-
ма 253. до 257. Закона о управном 
поступку. 

(6) Одлука о додјели концесије се мо-
же мијењати и поништити у вези 
са управним спором, у складу са 
чланом 258. Закона о управном по-
ступку. 

(7) Концесор може исправити одлуку 
ако у њој постоји грешка у писању 
или рачунању или било која техн-
ичка грешка, на своју иницијативу 
или по захтјеву заинтересоване ст-
ранке. 

 

Члан 30. 
 

(1) Акт донесен по  захтјеву из члана  
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29. става (1) коначан је. 

(2) Против акта из става (1) овог члана 
се може покренути управни спор 
пред Кантоналним судом у Гора-
жду. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ   IV  
- УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ 
 

Члан 31. 
(Уговор о концесији) 

 
(1) Уговор о концесији с концесиона-

ром, у име концесора, закључује 
премијер Босанско-подрињског 
кантона Горажде уз сагласност Вл-
аде Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у складу са условима ут-
врђеним у одлуци о приступању 
додјели концесије, односно одлу-
ци о додјели концесије и овим За-
коном, а ако је концесионар стра-
но правно лице и с прописима о 
страним улагањима, у року од 30 
дана од дана коначности одлуке 
којом је одређен концесионар. 

(2) Уговор се закључује у писаном 
облику.  

(3) Текст  припремљеног приједлога 
уговора о концесији, заједно са од-
луком о додјели концесије  прије 
потписивања мора се доставити  
на претходно  мишљење надлежн-
ом правобранилаштву. 

(4) Надлежно правобранилаштво ду-
жно је у року од 15 дана од дана 
пријема  припремљеног приједло-
га уговора о концесији и одлуке о 
додјели концесије из става (3) овог 
члана дати мишљење, а уколико  
тако не поступи, сматра се да је уг-
овор  правно ваљан и није на ште-
ту државне имовине те се може  
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приступити његовом закључењу. 

(5) Право на кориштење природних 
богатстава, добара у општој упот-
реби и обављања дјелатности од 
општег интереса из члана 7. овог 
Закона стиче се закључењем угов-
ора о концесији, и у складу са по-
себним законима који регулишу 
области предмета концесије. 

(6) Изузетно, кориштење  пољоприв-
редног земљишта у државном вла-
сништву, осим на начин из става 
(5) овог члана, може се уредити и 
на начин утврђен посебним про-
писима који регулишу ту област. 

 
Члан 32. 

 
(1) Уговор о концесији посебно садр-

жи одредбе о:  
 

a) уговорним странама, предмету 
концесије, условима, начину и 
времену кориштења предмета 
концесије те времену трајања 
припремних радњи, 

б)  року трајања концесије и услов- 
има под којим се тај рок може 
продужити, а, кад је предмет 
концесије кориштење минерал-
них сировина, и податке о екс-
плоатационим резервама,  

ц) радње вазане за добијање потре- 
бних овлаштења и одобрења за 
провођење активности у складу 
са уговором о концесији, 

д)  начин обезбјеђења средстава за  
 финансирање концесионе дјела-   
тности и других финансијских  
обавеза концесионара, 

е)   условима инвестирања и обав- 
      љања концесионе дјелатности,  
ф) роковима за реализацију угово- 
     рених обавеза, 
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г)  олакшицама  и кориштењу зем- 
      љишта, 
х)  средствима и имовини коју на  
     располагање даје Кантон, 
и) одређивању и усклађивању та- 

рифа, стандардима производа и 
услуга, укључујући и обавезу 
пружања сигурне услуге корис-
ницима по најнижим цијенама с 
обзиром на околности, 

ј) концесионој накнади (висина,  
рокови, услови и начин плаћа-
ња),  

к) правима и обавезама у погледу  
предузимања мјера осигурања  
сигурности и заштите животне 
средине, 

л)  обавези ревитализације обнов- 
љеног природног богатства, од-
носно рекултивације необновљ-
еног природног богатства, 

м)  условима раскида уговора и по- 
сљедицама раскида, начину рје-
шавања спорова и примјени мј-
еродавног права, укључујући 
међународну арбитражу ако се 
уговорне стране о томе догово-
ре, 

н) санкције и накнаде за неиспуња- 
     вање обавеза уговорних страна, 
о)  одредбе о праву на пренос кон- 
      цесије,  
п)  условима за продужавање уго- 
      вора, 
р)  времену и начину предаје обје- 

кта, постројења или погона и ст-
ању у коме се мора предати об-
јекат, 

с)  опису догађаја који се сматрају  
     вишом силом, 
т)  одредбама о откупу концесије у  
     складу са чланом 39. став (3), 
у)  другим одредбама о којима се  

споразумно договоре уговорне  
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стране. 

 

(2) Саставни дио уговора могу бити и 
сви прилози који садрже одређене 
детаљне споразуме, техничке усло-
ве, финансијске гаранције или дру-
ге документе за које су уговорне ст-
ране утврдиле да се сматрају саста-
вним дијелом уговора. 

(3) Уговором се одређује и начин међ-
усобног извјештавања о реализаци-
ји уговора, односно начин вршења 
контроле те реализације и оства-
ривања права и обавеза концесио-
нара и концесора. 

(4) Рокови за реализацију обавеза и вр-
ијеме трајања припремних  радњи 
из закљученог уговора о концесији 
могу се продужити анексом угово-
ра о концесији само у случају када 
концесионар има објективне поте-
шкоће за извршење тих обавеза, а 
на које сам није и не може утицати. 

 

Члан 33. 
 

(1) Ако је концесија дата већем броју 
лица, уговор о концесији с концес-
ором закључује сваки од концесио-
нара или лица овлаштених од тих 
концесионара. 

(2) На уговор и измјене уговора о кон-
цесији сагласност даје Влада Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де.  

  
Члан 34. 

 

Уговор о концесији закључен 
супротно одредбама овога Закона је 
ништаван. 
 

Члан 35. 
 

(1) Један примјерак уговора о конце- 
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сији доставља се Министарству за 
финансије Босанско-подрињског 
кантона у року од 8 дана од дана 
закључивања уговора о концесији. 

 
Члан 36. 

 
Уговор о концесији се, у року 

предвиђеним чланом 35. овог Закона, 
доставља надлежном суду ради уписа 
концесије у земљишне књиге. 
 

Члан 37. 
 
(1) Регистар свих закључених уговора 

о концесији води Министарство за 
финансије. 

(2) Начин и вођење регистра уговора 
о концесији утврђује министар за 
финансије у року од 30 дана од да-
на ступања на снагу овог Закона. 

 
Члан 38. 

 
(1) Концесиони однос се раскида: 

 

a) ако је концесионар несолвентан 
или ако банкротира, изузев у 
случају да је код концесионара 
усвојен план реорганизације и 
ако је концесионар на дан 
отварања стечајног поступка 
имао више од 100 запослених, 

б) ако концесионар или концесор  
    не испуњава своје обавезе, 
ц) ако је правоснажном судском пр- 

есудом концесионару забрањено 
обављање дјелатности која је пр-
едмет концесије, 

д) ако концесионар није у року за- 
    почео, односно завршио радове  
    које је требао извести према уго-   
    вору, 
е) ако концесионар самовољно изв-      

рши промјене на постројењима  
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које користи при остваривању 
концесије, 

ф) ако концесионар не одржава об- 
јекте и постројења или самово-
љно мијења услове под којима је 
додијељена концесија, 

г) ако концесионар не плаћа или  
нередовно плаћа концесиону на-
кнаду, у року од 3 мјесеца, 

х) ако се вршењем концесионе дје- 
латности доводи у опасност жив-
отна средина или законом зашт-
ићена подручја и објекти, која се 
у вријеме давања концесије није 
могла предвидјети,  

и) у случају рата или неког другог  
разлога који узрокује објаву рат-
ног стања,  

ј) у случају немогућности обавља- 
ња дјелатности због знатнијег ош-
тећења објекта концесије, 

к) у другим случајевима предвиђе- 
     ним уговором. 

 

(2) Уговором о концесији уређују се 
међусобна права и обавезе за случ-
ај раскида концесионог односа. 

 
Члан 39. 

 
(1) Концесиони однос престаје: 
 

a) истеком уговореног рока, 
б)  отварањем стечајног поступка  

над концесионаром, изузев у сл-
учају да је код концесионара ус-
војен план реорганизације и ако 
је концесионар на дан отварања 
стечајног поступка имао више 
од 100 запослених, 

ц) престанком постојања предмета  
     концесије, 
д) раскидом уговора о концесији, 
е) откупом концесије, 
ф) одузимањем концесије,  
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г) из других разлога утврђених уго- 
    вором о концесији.  

 

(2) Концесиони  уговор може престати 
споразумним или једностраним ра-
скидом уговора. 

(3) Концесиони однос може престати 
откупом концесије од стране конц-
есора ако то налаже општи интер-
ес, а под условима и на начин утв-
рђен прописима о експропријацији 
и условима утврђеним уговором о 
концесији или ако то договоре кон-
цесор и концесионар, а под услов-
ом да су  услови и начин откупа ко-
нцесије предвиђени уговором о ко-
нцесији. 

(4) Одузимање концесије врши се по-
јединачним актом који доноси кон-
цесор на приједлог органа надлеж-
ног за надзор над провођењем уго-
вора о концесији, ако концесионар 
не обавља концесиону дјелатност 
дуже од годину дана, ако не извр-
шава уговором преузете обавезе, 
као и ако се обављањем концеси-
оне дјелатности угрожава животна 
средина и здравље људи, а мјере 
предвиђене посебним прописима 
нису довољне да се то спријечи. 

 
Члан 40. 

 
(1) Када наступи један од разлога за 

престанак концесионог односа из 
члана 39. став (1) тачке б) и ц) орг-
ан надлежан за надзор над прово-
ђењем уговора о концесији дужан 
је да у року од 30 дана од дана нас-
танка разлога поднесе приједлог 
концесору за доношење одлуке о 
престанку концесионог односа. 

(2) Концесор је дужан одлучити о пр-
иједлогу из става (1) овог члана у  
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року од 30 дана од дана пријема 
приједлога. 

 
Члан 41. 

 
(1) Даном престанка концесије, ново-

изграђене некретнине, објекти, 
уређаји, постројења и друга сре-
дства из оквира предмета конце-
сије постају својина Кантона, од-
носно јединице локалне самоуп-
раве. 

(2) Концесионар предаје некретнине, 
објекте, уређаје и постројења из 
става (1) овог члана, у стању које 
осигурава њихово неометано ко-
риштење и функционисање, узи-
мајући у обзир вријеме кориште-
ња објекта (амортизација). 

(3) Даном престанка концесије прес-
таје право концесионара на кори-
штење природних богатстава и 
добара у општој употреби за об-
ављање дјелатности или услуга. 

 
Члан 42. 

 
(1) Надлежни министар или било које 

од заинтересованих лица може по-
хранити један овјерен примјерак 
одлуке или налога који је донесен у 
складу са овим законом у писарни-
ци надлежног суда, гдје је концеси-
онар регистрован, у складу са зако-
нима ФБиХ. 

(2) Похрањена одлука или налог има 
исту снагу и дејство као и одлука 
надлежног суда гдје је концесионар 
регистрован у складу са законима 
ФБиХ. 

 
 
 
 



Број 7 – страна 1424 
 
 
ПОГЛАВЉЕ  V  
- ОСТВАРИВАЊЕ КОНЦЕСИОНИХ 
ПРАВА И ОБАВЕЗА 
 

Члан 43. 
 

Концесионар има право посје-
довања и кориштења средстава и имо-
вине коју му концесор стави на распо-
лагање, у складу са уговором о конце-
сији. 
 

Члан 44. 
 
(1) Концесионар не може вршити ста-

тусне промјене које се односе на 
концесију без претходног одобре-
ња концесора. 

(2) Не може се пренијети директно 
или индиректно више од 15% гла-
сачких права у дионичком друшт-
ву које је концесионар, уколико се 
не добије сагласност од концесора. 

(3) Концесионар је дужан обављати дј-
елатност која је уговором о конце-
сији утврђена као предмет концес-
ије. 

(4) Концесионар припрема стандард-
не уговоре о пружању услуга који-
ма се уређује пословни однос конц-
есионара и корисника услуга, а ко-
је одобрава надлежни министар, уз 
сагласност концесора. 

 
Члан 45. 

 
(1) Концесионар гради, одржава и ко-

ристи објекте и обавља концесиону 
дјелатност, односно користи добра 
од општег интереса у складу са  пр-
описима којима се уређује просто-
рно и урбанистичко планирање и 
кориштење добара од општег инт-
ереса, услови и начин обављања дј- 
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елатности која је предмет концеси-
је, као и према свим важећим про-
писима у области заштите животне 
средине. 

(2) На предмету концесије концесион-
ар стиче право кориштења и упра-
вљања на начин и под условима 
предвиђеним одлуком о приступа-
њу додјеле концесије, односно одл-
уком о додјели концесије и угово-
ром о концесији, те у складу са  За-
коном. 

 

Члан 46. 
 
(1) Концесионар може добијену кон-

цесију пренијети на друго правно 
лице, на начин и под условима пр-
едвиђеним уговором о концесији. 

(2) О преносу концесије се закључује 
посебан уговор на који сагласност 
даје концесор. 

(3) Приликом разматрања захтјева за 
сагласност о преносу концесије уз-
има се у обзир посебно: 
 

финансијско стање предложеног новог 
концесионара, 
стручност и способност новог предло-
женог концесионара да пружа услуге 
и извршава своје обавезе из уговора о 
концесији и 
утицај који ће додијељена концесија 
имати на концентарацију власништва 
у одређеном сектору дјелатности. 
 

(4) Нови концесионар преузима права 
и обавезе претходног концесиона-
ра. 

(5) Уговор о преносу концесије закљу-
чен без сагласности концесора  је 
ништаван. 

(6) У случају да концесионар није исп-
унио обавезу према међународној 
финансијској институцији чији је  
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члан БиХ, уговор о концесији се 
може пренијети на односну инсти-
туцију без сагласности концесора. 

(7) У случају престанка рада концеси-
онара, концесија се може преније-
ти на његовог правног слиједника, 
уз услове које одреди концесор. 

(8) Промјена концесионара региструје 
се у земљишним књигама. 

 
Члан 47. 

 
(1) Увећање вриједности објеката, ур-

еђаја и постројења у власништву 
Кантона, односно једнице локалне 
самоуправе који су у функцији ко-
риштења предмета концесије, одн-
осно којима се придоноси његовој 
намјенској употреби, настале при 
вршењу концесионе дјелатности, 
власништво је Кантона, односно 
јединице локалне самоуправе, ако 
уговором о концесији није друга-
чије одређено. 

(2) Престанком обављања концесионе  
дјелатности концесионар има пра-
во на накнаду за учињена побољ-
шања, у смислу става (1) овог чла-
на, само ако је то утврђено угово-
ром о концесији. 

 
Члан 48. 

 
(1) Нађене предмете у земљишту који 

представљају историјске, културне 
или природне вриједности, конце-
сионар је дужан без накнаде  пре-
дати концесору. 

(2) Ако би даље извођење радова мог-
ло  угрозити цјелину, односно вр-
иједност нађеног предмета, конце-
сионар је дужан обуставити радо-
ве и о томе обавијестити орган на-
длежан за послове заштите истор- 
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ијских, културних и природних 
вриједности. 

(3) Уговором се уређују међусобна 
права и обавезе концесионара и 
концесора у случају из става (2) ов-
ог члана. 

 
Члан 49. 

 
(1) Уколико током трајања концесије 

настану промјене због којих је у јав-
ном интересу потребно ограничи-
ти обим концесије или тражити 
прилагођавање с новонасталом си-
туацијом, концесионар је дужан из-
вршити радње, односно мјере које 
му с тим у вези наложи концесор 
или, по овлаштењу концесора, јав-
но предузеће које обавља дјелатно-
ст која је у вези са предметом кон-
цесије. 

(2) У случају из става (1) овог члана, 
концесионар има право на накна-
ду стварне штете без права на нак-
наду штете због изгубљене добити. 

 
Члан 50. 

 
(1) Концесионар има права утврђена 

законом и уговором о концесији.  
(2) Ако се послије закључења уговора 

о концесији измијене прописи на 
основу којих је уговор закључен, на 
односе утврђене тим уговором пр-
имјењују се одредбе прописа који 
су били на снази на дан закључења 
уговора, односно измијењени про-
писи ако је то за концесионара пов-
ољније. 

 
Члан 51. 

 
(1) Ако се у вези са давањем концесије 

мора извршити експропријација,  
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односно уређење грађевинског зе-
мљишта, трошкови експропријац-
ије, односно уређења грађевинског 
земљишта, падају на терет конце-
сионара, с тим што се уговором о 
концесији утврђују начин и роко-
ви плаћања трошкова. 

(2) У случају из става (1) овога члана, 
утврђивање општег интереса и ек-
спропријација врши се по хитном 
поступку. 

(3) Ако надлежни орган примјеном 
прописа о експропријацији донесе 
акт којим се ограничава право ко-
риштења изграђених објеката који 
су предмет концесије, концесиона-
р има право на накнаду која не мо-
же бити мања од тржишне. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ VI  
- КОНЦЕСИОНА НАКНАДА 
 

Члан 52. 
 

За добивену концесију плаћа се 
накнада (у даљем тексту: концесиона 
накнада) у складу са  одлуком о при-
ступању додјели концесије, односно 
одлуком о додјели концесије и угово-
ром о концесији. 
 

Члан 53. 
 

(1) Концесиона накнада састоји се од: 
a) једнократне концесионе накна-

де, која представља накнаду за 
додијељено право кориштења 
природног богатства, добра у 
општој употреби или обављања 
дјелатности од општег интереса 
и 

б)   текуће (годишње) концесионе  
накнаде, која се обрачунава за 
кориштење природног богатст- 
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ва, добра у општој употреби 
или за обављање дјелатности од 
општег интереса, а која се нап-
лаћује за вријеме трајања угово-
ра о концесији. 

(2) Концесор може актом из члана 17. 
став (1) тачка ц) поближе уредити 
и начин, рокове и друга питања ве-
зана за плаћање концесионе накна-
де из става (1) овог члана. 

 
Члан 54. 

 

(1) Средства остварена од концесионе 
накнаде приход су општине на чи-
јем се територију налази предмет 
концесије у износу од 40%, а прих-
од Кантона у износу од 60%.  

(2) Средства остварена од концесионе 
накнаде за обављање комуналне 
дјелатности  приход су јединице 
локалне самоуправе. 

(3) Јединица локалне самоуправе је 
дужна 50% од припадајућег оства-
реног прихода од концесионе нак-
наде утрошити као намјенска сре-
дства на подручју мјесне заједни-
це/локалне заједнице на којој се 
налази предмет концесије, а у свр-
ху развоја друштвене инфраструк-
туре у локалној заједници. 

(4) Изузетно, јединица локалне самоу-
праве средства из става (3) овог чл-
ана може утрошити и у друге на-
мјене уз сагласност мјесне заједни-
це/локалне заједнице на којој се 
налази предмет концесије. 

(5) Накнада за кориштење концесије 
плаћа се на терет материјалних тр-
ошкова обвезника плаћања те на-
кнаде. 

 

Члан 55. 
 

(1) Порезне и друге олакшице и осло- 
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бађање концесионара остварује се 
на начин и под условима који важе 
за улагање капитала страног прав-
ног лица у домаће правно лице, у 
складу са  Законом. 

(2) Промјене прописа из става (1) ово-
га члана неће се примјењивати на 
концесионара уколико су за њега 
неповољније у односу на олакши-
це, односно ослобађања која су ва-
жила на дан закључења уговора о 
концесији. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VII - НАДЗОР 
 

Члан 56. 
 
(1) Надзор над провођењем овог Зак-

она, прописа донесених на основу 
овог Закона и уговора о концесији 
обављају  концесор, надлежно мин-
истарство и надлежни кантонални 
инспектор из одговарајуће области. 

(2) Органи из става (1) овог члана вр-
ше надзор и над уговорима о конц-
есији чији је предмет одређен у чл-
ану 7. овога Закона, а који су закљ-
учени прије ступања на снагу овог 
Закона. 

 
Члан 57. 

 
(1) Надзор над испуњењем финансиј-

ских права и обавеза из уговора о 
концесији склопљених у складу са 
овим Законом, те уговора о конце-
сији склопљених прије ступања на 
снагу овог Закона, обавља Минис-
тарство за финансије. 

(2) Министарство из става (1) овог чла-
на дужно је сваких шест мјесеци 
обавјештавати концесора о финан-
сијским ефектима закључених уго- 
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вора о концесијама. 

 
Члан 58. 

 
Органи из чланова 56. и 57. овог 

Закона могу у писаном облику овласт-
ити и друго лице да обавља провјеру 
рада концесионара. 
 

Члан 59. 
 
(1) Надзор над радом концесионара 

подразумијева да лице овлаштено 
за надзор може: 

 

ступити у објекат или имовину кон-
цесионара у било које примјерено ври-
јеме, 
проучити и умножити књиге, запис-
нике, извјештаје, списе и друге докум-
енте који се односе на активности кон-
цесионара и 
захтијевати достављање било којег по-
датка или документа који је неопходан 
ради примјене овог Закона. 
 

(2) Лице коме су повјерени на чување, 
у посјед или контролу књиге, запи-
сници, извјештаји, списи и други 
документи ће да омогући, на захтј-
ев овлаштеног лица, приступ и пр-
овјеру истих. 

(3) Овлаштено је лице дужно доказати 
службени идентитет. 

(4) Концесионар ни било које друго 
лице не смије ометати рад овлашт-
еног лица, дати  или овјерити лаж-
ну изјаву приликом провођења на-
дзора или провјере. 

(5) Након извршеног надзора над рад-
ом концесионара, орган који врши 
надзор, по потреби, концесору  пр-
едлаже предузимање одговарајућ-
их мјера у складу са Законом о упр-
авном поступку и другим одгова- 
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рајућим законима. 

(6) Одлука концесора из става (5) овог 
члана је коначна.  

 
ПОГЛАВЉЕ VIII  
- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
 
(1) Новчаном казном у износу од 

1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казни-
ће се за прекршај концесионар ко-
ји: 
 

a) врши статусне промјене или ко-
нцесионар који је пренио дире-
ктно или индиректно више од 
15% гласачких права у дионич-
ком друштву без претходног 
одобрења концесора (члан 44); 

б) нађене предмете у земљишту ко- 
ји представљају историјске, кул-
турне или природне вриједнос-
ти, не преда концесору (члан 48); 

ц) не изврши радње, односно мјере  
које му наложи концесор у случ-
ају да током трајања концесије 
настану промјене због којих је у 
јавном интересу потребно огра-
ничити обим концесије или тра-
жити прилагођавање с новонас-
талом ситуацијом (члан 49); 

д) лицу овлаштеном за надзор не  
омогући вршење надзора или да 
или овјери лажну изјаву прилик-
ом провођења надзора или про-
вјере (члан 59). 

(2) Новчаном казном у износу од 
100,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће 
се за прекршај одговорно лице кон-
цесионара за радње из става (1) ов-
ог члана. 

(3) Новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 15.000,00 КМ казниће се  
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правно лице ако обавља дјелатност 
кориштењем природног богатства 
или добра у општој употреби или 
обавља дјелатности од општег инт-
ереса одређене овим Законом без 
закљученог уговора о концесији 
(члан 31. став (5)). 

(4) За прекршај из става (3) овог члана 
казниће се одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном у изно-
су од 1.000,00 до 3.000,00 КМ. 

(5) За прекршај из става (3) овог члана 
казниће се и физичко лице новчан-
ом казном у износу од 500,00 до 
1500,00 КМ. 

(6) Новчаном казном у износу од 
3.000,0 КМ до 10.000,00 КМ, казниће 
се правно лице -концесионар укол-
ико користи предмет концесије у 
обиму већем од уговореног. 

(7) Новчаном казном у износу од 
1.500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће 
се за прекршај одговорно лице у 
правном лицу концесионара за ра-
дње из става (6) овог члана. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ IX  
- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 61. 
 

На односе утврђене уговорима 
о концесији закљученим до дана сту-
пања на снагу овог Закона примјењују 
се одредбе тих уговора, односно зако-
на на основу којих су закључени, ако је 
то за концесионара повољније или ако 
уговорне стране одређена питања спо-
разумно не уреде, у складу са овим За-
коном. 
 

Члан 62. 
 

Влада ће посебним прописом  
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утврдити накнаду за електроенергет-
ска постројења из члана 7. став (1) тач-
ка (л) овог Закона, изграђена на при-
ватном земљишту које није било пред-
мет закупа, продаје или концесије од 
стране надлежног кантоналног или 
општинског органа, а уколико та елек-
троенергетска постројења имају инста-
лисану снагу до 5 МW. 
 

Члан 63. 
 
(1) Правна и физичка лица која су до 

дана ступања на снагу овог Закона 
користила предмете концесије нав-
едене у члану 7. овог Закона дужна 
су, у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу овог Закона да се пр-
ијаве надлежном министарству ра-
ди евидентирања. 

(2) Надлежна министарства ће, у сара-
дњи са надлежним правобранила-
штвима, извршити провјеру свих 
уговора које им доставе лица из ст-
ава (1) овог члана, а који су закљу-
чени у складу са законским пропи-
сима који су важили прије ступања 
на снагу овог Закона. 

(3) Уколико лица из става (1) овог чла-
на не доставе надлежном министа-
рству ваљан правни основ на осно-
ву којег користе одређени предмет 
концесије из члана 7. овог Закона, 
могу надлежном министарству уп-
утити самоиницијативну понуду с 
којом ће се поступати у складу са 
одредбама члана 28. овог Закона. 

(4) Уколико се услов из става (3) овог 
члана не испуни, за предмете кон-
цесије из става (1) овог члана расп-
исаће се јавни позив за додјелу ко-
нцесије у складу са овим Законом. 
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Члан 64. 

 
За процесна питања која нису 

уређена овим Законом или другим 
прописом одговарајуће се примјењују 
одредбе Закона о управном поступку 
ФБиХ (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 2/98 и 48/99). 
 

Члан 65. 
 
(1) За рјешавање спорова насталих у 

поступку примјене супротно одре-
дбама овог Закона надлежан је Ка-
нтонални суд у Горажду. 

(2) За рјешавање спорова насталих из-
међу концесора и концесионара 
који настану у вези с провођењем  
и/или тумачењем одредаба угово-
ра о концесији надлежан је Општи-
нски суд у Горажду. 

(3) Уговорне стране могу уговорити 
надлежност арбитраже при Прив-
редној комори или неке друге до-
маће арбитраже, а, ако је концеси-
онар страно правно лице, и надле-
жност стране арбитраже. 

 
Члан 66. 

 
Сви поступци за додјелу конце-

сије који до дана ступања на снагу ов-
ог Закона нису окончани завршиће се 
по одредбама овог Закона с правом пр-
венства разматрања. 
 

Члан 67. 
 

Подзаконски акти предвиђени 
овим Законом ће се донијети у року од 
три мјесеца од ступања на снагу овога 
Закона. 
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Члан 68. 
 

До доношења проведбених пр-
описа према одредбама овог Закона, 
примјењиваће се сљедећи прописи: 
Правила о утврђивању накнада за кон-
цесије (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 67/06) и Правила о поступ-
ку додјеле концесија (“Службене нови-
не Федерације БиХ”, број: 68/06). 
 

Члан 69. 
 

Даном ступања на снагу овог 
Закона престаје важити Закон о конце-
сијама (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03 и 11/15) 
 

Члан 70. 
 

До именовања  Комисије по ов-
ом Закону послове и поступак избора 
најповољнијег понуђача за додјелу ко-
нцесија вршиће постојећа комисија 
именована по одредбама Закона о кон-
цесијама (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03 и 11/15). 
 

Члан 71. 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:01-02-555/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 

 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА 
 О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ  

И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјени 
Закона о просторном уређењу и грађе-
њу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, који је донијела Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на 25. редовној сједници, одржаној 20. 
јуна 2017. године. 
 

Број:02-02-191/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е    
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На основу члана 16. Тачке д) и 
ф) и члана 23. Тачка б) Устава Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 
5/03), Скупштина Босанско-подрињс-
ког  кантона Горажде, на 25. редовној 
сједници, одржаној 20. јуна 2017. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О  ИЗМЈЕНИ  ЗАКОНА  

О ПРОСТОРНОМ  УРЕЂЕЊУ   
И  ГРАЂЕЊУ  БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ  КАНТОНА  

ГОРАЖДЕ 


