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ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА, које вам на основу члана 131 , а у вези са 

чланом 141 . Пословника Народне скупштине Републике СрБИје достављамо 

на даљи поступак. 

Поводом утврђених амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 
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АМАНДМАНИ 
на Предлог закона о концесијама 

Амандман 1 

у члану 5. став 1., иза тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи: "коришћења 
пољопривредног земљишта." 

у истом члану врши се пренумерација бројева тачака тако што досадашње тачке 

2 до 16 постају тачке 3 до 17. 

Образложење 

Пољопривредно земљиште, као природно богатство и добро од општег интереса, 

може бити такође предмет концесије . На територији АП Војводине има око 240 000 ха 
пољопривредног земљишта, за које је законом одређено да је у државној својини . 

То земљиште користе пољопривредна предузећа, која су углавном у друштвеној 
својини, те према томе налазе се или ће се ускоро наћи у поступку приватизације . 

Амандман 11 

у члану 7. став 1. иза зареза додаЈУ се речи : "надлежни орган аутономне 

покрајине . " 

Образложење : 

Сматрамо да предлог за давање концесија Влади Републике Србије треба да . . 
подноси и надлежни орган аутономне покраЈине, када се предмет концеСИЈе налази на 

. . 
територИЈИ аутономне покраЈине . 

Амандман III 

у члану 8. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи : 
"Предлог за доношење акта о концесији, када се предмет концесије налази на 

територији аутономне покрајине, припрема надлежни орган аутономне покрајине. " 
Досадашњи став 2. и 3. истог члана постају ставови 3. и 4. 
У истом члану додаје се нови став 5. који гласи: 
"Предлог за доношење акта о концесији за истраживање и експлоатацију свих врста 

минералних сировина на територији аутономне покрајине припрема надлежни орган 

аутономне покрајине, ради досављања Влади . " 



Образложење 

Имајући у виду да Предлогом закона о концесијама истраживања и 

експлоатација минералних сировина постају предмет концесија, што значи да се одобрење 

за истраживање замењује концесијом за истраживање, а експлоатационо право концесијом 

за експлоатацију, у складу са члан ом 38. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине ("Службени гласник РС ", бр. 6/2002), Предлог за доношење акта о 
концесији у овој области је у надлежности аутономне покрајине. 

Амандман ЈУ 

у члану 12. став 1. иза речи "министарство" ставља се зарез и додаЈУ се речи: 
"наДлежни орган аутономне покрајине . " 

у истом ставу иза речи "Службеном гласнику Републике Србије"ставља се 

зарез и додај у се речи : "Службеном листу аутономне покрајине . " 

у ставу 2. истог члана иза зареза додају се реч: "надлежни орган аутономне 

покрајине" . 

Образложење : 

Када се предмет јавног тендера налази на територији аутономне покрајине, 

оглас о јавном тендеру треба да објави надлежни орган аутономне покрајине у 

"Службеном листу аутономне покрајине" и трошкове објављивања сноси тај орган . 

Амандман V 

у члану 14. иза става 1. додаје се нов став који гласи : 

"Кад предлог за давање концесије подноси надлежни орган аутономне покрајине, у 
комисију се именује представник органа аутономне покрајине." 

Досадашњи ставови 2. до 5. постају ставови 3. до 6. 

Образложење : 

Предложени амандман је у директној вези са амандманом 111. 

АмандманУ! 

у члану 16. иза става 1. додаје се став 2. који гласи : 

"Извештај из става 1. овог члана доставља се надлежном органу аутономне 
покрајине када се предмет концесије налази на територији аутономне покрајине . " 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Образложење : 

Сматрамо да извештај из члана 16. треба доставити и надлежном органу 
аутономне покрајине када се предмет концесије налази на територији аутономне 
покраЈине . 



Амандман VII 

у члану 17. иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 
"Када се предмет концесије налази на територији аутономне покрајине, 

одлуку доноси Влада уз претходну сагласност надлежног органа аутономне покрајине . " 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Образложење: 

Сматрамо да се одлука Владе не може донети без претходне сагласности 

надлежног органа аутономне покрајине када се предмет концесије налази на терИТОрИЈИ 

аутономне покраЈине . 

Амандман VIII 

у члану 28. у ставу 2. број "5" се замењује бројем "50". 

Образложење: 

Сматрамо да средства остварена од концесионе накнаде у висини од 50% 
треба издвојити за финансирање развоја инфраструктуре аутономне покрајине када се 

концесиона делатност обавља на њеној територији и стога предлажемо да се у ставу 2. 
члана 28. Предлога закона број "5" замени бројем "50". Издвајање од свега 5% од средстава 
концесионе накнаде за финансирање развоја инфраструктуре аутономне покрајине, на 

чијој територији се обавља конце сиона делатност, је врло мало и неправедно и треба да 

износи најмање 50%. На тај начин би покрајина располагала са далеко значајнијим 
средствима концесионе накнаде. 


