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1.5 Ко н ц е с и о н е  н а к н а д е  у  о б л а с т и 

к о м у н а л н и х  д ј е л а т н о с т и ,  у п р а в љ а њ а 
о т п а д о м  и  о б а в љ а њ а  д ј е л а т н о с т и  у 

з а ш т и ћ е н и м  п о д р у ч ј и м а

Члан 30л.
(1) Концесиона накнада за уступљено право у области 

комуналних дјелатности, осим водоснабдијевања становни-
штва, као и за уступљено право за изградњу, одржавање и 
коришћење или реконструкцију и модернизацију комунал-
них објеката, утврђује се процентуално од вриједности пла-
ниране инвестиције концесионара у распону од 2% до 5%.

(2) Концесиона накнада за коришћење концесије у области 
комуналних дјелатности, осим водоснабдијевања становни-
штва, 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 при-
хода 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 ра-
спону 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 конце-
сионе дјелатности.

Члан 30м.
(1) Концесиона накнада за уступљено право за оба-

вљање дјелатности у заштићеним подручјима као зашти-
ћеним природним добрима, те право на изградњу и ко-
ришћење објеката потребних за обављање тих дјелатности 
утврђује се процентуално од вриједности планиране инве-
стиције концесионара у распону од 4% до 6%.

(2) Концесиона накнада за коришћење концесије за 
обављање дјелатности у заштићеним подручјима као за-
штићеним природним добрима, те право на изградњу и ко-
ришћење 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 наве-

дене 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 га-
ранција, као и о начину расподјеле концесионе накнаде за 
коришћење, уколико се концесиона дјелатност обавља на 
територији више јединица локалне самоуправе.”.

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 нак-

нада 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 став 3. постаје став 5.
Досадашњи став 4, који постаје став 6, мијења се и гласи:
“(6) Средства од концесионе накнаде која директно или 

индиректно након дијељења у сразмјери из ст. 2. и 3. овог 

члана представљају приход буџета јединице локалне само-
управе воде се на посебном рачуну и користе се за:

1) изградњу и санацију примарних и инфраструктурних 
објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви 
и друго) који су у функцији привредног развоја и запошља-
вања у проценту од најмање 30% од укупних средстава која 
се уплате по овом основу и

2) изградњу нових привредних капацитета или проши-
рење постојећих, укључујући и стимулативно кредитирање”.

Послије досадашњег става 4, који постаје став 6, додаје 
се нови став 7, који гласи:

“(7) Средства из става 6. овог члана не могу се користи-
ти за плате и друга лична примања запослених у админи-
стративној служби, функционера и одборника у јединицама 
локалне самоуправе, нити за плате и друга лична примања 
корисника буџета јединице локалне самоуправе.”.

У досадашњем ставу 5, који постаје став 8, број: “4” 
замјењује се бројем: “6”.

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 ло-
калне 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 не-
изграђено земљиште.

(3) Површину заузетог земљишта из става 2. овог члана 
утврђују електроенергетски субјекти у сарадњи са репу-
бличком управом надлежном за имовинско-правне посло-
ве, у складу са пројектном документацијом.”.

Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-95/18 Предсједник
8. фебруара 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

303
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет трећој сједници, одржаној 
8. фебруара 2018. године, а Вијеће народа 19. фебруара 
2018. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о управљању отпадом није угро-
жен витални национални интерес ни једног конститутив-
ног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-544/18 Предсједник
20. фебруара 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ 

ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 111/13 и 106/15) у члану 15. став 1. 
тачка б) мијења се и гласи:
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“б) Републички план управљања отпадом (у даљем тек-
сту: Републички план),”.

Члан 2.
Члан 18. мијења се и гласи:
“(1) Републички план је документ којим се одређу-

је и усмјерава управљање отпадом на основу анализе 
постојећег стања и циљева управљања отпадом утврђених 
Стратегијом.

(2) Републички план садржи:
а) анализу и оцјену постојећег стања управљања отпа-

дом,
б) основне циљеве управљања отпадом,
в) програм превенције настанка отпада,
г) очекиване врсте, количине и поријекло отпада који ће 

бити произведен на територији Републике Српске (у даљем 
тексту: Република), увезен или извезен, укључујући и про-
цјену стања посебних токова отпада на основу количина 
производа стављених на тржиште Републике,

д) процјену потребе за новим системом сакупљања от-
пада, додатном инфраструктуром постројења за управљање 
отпадом у складу са начелом близине и заједничког присту-
па управљању отпадом, као и затварањем постојећих по-
стројења за управљање отпадом,

ђ) организацију управљања отпадом са приједлогом 
рјешења за подручја у којима није успостављен систем 
управљања отпадом,

е) организацију управљања посебним токовима отпада,
ж) мјере за подизање свијести код јавности,
з) могућност сарадње између двију и више јединица ло-

калне самоуправе,
и) распоред будућих локација центара за управљање 

отпадом, претоварних станица, постројења за термички 
третман отпада, депонија опасног и неопасног отпада,

ј) план за смањење количине биоразградивог отпада 
који се одлаже на депоније,

к) процјену економских и других инструмената у рје-
шавању различитих проблема који су у вези са отпадом, 
узимајући у обзир потребу да се одржи несметано функ-
ционисање унутрашњег тржишта,

л) организационе аспекте управљања отпадом, укљу-
чујући опис расподјеле одговорности између јавних и при-
ватних субјеката који се баве управљањем отпадом,

љ) начине, процјену финансијских средстава и рокове 
извршења Републичког плана и

м) друге мјере и циљеве значајне за управљање отпа-
дом.

(3) Републички план припрема Министарство у са-
радњи са јединицама локалне самоуправе.

(4) Републички план доноси Влада за период од десет 
година и по потреби ревидира.

(5) Републички план објављује се на интернет страници 
Министарства.

(6) Извјештај о спровођењу Републичког плана припре-
ма Министарство и подноси Влади на усвајање сваке три 
године.”.

Члан 3.
Послије члана 18. додаје се нови члан 18а, који гласи:

“Члан 18а.
(1) Програм превенције настанка отпада из члана 18. 

став 2. тачка в) овог закона садржи:
а) циљеве и мјере спречавања настанка отпада којима се 

постиже заштита животне средине, не реметећи привредни 
раст,

б) опис постојећих мјера спречавања настанка отпада и
в) оцјену ефикасности мјера за спречавање настанка 

отпада.

(2) Програм из става 1. овог члана садржи квалитативна 
и квантативна мјерила која се користе с циљем праћења и 
процјене напретка постигнутих примјеном утврђених мје-
ра, и то:

а) мјере које могу утицати на услове који се односе на 
производњу отпада, а које укључују:

1) планирање или друге економске инструменте којима 
се подстиче одржива употреба сировина и ресурса,

2) унапређивање истраживања и развоја чистих техно-
логија и производа, као и употреба резултата таквог истра-
живања и развоја,

3) развој ефикасних показатеља притиска на животну 
средину повезаних са производњом отпада с циљем допри-
носа спречавању настанка отпада, на републичком нивоу и 
на нивоу јединица локалне самоуправе;

б) мјере које могу утицати на дизајн, производњу и ди-
стрибуцију, а укључују:

1) промовисање еко-дизајна,
2) пружање информација о техникама спречавања на-

станка отпада с циљем једноставније примјене најбољих 
расположивих техника у индустрији,

3) обука надлежних органа у вези са утврђивањем мјера 
за спречавање настанка отпада приликом издавања дозвола,

4) организовање кампања за подизање свијести јавно-
сти с циљем спречавања настанка отпада,

5) промовисање провјерених система за заштиту жи-
вотне средине, укључујући EMAS и BAS EN ISO 14001;

в) мјере које могу утицати на потрошњу и употребу, а 
укључују:

1) економске инструменте за одговорније понашање 
потрошача према животној средини у смислу куповине 
производа са што мање амбалаже,

2) организовање кампања за подизање свијести јавно-
сти у вези са мјерама које могу утицати на потрошњу и 
употребу,

3) промовисање употребе еко-ознаке,
4) постизање договора са индустријом или трговцима 

на мало о доступности информација о спречавању настанка 
отпада и доступности производа који у мањој мјери утичу 
на животну средину,

5) промовисање спречавања настанка отпада приликом 
јавних набавки и

6) промовисање поновне употребе или поправку одго-
варајућих искоришћених производа и њихових компонена-
та.”.

Члан 4.
У члану 24. у ставу 2. у тачки б) ријечи: “појединачне 

планове управљања отпадом” замјењују се ријечима: “Ре-
публички план”.

Члан 5.
У члану 63. додаје се нови став 1, који гласи:
“(1) Материјали који се користе за амбалажу морају 

бити произведени и дизајнирани тако да, током њиховог 
рока употребе, испуњавају услове заштите животне среди-
не, безбједности и здравља људи, здравствене исправности 
упакованог производа, као и услове за транспорт производа 
и управљање отпадом.”.

Досадашњи ст. 1, 2, 3. и 4. постају ст. 2, 3, 4. и 5.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, ријечи: “или 

самостално или” бришу се.

Члан 6.
У члану 63а. у ставу 2. ријечи: “амбалажу или” бришу 

се.
У ставу 4. ријечи: “ст. 1. и 2.” бришу се.

Члан 7.
У члану 63б. у ставу 2. тачка а) мијења се и гласи:
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“а) Т - укупна количина амбалаже у коју је упакован 

производ пласиран на тржиште, изражена у килограмима,”.
У ставу 3. тачка б) мијења се и гласи:
“б) Тi - укупна количина амбалаже у коју је упакован 

производ пласиран на тржиште, према врсти амбалаже, 
изражена у килограмима,”.

У тачки в) ријеч: “сваку” замјењује се ријечју: “кален-
дарску”.

У тачки д) ријеч: “посебне” брише се.
У ставу 4. тачка б) мијења се и гласи:
“б) Тi - укупна количина амбалаже у коју је упакован 

производ пласиран на тржиште, према врсти амбалаже, 
изражена у килограмима,”.

У тачки в) ријеч: “сваку” замјењује се ријечју: “кален-
дарску”.

У тачки д) ријеч: “посебне” брише се.
У ставу 4. тачка б) мијења се и гласи:
“б) Тi - укупна количина амбалаже у коју је упакован 

производ пласиран на тржиште, према врсти амбалаже, 
изражена у килограмима,”.

У тачки в) ријеч: “сваку” замјењује се ријечју: “кален-
дарску”.

Члан 8.
Члан 63в. брише се.

Члан 9.
Члан 63г. мијења се и гласи:
“(1) Коефицијенти накнаде за поновно искоришћење 

и рециклажу једног килограма амбалажног отпада, према 
врсти амбалаже, изражени у конвертибилним маркама, кое-
фицијент евидентирајуће накнаде, изражен у конвертибил-
ним маркама по килограму амбалаже и циљеви управљања 
амбалажним отпадом, изражени у процентима по врстама 
амбалаже, за календарску годину, који се узимају у обзир 
приликом обрачуна накнаде налазе се у Прилогу 1. и При-
логу 2. овог закона и чине његов саставни дио.

(2) Коефицијенти и циљеви из става 1. овог члана могу 
се мијењати у зависности од економских инструмената који 
утичу на успостављање система управљања амбалажним 
отпадом.

(3) Коефицијенти и циљеви за обрачун накнаде из става 
1. овог члана не примјењују се уколико је ријеч о:

а) амбалажи, односно амбалажном материјалу у који се 
пакује производ који се ставља у промет у току једне кален-
дарске године, а чија укупна количина не прелази 100 kg за 
папир, 300 kg за стакло, 30 kg за метале, 80 kg за пластику, 
100 kg за дрво и 50 kg укупно за све друге материјале за 
паковање,

б) амбалажи са дугим вијеком трајања и повратној ам-
балажи на коју се примјењује кауцијски систем,

в) извезеној амбалажи у коју је упакован производ,
г) амбалажи у коју је упакован производ увезен у неко-

мерцијалне сврхе или који је физичко лице купило за соп-
ствене потребе,

д) произведеном, увезеном или извезеном амбалажном 
материјалу који служи за даљу производњу амбалаже и

ђ) извезеном амбалажном отпаду.
(4) Висина накнаде обрачунава се на основу:
а) кварталног извјештаја о управљању амбалажом и ам-

балажним отпадом који обвезник плаћања накнаде, а који 
своје обавезе управљања отпадом није пренио на операте-
ра, доставља Фонду, и то за:

1) јануар, фебруар и март текуће године, најкасније до 
20. априла текуће године,

2) април, мај и јун текуће године, најкасније до 20. јула 
текуће године,

3) јул, август и септембар текуће године, најкасније до 
20. октобра текуће године,

4) октобар, новембар и децембар текуће године, најка-
сније до 20. јануара наредне године;

б) годишњег извјештаја о управљању амбалажом и ам-
балажним отпадом који оператер и обвезник плаћања нак-
наде, а који је своје обавезе управљања отпадом пренио на 
оператера, достављају Фонду најкасније до 20. јануара те-
куће године за претходну годину.

(5) Фонд обрачунава накнаду на основу поднесеног 
кварталног или годишњег извјештаја и доноси рјешење о 
плаћању накнаде, односно о ослобађању од плаћања нак-
наде.

(6) Рјешењем о плаћању накнаде утврђују се висина 
накнаде, начин и рок плаћања.

(7) Рјешењем о ослобађању од плаћања накнаде 
утврђује се да је обвезник плаћања испунио прописане 
циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом.

(8) Накнада за евидентирање из члана 63б. овог зако-
на уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике 
Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за 
обављање послова праћења поднесених извјештаја о упра-
вљању амбалажом и амбалажним отпадом, вођење базе по-
датака, контроле и евиденције обвезника система управља-
ња амбалажним отпадом.

(9) Накнада за опште циљеве и накнада за специфичне 
циљеве из члана 63б. овог закона уплаћују се на рачун јав-
них прихода буџета Републике Српске, распоређују на ра-
чун Фонда и намјенски се троше за управљање амбалажом 
и амбалажним отпадом.

(10) Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је ду-
жан да достави Фонду.

(11) Обрасци за извјештаје из става 4. овог члана 
утврђују се посебним прописом Владе из члана 63з. овог 
закона.”.

Члан 10.
Члан 63ђ. мијења се и гласи:
“(1) Оператер је правно лице које је овлашћено од Ми-

нистарства за обављање дјелатности управљања амбала-
жом и амбалажним отпадом.

(2) Оснивачи оператера су правна лица и предузетни-
ци који обављају своју пословну дјелатност стављањем у 
промет амбалаже или упакованог производа на тржиште 
Републике.

(3) Оператер сав свој профит улаже у изградњу инфра-
структуре за управљање амбалажним отпадом и његов при-
марни циљ пословања је испуњавање циљева у управљању 
амбалажним отпадом утврђених за календарску годину.

(4) Оператер може дјелатност управљања амбалажом 
и амбалажним отпадом да обавља сам или путем овлашће-
них подизвођача, ако посједују дозволу издату у складу 
са овим законом и прописима донесеним на основу овог 
закона.

(5) Обвезник из члана 63а. овог закона може склопити 
са оператером уговор о преносу обавезе управљања амба-
лажом и амбалажним отпадом ради испуњавања циљева у 
складу са овим законом и прописима донесеним на основу 
овог закона.

(6) Уговором из става 4. овог члана уређују се међусоб-
на права и обавезе уговорних страна.

(7) Накнаде које утврђује оператер за уговорене обве-
знике система управљања амбалажом и амбалажним отпа-
дом морају бити једнаке за осниваче и уговорене обвезнике 
система.”.

Члан 11.
Члан 63з. мијења се и гласи:
“Услови за дизајнирање, производњу и употребу ам-

балаже, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, 
посебни услови за издавање дозволе за оператера, као и 
обрасци извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним 
отпадом, уређују се посебним прописом Владе.”.
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Члан 12.
У члану 96. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Влада ће, на приједлог Министарства, у року од 

три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донијети 
пропис из члана 63з. овог закона.”.

Члан 13.
Члан 99. мијења се и гласи:
“(1) Одговорна лица постојећих депонија комуналног 

отпада на чијем подручју нису успостављене заједничке 
депоније за одлагање отпада и које нису изграђене у складу 
са овим законом, као и одговорна лица већ успостављених 
заједничких депонија за одлагање отпада које нису изграђе-
не у складу са овим законом, дужна су да до 31. децембра 
2021. године доставе Министарству на разматрање Про-
грам мјера са динамиком прилагођавања рада депоније (у 
даљем тексту: Програм мјера) у складу са овим законом и 
прописом којим се уређују поступак одобравања и садржај 
Програма мјера, као и минималне услове који морају бити 
испуњени за рад депоније.

(2) Рок за прилагођавање рада депонија из става 1. овог 
члана је 31. децембар 2026. године.

(3) У случају да одговорно лице из става 1. овог чла-
на не достави Програм мјера у прописаном року или ако 
министар не одобри достављени Програм мјера, инспектор 
ће забранити рад депоније у складу са чланом 91. овог за-
кона.”.

Члан 14.
Послије члана 103. додаје се нови члан 103а, који гласи:

“Члан 103а.
Обрачунски период из члана 63г. овог закона почиње 

тећи од првог дана у мјесецу након мјесеца у којем овај 
закон ступа на снагу.”.

Члан 15.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-94/18 Предсједник
8. фебруара 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Коефицијент евидентирајуће 
накнаде

Вриједност коефицијената 
изражена у конвертибилним 
маркама за један килограм 

амбалаже [KM/kg] за календар-
ску годину

Ke 0,002

Коефицијенти накнаде за по-
новно искоришћење и рецикла-
жу по врстама амбалаже

Вриједност коефицијената 
изражена у конвертибилним 
маркама за један килограм 

амбалаже [KM/kg] за календар-
ску годину

KR стакло 0,34
KR метал 0,25
KR папир 0,34
KR пластика 0,50
KR дрво 0,20
KR вишеслојни и остали ма-
теријал 0,50

KR амбалажа која садржи 
остатке опасних супстанци и/
или је контаминирана опасним 
супстанцама

4,25

Коефицијент евидентирајуће накнаде (Ke).
Коефицијенти накнаде за поновно искоришћење и рециклажу 

по врстама амбалаже (КRi);
(индекс “i” је врста амбалажног отпада, а може да буде: стакло 

или метал или папир/картон или пластика или дрво).

ПРИЛОГ 2.

ОПШТИ ЦИЉ
Поново искористити и 
рециклирати (%) 35

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Врста амбалажног 

материјала
Минимална количина амбалажног ма-
теријала коју треба рециклирати (%)

Стакло 10
Метал 12
Папир 34

Пластика 20
Дрво 12

304
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републи-

ке Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 31/11 и 34/17) и члана 17. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Народна 
скупштина Републике Српске, на Двадесет трећој сједни-
ци, одржаној 13. фебруара 2018. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ БАНЦИ ЗА 

ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ 
АУТО-ПУТА БАЊА ЛУКА - ДОБОЈ / Б (FIN 83.977)

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Европ-

ској инвестиционој банци (у даљем тексту: EIB) за додатно 
финансирање по Пројекту изградње ауто-пута Бања Лука 
- Добој / Б (FIN 83.977), (у даљем тексту: Пројекат/Б), у 
износу од 47.000.000,00 евра.

II
Циљ Пројекта/Б је да се обезбиједе додатна средства 

потребна за завршетак радова на ауто-путу Бања Лука - До-
бој.

III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су 

за финансирање завршетка радова на ауто-путу Бања Лука 
- Добој, односно завршетак дионица:

- источне дионице Прњавор-Добој,
- западне дионице Бања Лука - Прњавор.

IV
1) Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају 

се Републици Српској под сљедећим условима:
1. у случају отплате транше у ануитетима:
- рок отплате: 25 година,
- период одгоде плаћања: шест година, уз могућност 

продужења,
- отплата транше ће се вршити у складу са табелом 

амортизације коју ће EIB доставити након исплате сваке 
транше, а њоме ће се дефинисати: валута, датум исплате, 
износ, рокови отплате и каматна стопа за конкретну тран-
шу,

- плаћање главнице и камате: тромјесечно, полуго-
дишње или годишње;

2. у случају отплате транше у цијелости:
- рок отплате: најраније три године од датума повла-

чења транше, а најкасније 15 година од датума повлачења 
транше,

- плаћање камате: тромјесечно, полугодишње или го-
дишње;




