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основа за шуме у приватној својини, подизање нових шума,
његу и заштиту шума у приватној својини, као и друге намјене везане за унапређивање стања приватних шума.”.
Члан 14.
У члану 95. у ставу 1. послије тачке л) додаје се нова
тачка љ), која гласи:
“љ) набавку основних средстава која су потребна за
одрживо газдовање шумама,”.
Досадашње т. љ) и м) постају т. м) и н).
Члан 15.
Члан 101. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 5.000 KM до 15.000 KM казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице ако:
а) не донесе инвестициони програм газдовања шумским плантажама у складу са чланом 19. овог закона,
б) поступа супротно одредбама Основа, дугорочног
програма газдовања подручјем крша, инвестиционог програма газдовања шумским плантажама и извођачких пројеката (члан 21. став 1. овог закона),
в) не изврши радове у складу са чланом 21. ст. 1, 2, 3.
и 4. овог закона, који се односе на шумскоузгојне радове,
радове на њези и заштити шума, сјечи и радове на постизању одговарајућег степена отворености шума предвиђених Основом, инвестиционим програмима газдовања
плантажама и другим интензивним засадима и извођачким
пројектима, као и ако прекорачи укупан обим сјеча у високим шумама са природном обновом предвиђених Основом,
г) реализацију основа за шуме у својини Републике
врши без извођачког пројекта у складу са чланом 24. став
1. овог закона,
д) не донесе, у складу са основама, годишњи план газдовања шумама до 1. децембра текуће године за наредну
годину, у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. овог закона, те
ако измијени годишњи план газдовања супротно одредбама
члана 28. став 4. овог закона,
ђ) не обавља послове коришћења шума и шумског земљишта у својини Републике, укључујући и обавезу одржавања у складу са чланом 34. овог закона,
е) врши забрањене радње прописане чланом 41. т. а), г),
д), ђ), е), ж) и з) овог закона,
ж) у року не приведе првобитној намјени шумско
земљиште над којим је извршено крчење шуме (члан 42. ст.
4. и 5. овог закона),
з) изврши сјечу и уништавање дрвећа и жбуња и њихових природних станишта из члана 45. ст. 1. и 2. овог закона,
и) не омогући несметан пролаз преко сопственог посједа у складу са чланом 75. овог закона,
ј) не плаћа накнаду за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике, као и накнаду за развој општине у складу са чланом 89. овог закона,
к) надокнаду из члана 89. став 8. овог закона користи
супротно прописаним намјенама,
л) у поступку дознаке, односно одобравања сјече и
издавања отпремног исказа не изврши обрачун накнаде за
обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини из члана 90. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ
до 3.000 КМ.
(3) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се
физичко лице за прекршаје из става 1. т. б), в), г), ђ), е), ж),
з) и и) овог члана.”.
Члан 16.
У члану 102. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) не евидентира у прописаним евиденцијама извршене радове на заштити, гајењу и коришћењу (сјечи) шума до
28. фебруара текуће године за претходну годину, односно
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не евидентира шумске штете непосредно по њиховом настанку или најкасније у року од мјесец дана, у складу са
чланом 30. став 1. овог закона,”.
У тачки д) ријечи: “став 1.” замјењују се ријечима: “ст.
1. и 2.”.
У тачки у) послије ријечи: “врши” додају се ријечи: “ускладиштење и”.
Члан 17.
Члан 104. мијења се и гласи:
“(1) Границе шума и шумског земљишта у својини Републике морају бити утврђене и обиљежене.
(2) Неутврђене границе шума и шумског земљишта у
својини Републике утврдиће се у року од десет година од
дана ступања на снагу овог закона, а на основу годишњег
програма, који доноси корисник шума и шумског земљишта у својини Републике, уз сагласност Министарства.
(3) Средства за утврђивање и обиљежавање граница
шума и шумског земљишта у својини Републике обезбјеђују се из средстава посебних намјена за шуме и средстава
корисника шума и шумског земљишта у својини Републике, у висини утврђеној програмом из става 2. овог члана.
(4) Границе шума и шумског земљишта у својини Републике утврђују се рјешењем надлежне подручне јединице
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а на захтјев корисника шума и шумског земљишта у
својини Републике или носиоца права својине на приватној
шуми.
(5) Послове обиљежавања граница шума и шумског земљишта у својини Републике и одржавање граничних знакова дужан је да врши корисник шума и шумског земљишта
у својини Републике.”.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-619/20
2. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1407
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
концесијама, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Десетој редовној сједници, одржаној 2. јула
2020. године, а Вијеће народа 13. јула 2020. године констатовало да се Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама не односи на витални национални интерес ни једног
од конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2045/20
14. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
КОНЦЕСИЈАМА

Члан 1.
У Закону о концесијама (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 59/13 и 16/18) у члану 5. у ставу 1. тачка б)
мијења се и гласи:
“б) концесионар је привредно друштво и изузетно јавна
установа којој, у функцији обављања дјелатности од општег
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интереса због којег је основана, може бити додијељена и
нека од концесија прописана овим законом,”.
Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. тачкa в) мијења се и гласи:
“в) изградња и коришћење енергетских објеката, изузев енергетских објеката на био-масу, био-гас и соларних
постројења са фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге, као и соларних постројења са
фото-напонским ћелијама на земљи инсталиране снаге до
250 kW;”.
У тачки ј) ријеч: “природног” и запета бришу се.
Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Надлежни орган, у складу са Документом о политици и другим стратешким и развојним документима за
поједине привредне области, предлаже доношење одлуке о
покретању поступка додјеле концесије.
(2) Ако су за предмет концесије надлежна два или више
органа, приједлог одлуке подноси орган у чијој је претежној надлежности предмет концесије, уз претходно прибављену сагласност другог органа.
(3) Уз приједлог одлуке из става 1. овог члана прилаже
се извод из расположиве просторнопланске документације,
доказ о стању у јавним евиденцијама о непокретностима и
записник о посјети локацији, а по потреби и записник са
одржане јавне консултације у јединици локалне самоуправе
на чијој територији ће се обављати концесиона дјелатност.
(4) Прије предлагања одлуке из става 1. овог члана, надлежни органи врше консултације и прибављају мишљења
органа, јавних предузећа и других институција у чијој надлежности је издавање одобрења, дозвола и сагласности
потребних за реализацију предмета концесије, а за концесије за чију додјелу је надлежна Влада прибавља се и мишљење јединице локалне самоуправе на чијој територији
ће се обављати концесиона дјелатност.
(5) Ако је непокретност на којој ће се обављати привредна дјелатност за коју се планира дати концесија у својини
Републике или јединице локалне самоуправе, прибавља се
и мишљење Правобранилаштва Републике Српске.
(6) Рок за достављање мишљења из ст. 4. и 5. овог члана
не може бити дужи од 90 дана од дана пријема захтјева за
давање мишљења.
(7) Ако је једно или више мишљења из ст. 4. и 5. овог
члана негативно, надлежни орган не предлаже покретање
поступка из става 1. овог члана ако су разлози за негативно
мишљење неотклоњиви.
(8) Одлуку из става 1. овог члана доноси Влада, односно скупштина јединице локалне самоуправе (у даљем
тексту: концедент) и она се објављује у ’Службеном гласнику Републике Српске’.”.
Члан 4.
У члану 13. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “студију” додају се запета и ријечи: “која чини саставни дио
понуде”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) За израду студије из става 1. овог члана ангажује
се референтно, домаће или страно, привредно друштво или
друго правно лице.”.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Ако надлежни орган израђује студију, доставља је
Комисији за концесије, која доноси рјешење о давању сагласности у року од 30 дана од дана пријема захтјева.”.
Члан 5.
У члану 25. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Поступак додјеле концесије на основу иницијативе
заинтересованог лица спроводи се у складу са чланом 12,
чланом 13. стaв 1. тачка б) и ст. 2, 3, 4. и 5. и чл. 14. до 24.
Закона.”.
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Став 6. брише се.
Досадашњи ст. 7, 8. и 9. постају ст. 6, 7. и 8.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, ријечи: “ставом 6. овог члана” замјењују се ријечима: “ставом 4. овог
члана”.
Члан 6.
Члан 26. мијења се и гласи:
“(1) Изузетно, без спровођења поступка додјеле концесије путем јавног позива у складу са овим законом, концесија се може додијелити уз сходну примјену члана 12.
овог закона, на основу понуде у преговарачком поступку,
у случају:
а) понуде јавног предузећа које обавља дјелатност од
општег интереса, а која је предмет концесије или понуде
јавне установе којој, у функцији обављања дјелатности
од општег интереса због којег је основана, може бити додијељена концесија из члана 6. овог закона,
б) понуде правног лица које је извршило истраживање
минералне сировине на основу уговора о концесији или
одобрења за истраживање, а чија укупна вриједност истражних радова прелази 5.000.000 КМ,
в) спровођења закључених споразума Владе, који се односе на реализацију предмета концесије из члана 6. овог
закона,
г) повећања инсталиране снаге постројења за које прије
ступања на снагу овог закона није било потребно прибавити концесију и
д) у другим случајевима предвиђеним посебним законом.
(2) Путем преговарачког поступка може се закључити
анекс уговора о концесији у случају:
а) понуде концесионара за продужење рока на који је
концесија додијељена и
б) понуде концесионара за експлоатацију утврђених резерви минералне сировине које се налазe ван простора на
коме је концесија додијељена, а које чине неодвојиву цјелину са минералном сировином која је предмет уговора о
концесији.
(3) Анексом уговора из става 2. овог члана дефинишу се
услови под којим се реализује уговор о концесији.
(4) Додјела концесије из става 1. тачка в) овог члана је у
искључивој надлежности Владе.”.
Члан 7.
У члану 27. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.
Члан 8.
У члану 28. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5,
који гласе:
“(4) Приликом одлучивања о понуди концесионара за
продужење рока цијени се извршење уговорених обавеза
од стране концесионара, а нарочито плаћање концесионе
накнаде, пореских и других обавеза, степен поврата инвестиције и други услови битни за оцјену захтјева.
(5) Концесионар може понуду за продужење рока на
који је концесија додијељена доставити надлежном органу
најраније 24 мјесецa прије истека рока трајања концесије.”.
Члан 9.
У члану 31. у ставу 1. ријечи у загради: “(предмет концесије, процијењена вриједност инвестиције, трајање концесије, очекивана корист и другим техничким, еколошким,
економским и социолошким параметрима)” бришу се.
Члан 10.
У члану 32. у ставу 6. у тачки 1) послије ријечи: “основу” брише се ријеч: “и” и додаје се запета.
На крају тачке 2) брише се тачка и додаје ријеч: “и”.
Послије тачке 2) додаје се нова тачка 3), која гласи:
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“3) друге потребе локалног развоја, те остале трошкове
неопходне за функционисање јединице локалне самоуправе”.
Члан 11.
Члан 37. мијења се и гласи:
“(1) Ако је Република Српска носилац права својине на
непокретности на којој ће се обављати дјелатност за коју се
планира дати концесија, концедент лицу којем је додијељена концесија додјељује непокретност на коришћење у периоду трајања концесије, у обиму који је нужан за извршење концесије.
(2) Ако је за извршење концесије нужно и право службености (изградња приступних путева, право пролаза,
полагање цјевовода, полагање каблова и друго), концедент
ће, ако се ради о земљишту у својини Републике Српске,
концесионару одобрити право службености, у складу са
прописима којима се уређује ова област.
(3) Ако Република Српска није носилац права својине
на непокретности на којој ће се обављати дјелатност за коју
се планира дати концесија, будући концесионар дужан је
уредити имовинскоправне односе на тој непокретности
или се спроводи поступак експропријације, у складу са
прописима којима се уређује ова област.”.
Члан 12.
У члану 67. у ставу 1. ријечи: “у року од шест мјесеци
од дана ступања на снагу овог закона” замјењују се ријечима: “до краја 2020. године”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Поступци по понудама за продужење рока на који
је концесија додијељена, поднесеним до дана ступања на
снагу овог закона, окончаће се по одредбама Закона о концесијама који је важио у вријеме подношења понуде.”.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-620/20
2. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1408
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
управљању отпадом, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Десетој редовној сједници, одржаној
2. јула 2020. године, а Вијеће народа 13. јула 2020. године
констатовало да се Закон о измјенама и допунама Закона
о управљању отпадом не односи на витални национални
интерес ни једног од конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-2046/20
14. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15 и 16/18) члан 5.
мијења се и гласи:
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“Одредбе овог закона не примјењују се на:
а) радиоактивни отпад,
б) гасове који се емитују у атмосферу,
в) отпадне воде, осим течног отпада,
г) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља из уређаја за пречишћавање отпадних
вода,
д) нуспроизводе животињског поријекла (под тим се
подразумијевају лешеви животињског поријекла и саставни дијелови животињског тијела који нису намијењени или
безбједни за исхрану људи и животиња, као и нуспроизводи настали у процесу клања животиња) из објеката за узгој,
држање, клање животиња, као и из објеката за производњу,
складиштење и промет производа животињског поријекла,
стајњак са фарми и друге природне, неопасне супстанце
које се користе у пољопривреди,
ђ) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома,
е) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу
и коначној обради или уништавању минско-експлозивних и
других неексплодираних убојних средстава,
ж) материје које су намијењене за сточну храну и које
не садрже нуспроизводе животињског поријекла,
з) сламу и други природни неопасни пољопривредни
или шумски материјал који је коришћен у сточарству, шумарству или за производњу енергије поступцима или методама које немају штетан утицај на животну средину и не
угрожавају здравље људи,
и) земљу, односно земљиште на лицу мјеста, укључујући неископано загађено земљиште и објекте трајно повезане са земљиштем,
ј) незагађено земљиште и друге материјале из природе,
ископане у току грађевинских активности, уколико се тај
материјал користи за грађевинске сврхе у свом првобитном
облику на градилишту са којег је ископан,
к) лешеве угинулих животиња које нису заклане, укључујући животиње усмрћене ради истребљења епизоотских
болести,
л) седименте који се премјештају унутар површинских
вода ради управљања водама и воденим токовима или спречавања поплава, као и ублажавања посљедица поплава,
суша или регенерације земљишта, ако се докаже да су ти
седименти неопасни.”.
Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
“Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће
значење:
a) анаеробна дигестија је процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у одсуству кисеоника,
б) аутомобилска батерија или акумулатор (стартер) је
свака батерија или акумулатор који се користи за покретање, кретање или освјетљавање возила,
в) батерије и акумулатори подразумијевају сваки извор
електричне енергије произведен директним претварањем
хемијске енергије који се састоји од једне или више примарних батеријских ћелија које се не могу пунити, или
једне или више секундарних батеријских ћелија које се
могу пунити,
г) биоразградиви отпад је отпад из вртова и паркова,
отпад од хране и кухињски отпад из домаћинства, канцеларија, ресторана, велепродаја, кантина, угоститељских
и малопродајних објеката и сличан отпад из производње
прехрамбених производа,
д) власник отпада је произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада или
правно лице или предузетник који посједује отпад,
ђ) грађевински отпад је отпад настао приликом градње
објеката, реконструкције, уклањања и одржавања постоје-

