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Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 

24. маја 2006. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О И3МЕНАМА 

3АКОНА О КОНЦЕСИЈАМА, који вам на основу члана 135. Пословника 

Народне скупштине Републике Србије достављамо на даљи поступак. 

Поводом Предлога закона, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Предлог закона 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА 

Члан 1. 

у Закону о концесијама ("Службени гласник РС", број 55/2003), члан 
28. мења се и гласи: 

"Средства остварена од концесионе накнаде приход су Републике, 
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и уплаћују се на 

уплатне рачуне Републике, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе у складу са овим законом. 

Средства из става 1. овог члана у висини од 70% од остварене 

накнаде за концесиону делатност која се обавља на територији аутономне 

покрајине уплаћује се на уплатни рачун буџета аутономне покрајине и 
користе се за финансирање развоја и инфраструктуре. 

Средства из става 1. овог члана у висини од 20% од остварене 
накнаде за концесиону делатност која се одвија на подручју јединице 

локалне самоуправе уплаћују се на уплатни рачун буџета јединице локалне 
самоуправе и користе се за финансирање развоја и инфраструктуре. 

целокупна средства остварена од концесионе накнаде за обављање 

комуналне делатности приход су јединице локалне самоуправе и уплаћују се 
на уплатни рачун буџета јединице локалне самоуправе на чијем подручју се 

обавља концесиона делатност". 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеног гласнику Републике Србије". 



Обраэложење 

I Уставни основ эа доноwење Закона о иэменама и допунама Закона 
о концесијама 

Уставни основ за доношење закона садржан је у одредби члана 72. 
став 1. тач ка 4. и тачка 9. Устава Републике Србије. 

II Раэлоэи эа доноwење эакона и циљеви који се њиме желе 

остварити 

Важећом одредбом члана 28. Закона о концесијама предвиђено је да 
се 300/0 средстава остварених од концесионе накнаде издваја за 

финансирање развоја и инфраструктуре аутономне покрајине на чијој се 
територији обавља концесиона делатност, а 5% се издваја за финансирање 
развоја и инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијем подручју се 

обавља концесиона делатност, као и да су средства остварена од концесионе 

накнаде за обављање комуналне делатности приход јединице локалне 

самоуправе. 

На такав начин извршена је недовољно уравнотежена, неекономична 

и нерационална централизација средстава остварених од концесионе 

накнаде у корист буџета Републике Србије, а на штету аутономне покрајине 

и јединица локалне самоуправе, јер су аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе намењена скоро симболична средства од концесионе 

накнаде. 

централизовано располагање средствима од концесионе накнаде 

отворило је могућност арбитрерног и волунтаристичког начина одлучивања 

од стране централних органа Републике, а тиме и нерационалног и 

неекономичног коришћења тих средстава. 
С тога је неопходно извршити прерасподелу средстава од концесионе 

накнаде у корист аутономне покрајине и локалне самоуправе у предложеној 

сразмери. Тиме ће се адекватније уравнотежити интереси Републике као 
целине са интересима територијалне аутономије и интересима локалне 

самоуправе. Истовремено појачаће се и одговорност како органа Републике 
тако и органа територијалне аутономије и локалне самоуправе за 

рационално, економично и одговорно коришћење средстава од концесионе 
накнаде, а то је свакако интерес свих грађана Републике Србије у целини. 

III Објаw њење предложених реwења 
Предложеним решењем повећавају се средства за финансирање 

развоја и инфраструктуре у аутономној покрајини са 30% на 70% а у 
јединицама локалне самоуправе са 5% на 20% из разлога наведених у 

претходном делу образложења. 
И након овакве прерасподеле централни органи Републике би и даље 

располагали са чак 80% средстава остварених од концесионе накнаде 

остварене изван територије аутономне покрајине и са 10% средстава 

остварених на територији аутономне покрајине. 

IV Финансијска средства потребна эа спровођење эакона 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна 

средства у буџету Републике Србије. 



ОДРЕДБА КОЈА СЕ МЕЊА У ЗАКОНУ О КОНЦЕСИЈАМА 

IV КОНЦЕСИОНА НАКНАДА 

Усмеравање средстава концесионе накнаде 

Члан 28 

Средства остварена од концесионе накнаде приход су Републике и 

уплаћују се на уплатни рачун буџета Републике Србије. 

Средства из става 1. овог члана у висини од 30% издвојиће се за 

финансирање развоја и инфраструктуре аутономне покрајине на чијој 

територији се обавља концесиона делатност. 

Средства из става 1. овог члана у висини од 5% издвојиће се за 

финансирање развоја инфраструктуре јединица локалне самоуправе на 

чијем подручју се обавља концесиона делатност. 

Средства остварена од концесионе накнаде за обављање 

комуналне делатности приход су јединице локалне самоуправе. 


