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1.  УВОД 
 
Извјещтај п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске (у даљем тексту Кпмисија), ппднпси се на 
пснпву пдредбе шлана 18. Закпна п кпнцесијама Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј:  25/02, 91/06 и 92/09), кпјим је прпписанп да Кпмисија ппднпси  Извјещтај п свпм раду 
у претхпднпј гпдини Нарпднпј Скупщтини Републике Српске, путем Владе Републике Српске, 
најкасније дп 30. априла текуће гпдине.  
 
У складу са шланпм 15. Закпна п кпнцесијама Републике Српске, Кпмисија припрема гпдищои 
финансијски извјещтај и укљушује га у Извјещтај п раду у претхпднпј фискалнпј гпдини. 
 
Према пдредбама Закпна п кпнцесијама, Извјещтај п раду Кпмисије садржи ппдатке п ппднесеним 
захтјевима, пднпснп захтјевима за ревизију,  рјещеоа Кпмисије и брпј, врсту и пдгпвпре на упите кпје 
је Кпмисија разматрала. Извјещтај садржи и све друге инфпрмације кпје у вези са радпм Кпмисије 
затражи Влада Републике Српске. 
 
Извјещтај o раду Кпмисије пбухвата перипд јануар – децембар 2010. гпдине и има за циљ да 
инфпрмище Нарпдну скупщтину Републике Српске, али и јавнпст, п раду Кпмисије и дпсадащоим 
активнпстима на прпвпђеоу закпнских и ппдзакпнских прпписа из пбласти кпнцесипне дјелатнпсти. 
 
У тпку 2010. гпдине, Кпмисија je прпвела активнпсти у складу са Закпнпм п кпнцесијама и пснпвним 
нашелима на кпјима Закпн ппшива, шиме се пбезбјеђује: 

- Дпмаћим и правним лицима да ппд једнаким услпвима дпбију правп кприщћеоа прирпднпг 
бпгатства, дпбра у ппщтпј упптреби или правп изградое пбјеката ради пбављаоа дјелатнпсти 
кпје су закпнпм утврђене кап дјелатнпсти пд ппщтег интереса; 

- Исти правни пплпжај дпмаћих и страних лица за све вријеме изградое пбјекта или извпђеоа 
других радпва  и у пбављаоу дјелатнпсти кпја је предмет кпнцесије; 

- Једнакпст услпва за раскид угпвпра и правних ппсљедица у тпм слушају ; 
- Защтита јавнпг интереса у ппступку пцјене пправданпсти за даваое кпнцесије и у перипду 

оенпг трајаоа; 
- Искљушивп правп Републике Српске да даје кпнцесију, ппдразумијевајући тп правп и кад се 

даје кпнцесија за изградоу кпмуналне инфраструктуре; 
- Огранишенп трајаое кпнцесије шији је максималан рпк утврђен Закпнпм; 
- Предаја свих пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа пп престанку кпнцесије у свпјину Републике 

Српске; 
- Обављаое свих прпцедуралних ппслпва везаних за дпдјеле кпнцесија и ппслпва кпнтрпле 

изврщаваоа права и пбавеза из кпнцесипних угпвпра. 
 
Рад Кпмисије заснива се на пдредбама Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“ 
брпј: 25/02, 91/06 и 92/09), ппдзакпнских аката на кпје је сагласнпст дала Влада Републике Српске и 
Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/06), кпји је 
усвпјен пд стране Нарпдне Скупщтине Републике Српске. У Дпкументу п пплитици дпдјеле кпнцесија 
дефинисани су припритетни циљеви, кпјих се Кпмисија у свпм раду придржава. Један пд пснпвних 
циљева је пживљаваое привредних активнпсти путем улагаоа дпмаћег и странпг капитала, щтп све 
скупа треба да пствари ппвпљније екпнпмске ефекте пп Републику Српску.  
 
Рад Кпмисије у 2010. гпдини пбиљежен је брпјним активнпстима у вези са разматраоем захтјева за 
даваое сагласнпсти за впђеое прегпвпра, захтјева за даваое сагласнпсти за закљушеое Угпвпра, 
захтјева за даваое сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти и сагласнпсти на Јавни ппзив у 
складу са прпписанпм закпнскпм прпцедурпм. Ппред тпга, Кпмисија је у складу са Закпнпм п 
кпнцесијама врщила прпвјеру и надзпр рада кпнцесипнара и кпнтрплу реализације закљушених 
Угпвпра п кпнцесији. 
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2.  ПРАВНИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 
2.1. Закон о концесијама 
 
 
Закпнпм п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 25/02, 91/06 и 92/09) и    
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 31/06) 
уређују се предмет, нашин и услпви ппд кпјима се мпгу дпдјељивати кпнцесије у Републици Српскпј, 
надлежнпст за дпдјелу кпнцесија, псниваое Кпмисије, ппступак јавнпг ппзива, ппступак ппднпщеоа 
сампиницијативне ппнуде на пснпвама искљушивих и ексклузивних права ппнуђаша, садржај угпвпра 
п кпнцесији, престанак угпвпра п кпнцесији, права и пбавезе кпнцесипнара, рјещаваое сппрпва и 
друга питаоа пд знашаја за дпдјелу кпнцесија на теритприји Републике Српске.  
 
Закпн п кпнцесијама се примјеоује на сва правна лица пснпвана у складу са закпнима Републике 
Српске, кпја су у власнищтву дпмаћег и/или странпг правнпг лица, кпме се дпдјељује кпнцесија и кпје 
закљушује угпвпр п кпнцесији. 
 
Циљ закпна је да ствпри јаван и свима дпступан, недискриминатпран и јасан правни пквир за 
утврђиваое услпва ппд кпјима се дпмаћим и страним правним лицима мпгу дпдјељивати кпнцесије 
у Републици Српскпј и ппдстицај улагаоа странпг капитала у предметним пбластима. 
 

2.2. Подзаконска акта  
 
У складу са шланпвима 14. и 21. Закпна п кпнцесијама, Кпмисија је уз сагласнпст Владе Републике 
Српске дпнијела сљедећа ппдзакпнска акта:  
 

 Ппслпвник п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", брпј: 77/04); 

 
 Упутствп за прпцјену ппстпјаоа јавнпг интереса ("Службени гласник Републике  Српске",  

брпј: 103/05); 
 

 Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/06). 
 

 Правилник п утврђиваоу критеријума за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде 
("Службени гласник Републике Српске", брпј: 45/07, 63/07 и 101/07 ); 

 
 Правилник п пренпсу угпвпра п кпнцесији и пренпсу власнишких права кпнцесипнара 

(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 107/09); 
 

2.3. Документ о политици додјеле концесија 
 
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/06), даје 
се ппис привредних сектпра и индустријских пбласти у кпјима се путем кпнцесија мпгу уступити на 
кприщтеое: прирпдни ресурси, дпбра у ппщтпј упптреби или пбављати дјелатнпсти пд ппщтег 
интереса. 
 
Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија даје свепбухватан и перспективан ппглед на распплпживе 
ресурсе и привредне капацитете, с циљем оихпвпг пдрживпг кприщтеоа у кпмерцијалне сврхе. 
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Најзнашајнији циљеви кпји се желе ппстићи Закпнпм п кпнцесијама и Дпкументпм п пплитици 
дпдјеле кпнцесија су: пласман дпмаћег или странпг капитала у инвестиципне прпјекте, ппвећаое 
квантитета и квалитета прпизвпда и услуга, ангажпваое дпмаћих прпизвпдних и услужних 
капацитета, ппвећаое извпза, ппвећаое фискалних прихпда, унапређеое стандарда ппслпваоа пп 
свјетским и еврппским критеријумима, трансфер технплпгије и сл. 
Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија дефинище: 

1. Изградоу и кприщтеое, или самп кприщтеое путева и припадајућих инфраструктурних 
пбјеката, жељезнишких пруга, плпвних канала и лука и аерпдрпма. 

2. Кприщтеое впдптпка и других впда. 
3. Изградоу енергетских пбјеката. 
4. Изградоу и кприщтеое, или самп кприщтеое хидрпакумулација. 
5. Кпнцесије у минералнп-сирпвинскпм сектпру. 
6. Кприщтеое грађевинскпг земљищта. 
7. Кприщтеое щума и щумскпг земљищта. 
8. Кпнцесије у пбласти лпва и рибплпва. 
9. Изградоу, кприщтеое и управљаое цјевпвпдним трансппртпм нафте, гаса и складищтеоем у 

цјевпвпдним терминалима. 
10. Кпнцесије за игре на срећу. 
11. Кпнцесије у пбласти ппщтанских и телекпмуникацијских услуга. 
12. Кпнцесије у пбласти путнишкпг и теретнпг жељезнишкпг сапбраћаја. 
13. Јавни линијски превпз лица. 
14. Хидрпмелираципне системе и вађеое материјала из впдптпка и впдних ппврщина. 
15. Уређеое и кприщтеое кприта и пбала ријека и језера. 
16. Кприщтеое ппљппривреднпг земљищта. 
17. Прпстпре и пбјекте прирпднпг и грађевинскпг наслеђа. 
18. Кпнцесије у пбласти туризма. 
19. Кпнцесије у пбласти дјелатнпсти пд ппщтег интереса. 

 
2.4. Концесије у одредбама других комплементарних закона 
 
Закпн п кпнцесијама дпнесен је 2002. гпдине, накпн већине закпна кпји регулищу кприщћеое 
прирпдних бпгатстава, дпбара у ппщтпј упптреби и пбављаое дјелатнпсти пд ппщтег интереса. 
Одредбе Закпна п кпнцесијама дају сплидну правну пснпву за реализацију кпнцесија у пракси.  
 
Кпмисија је анализирала закпнска и ппдзакпнска акта према 24 (двадесетшетири) ташке, кпје 
пбухватају пптенцијалне предмете кпнцесије у складу са шланпм 4. Закпна п кпнцесијама и 
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија тј. закпне кпјима се уређују правни режими у вези са 
екпнпмским кприщћеоем ппјединих прирпдних бпгатстава, дпбара у ппщтпј упптреби и пбављаоа 
дјелатнпсти пд ппщтег интереса за Републику Српску. Кпмисија је упшила да је један брпј закпна 
дјелимишнп неусклађен са ппстпјећим Закпнпм п кпнцесијама.  
 
Да би се пваквп стаое ппправилп, Кпмисија се у тпку 2010. гпдине, активнп укљушила у припрему, 
израду и дпнпщеое сљедећих закпна: 
 
 Закпна п измјенама и дппунама Закпна п рударству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 

75/10); 
 Закпна п измјенама и дппунама Закпна п геплпщким истраживаоима („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј: 75/10); 
 Закпна п играма на срећу  („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/10); 
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Циљ активнпсти Кпмисије је бип да се ускладе пдредбе нпвих закпна и Закпна п кпнцесијама, ради 
квалитетније примјене Закпна п кпнцесијама у наведеним пбластима, а щтп се ппсебнп пднпси на 
Закпн п играма на срећу.  
 
У нареднпм перипду пптребнп је предузети закпнпдавне активнпсти у циљу хармпнизације 
закпнских прпписа, пднпснп Закпна п кпнцесијама и других кпмплементарних закпна, кап щтп су: 
Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу, Закпн п впдама, Закпн п ппљппривреднпм земљищту и сл. 
 

- У Закпну п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 55/10), 
пптребнп је изврщити измјене и дппуне пдредби закпна, кпје се пднпсе на лпкацијске услпве 
и пдпбреоа за грађеое, такп да пснпв за издаваое лпкацијских услпва, ппред пдгпварајућих 
прпведбених планпва, или струшних мищљеоа буде и угпвпр п кпнцесији, за пбјекте 
пбухваћене кпнцесипним прпјектпм. 
Такпђе и кпд стицаоа права на грађеое пптребнп је да између псталпг пснпв за стицаое пвпг 
права такпђе буде угпвпр п кпнцесији, за пбјекте пбухваћене кпнцесипним прпјектпм. 
Адекватнп тпме за издаваое лпкацијских услпва, пднпснп пдпбреоа за грађеое за кпје је у 
правилу надлежан прган, јединица лпкалне сампуправе, псим у слушајевима када је закпнпм 
предвиђена надлежнпст министарства, пптребнп је правнп нпрмирати да за наведене 
пбјекте, пптребне управнп-правне акте, издаје пнај прган кпји је закљушип угпвпр п 
кпнцесији. 
Кпмисија за кпнцесије сматра да кпд реализације кпнцесипних угпвпра у неким слушајевима 
дплази дп пптещкпћа из разлпга щтп закпнпм надлежни пргани не рјещавају или 
неблагпвременп рјещавају захтјеве, за издаваое пдпбреоа или сагласнпсти за градоу 
пбјеката предвиђених угпвпрпм п кпнцесији. Оваквп ппступаое шестп дпвпди дп 
немпгућнпсти пбављаоа кпнцесипнпг ппсла или прпбијаоа угпвпрених рпкпва, а мпже имати 
и друге ппсљедице везане за ппшетак пущтаоа у кпмерцијални рад пбјекта, ппшетак плаћаоа 
кпнцесипне накнаде и слишнп. На пснпву предлпжених измјена и дппуна закпна, кпнцедент 
кпји закљушује кпнцесипни угпвпр дпбип би пвлащтеое за издаваое пптребних управнп-
правних аката, щтп би пмпгућилп експедитивнпст у реализацији кпнцесипних угпвпра, 
пмпгућилп већу правну сигурнпст и пмпгућилп адекватнп даваое гаранција на пствареое 
преузетих пбавеза пд стране кпнцедента, ппщтпваое угпвпрних рпкпва и смаоилп ризик пд 
мпгућих сппрпва.  

- У Закпну п впдама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 50/06) у пдредбама кпје се 
пднпсе на ппсебне впдне накнаде предвиђенп је да се плаћају накнаде између псталпг и за 
захватаое ппврщинских и ппдземних впда, кап и накнада за прпизвпдоу електришне 
енергије кприщтеоем хидрпенергије (пснпвица је 1KWh прпизведене електришне енергије). 
За кприщтеое впде у наведене сврхе, пднпснп за експлпатацију малпминералне и минералне 
впде, кап и кприщтеое хидрпенергије за изградоу МХЕ плаћа се кпнцесипна накнада у 
складу са Закпнпм п кпнцесијама и угпвпрпм п кпнцесији. Закпн п кпнцесији предвиђа 
пбавезнп плаћаое кпнцесипне накнаде, а сваки угпвпр кпји не садржи пдредбе п 
кпнцесипнпј накнади је нищтаван. У вези с тим, Кпмисија сматра да се за кприщтеое впде кап 
прирпднпг ресурса, у наведене сврхе, ппдразумијева плаћаое кпнцесипне накнаде и да пна 
садржи све друге накнаде. Тиме би се избјеглп двпструкп плаћаое накнада за истп правп, кап 
щтп је  кприщтеое впде или прпизвпдоа електришне енергије. 

- Закпн п ппљппривреднпм земљищту регулище забрану трајне или привремене прпмјене 
намјене пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта пд I-VI класе, псим када је на тпм земљищту 
предвиђена градоа пбјеката пд ппщтег интереса у складу са планскпм дпкументацијпм. 
Привремена прпмјена намјене ппљппривреднпг земљищта мпже се врщити самп на 
ппљппривреднпм земљищту VI, VII и VIII бпнитетне класе, у сврху експлпатације минералних 
сирпвина, експлпатације глине, или изградое рибоака и тп најдуже на перипд пд 5 (пет) 
гпдина,a експлпатација минералних сирпвина, према пдредбама Закпна п рударству,  мпже 
се врщити самп на пснпву угпвпра п кпнцесији.  
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Ппщтп се угпвпри п кпнцесији закљушују на дужи временски перипд (вище пд 5 гпдина), 
пптребнп је ускладити закпнску пдредбу, кпјпм би се привремена прпмјена намјене 
ппљппривреднпг земљищта дпзвплила на перипд трајаоа угпвпра п кпнцесији. 
Билп би прихватљивп са станпвищта реализације кпнцесипних прпјеката да се привремена 
прпмјена намјене ппљппривреднпг земљищта дпзвпли и на ппљппривреднпм земљищту пд I 
дп VI бпнитетне класе, накпн щтп се утврди ппстпјаое јавнпг интереса за пдређени 
кпнцесипни прпјекат. 
Дпсадащое пдредбе Закпна п ппљппривреднпм земљищту не дају мпгућнпст прпмјене 
намјене ппљппривреднпг земљищта пд I дп VI бпнитетне класе за експлпатацију минералних 
сирпвина. Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту такпђе се забраоује прпмјена катастарских 
култура и класа ппљппривреднпг земљищта, кпја има за циљ трајну или привремену 
прпмјену намјене ппљппривреднпг земљищта. 
Наведеним измјенама Закпна п ппљппривреднпм земљищту би се пмпгућилп, да се на 
закпнит нашин усппстави кпнцесипнп-правни пднпс на ппљппривреднпм земљищту, ради 
експлпатације минералних сирпвина на свим бпнитетним класама када је утврђенп ппстпјаое 
јавнпг интереса, за реализацију кпнцесипнпг прпјекта на тпм земљищту. Тиме би се 
спријешиле злпупптребе прпмјене бпнитетних класа земљищта из вищих у ниже класе (тзв. 
декласираое земљищта), а ради експлпатације минералних сирпвина. 

 

3.  ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 
У дпсадащоем раду, Кпмисија је укупнп пдржала 291 сједницу, пд шега је у 2010. гпдини, пдржала 43 
сједнице. Активнпсти Кпмисије на сједницама су биле усмјерене на рјещаваоe захтјева за даваое 
сагласнпсти за впђеое прегпвпра између кпнцедента и кпнцесипнара, на рјещаваое захтјева за 
даваое сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији, даваое сагласнпсти на Студије екпнпмске 
пправданпсти, даваое сагласнпсти на јавни ппзив, даваое сагласнпсти на пренпс права у складу са 
угпвпрпм п кпнцесији, кап и рјещаваое захтјева за даваое мищљеоа, кпја су према Кпмисији, у 
складу са прпписаним прпцедурама, упутила респрна министарства, кпнцесипнари, друге 
институције, те правна и физишка лица, разматраое извјещтаја изврщених кпнтрпла п раду 
кпнцесипнара, израда ппщтих аката Кпмисије (Статута, Правилника п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних мјеста у Кпмисији за кпнцесије), ради унапређеоа праганизаципне 
структуре и функципналнпсти рада Кпмисије.  
 
У  2010. гпдини пд стране респрних министарстава Владе Републике Српске, кпнцесипнара, те 
знашајнпг брпја правних и физишких лица,  упућенп је 199 захтјева и накпн оихпве анализе и 
разматраоа, Кпмисија је дпнијела: 
 

-   5   Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра са кпнцесипнарима, 
-      17   Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое Угпвпра са кпнцесипнарима, 
-   8  Мищљеоа кпја су тражена пд стране министарстава, правних и физишких лица, 
-   3  Рјещеоа п сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти, 
- 11  Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на пренпс права у складу са шланпм 33.  Закпна  
         п кпнцесијама и угпвпрпм п кпнцесијама, 
-  42  Сагласнпсти на Анексе Угпвпра п кпнцесији, 
-   3   Рјещеоа за пренпс права, у складу са шланпм 8. Ппслпвника п раду Кпмисије су враћени 
-         на дппуну и дпраду респрним министарствима и кпнцесипнарима, 
-   2    Рјещеоа  п пдпбреоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесије, 
-   1    Рјещеое п пдбијаоу пренпса права у складу са шланпм 33. Закпна п кпнцесијама и 

        угпвпрпм п кпнцесијама, 
-   1    Закљушак кпјим се пдбацује захтјев за ппнищтеое Рјещеоа п дпдјели кпнцесије, 
- 19    Непптпуних предмета je враћенп на дппуну и дпраду, 
-   3    Неадекватне студије враћене су  на дппуну и дпраду, 
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- 55    Одгпвпра на разне упите пд старне респрних министарстава, правних и физишких лица. 
- 29  захтјева за дпстављаое разних инфпрмација, мищљеоа и др. упућени су Кпмисији пд        

стране кпнцесипнара, лпкалних заједница, адвпката и других правних и физишких лица, 
на кпје је Кпмисија пдгпвприла у тпку 2010. гпдине. 

 
На сједницама су ппред захтјева за даваое сагласнпсти за впђеое прегпвпра и сагласнпсти за 
закљушеое угпвпра п кпнцесији,  тпкпм 2010. гпдине разматрани и усвајани сљедећи дпкументи: 
 

- Извјещтај п кпнтрпли рада кпнцесипнара из пбласти изградое МХЕ; 
- Извјещтај п прпвјери и надзпру рада кпнцесипнара из пбласти минералних ресурса; 
- Ушещће на јавним расправама (2); 
- Извјещтаји и анализе (10); 
- Извјещтај п раду Кпмисије за 2009. гпдину; 
- Одгпвпри на тужбе (1). 

 
У 2010. гпдини, прптив Кпмисије није ппкренут ниједан управни сппр пд стране ппнуђаша, 
кпнцесипнара, нити других ушесника у ппступку дпдјеле кпнцесије. 
 У 2010. гпдини, ппднесен је 1 (један)  захтјев за преиспитиваое пдлуке Кпмисије, дпк ниједан захтјев 
за ревизију у складу са шланпм 13. Закпна п кпнцесијама није ппднесен Кпмисији на пдлушиваое.  
 

3.1. ЗАХТЈЕВИ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И   
КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА  

 

3.1.1.  Рјешења Комисије 
 
У тпку 2010. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 21 захтјев, кпји се 
пднпсип на дпдјелу кпнцесија из пбласти изградое енергетских пбјеката, а Кпмисија је дпнијелa и 
упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства: 

-   3     Рјещеоа п сагласнпсти за  закљушеое Угпвпра п кпнцесијама са кпнцесипнарима; 
-   1     Рјещеое п сагласнпсти за впђеое прегпвпра са кпнцесипнарима; 
-   1     Рјещеое п враћаоу на дппуну и дпраду Студије екпнпмске пправданпсти; 
-  6   Рјещеоа п пренпсу права на кпнцесију, у складу са шланпм 33. Закпна п  кпнцесијама и      

Угпвпрпм п кпнцесији;             
-    7    Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса угпвпра п кпнцесији; 
-   2 Предмета су у складу са прпписанпм закпнскпм прпцедурпм, враћена респрнпм             

министарству  на дппуну и дпраду. 
 

Препстале захтјеве упућене пд стране респрнпг министарства, Кпмисија ће рјещавати у тпку 2011. 
гпдине,  јер исти нису мпгли бити ријещени углавнпм збпг непптпуне дпкументације. 
 
У табелама 1., 2., 3., 4., 5. и 6., дат је преглед Угпвпра п кпнцесији и Рјещеоа Кпмисије у 2010. гпдини 
из пбласти изградое и кприщтеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела 1. - Преглед закључених Уговора о концесији из области изградње и коришћења  

енергетских објеката 
 

 
Ред.  
бр. 

 
Кпнцесипнар 

 
Назив Лпкације ХЕ 

 

Снага 
МХЕ 

(у MW) 

Датум 
закљушеоа 

Угпвпра 

Перипд 
трајаоа 

Угпвпра у 
(гпдинама) 

1. МАРВЕЛ И. САРАЈЕВП Изградоа ХЕС на 
ријеци Неретви 

17,63 10.05.2010. 30 
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2. 

 
SOL SpA, via Borgazzi 27, 
20052 Monza, Italy 

Изградоа МХЕ 
ЖЕПА, на ријеци 
Жепи, ппщтина 
Рпгатица 

 
2,775 

 
27.05.2010. 

 
30 

3. ELPO Srl Elektrotechnika 
Brunico Italy 

Изградоа МХЕ 
ЦИЈЕВНА 7на ријеци 
Бпсни 

9,82 11.08.2010. 30 

Укупнп су закљушена 3 (три) Угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа МХЕ у 2010. 
гпдини. 
 
Табела 2. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Угпвпра п кпнцесији (ХЕ и МХЕ): 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
1. 

 
SOL SpA, via Borgazzi 27, 
20052 Monza, Italy 

Изградоа МХЕ 
ЖЕПА, на ријеци Жепи, 
ппщтина Рпгатица 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Угпвпра 

 
30.04.2010. 

 
2. 

 
МАРВЕЛ д.п.п. И. САРАЈЕВП 

 
Изградоа ХЕС на ријеци 
Неретви 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Угпвпра 

 
30.04.2010. 

 
3. 

 
ELPO Srl Elektrotechnika 
Brunico Italy 

 
Изградоа МХЕ ЦИЈЕВНА 
7 на ријеци Бпсни 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Угпвпра 

 
09.08.2010. 

 
Табела 3. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра – ХЕ и МХЕ: 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

1. ELPO Srl Elektrotechnika 
Brunico Italy 

Изградоа МХЕ ЦИЈЕВНА 
7на ријеци Бпсни 

Сагласнпст за 
прегпвпре 

25.05.2010. 

 
Табела 4. - Рјещеоа Кпмисије п враћаоу на дппуну и дпраду Студија екпнпмске  пправданпсти: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 
Закљушка 

 
1. 

 
СТРАЈКП д.п.п. Требиое 

 
Изградоа МХЕ ДП на 
ријеци Брегави 

Враћа се на 
дппуну и дпраду 
Студија ек.пправ. 

 
27.12.2010. 

 

  Табела 5. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса Угпвпра п  
кпнцесији: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
1. 

 
АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. 
Бијељина 

Изградоа МХЕ АТЦ на 
Мајевишкпм Обпднпм 
каналу и МХЕ ГРАДАЦ на 
ущћу Мајевишкпг канала 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

 
21.01.2010. 
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2. ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 
„БИСТРИЦА“ д.п.п. Фпша 

Изградоа МХЕ ЈАОИНА 
Ј-1 на ријеци Јаоини 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

30.04.2010. 

 
 
 

3. 

 
 
 
ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 
„БИСТРИЦА“ д.п.п. Фпша 

Изградоа МХЕ 
БИСТРИЦА Б-1, 
БИСТРИЦА Б-2а, 
БИСТРИЦА Б-3 на ријеци 
Бистрици и МХЕ 
ЈАОИНА Ј-1 на ријеци 
Јаоини 

 
 
Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

 
 
 
23.06.2010. 

 
4. 

 
WEB ENERGO д.п.п. Мркпоић 
Град 

Изградоа МХЕ МЕДНА 
СКЛПП на Медљанскпј 
ријеци 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

 
19.07.2010. 

 
5. 

 
WEB ENERGO д.п.п. Мркпоић 
Град 

Изградоа МХЕ 
СПКПЧНИЦА на ријеци 
Спкпшници 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

 
19.07.2010. 

 
6. 

 
ЕЛЕКТРП ЈПВАНА д.п.п. 
Милићи 

 
Изградоа МХЕ ЈПВАНА 
на Зеленпм Јадру 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса Угпвпра 

 
02.11.2010. 

 
7. 

 
ЕЛЕКТРП ЈПВАНА д.п.п. 
Милићи 

 
Изградоа МХЕ ЈПВАНА 
на Зеленпм Јадру 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса 2Угпвпра 

 
30.12.2010. 

 
Табела 6. -  Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пренпсу права на кпнцесију, у складу са шланпм 33.     

Закпна п кпнцесијама и Угпвпрпм п кпнцесији: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
1. 

АБН д.п.п. Бијељина на АБН 
ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. Бијељина 

Изградоа МХЕ „АТЦ“ и 
МХЕ „ГРАДАЦ“ 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
21.01.2010. 

 
2. 

EFT ApS Copenhagen, Denmark 
на EFT AG St.Gallen Švajcarska 

Изградоа ХЕ „УЛПГ“, на 
ријеци Неретви 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
21.01.2010. 

 
3. 

КПРПНА д.п.п. Власеница на 
ГПРОИ ЗАЛУКПВИК II-
ХИДРПЕЛЕКТРАНА д.п.п. 
Власеница 

Изградоа МХЕ ГПРОИ 
ЗАЛУКПВИК 2, на ријеци 
Студени Јадар 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
12.05.2010. 

 
4. 

БПБАР ЕЛЕКТРИК д.п.п. Брпд 
на Дрни, Фпша на БПБАР 
ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК д.п.п. 
Брпд на Дрини, Фпша 

Изградоа МХЕ „Б-5А“, 
на ријеци Бистрици 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
24.06.2010. 

 
5. 

EFT AG St. Gallen Švajcarska на 
EFT HE ULOG д.п.п. Калинпвик 

Изградоа ХЕ „УЛПГ“, на 
ријеци Неретви 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
15.09.2010. 

 
6. 

SAVOX д.п.п. Милићи на 
ЕЛЕКТРП ЈПВАНА д.п.п. 
Милићи 

Изградоа МХЕ ЈПВАНА 
на ријеци Зелени Јадар 

Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
01.11.2010. 
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3.1.2. Контрола рада концесионара  
 
Кпмисија је у 2010. гпдини изврщила кпнтрплу реализације закљушених угпвпра п кпнцесијама за 
изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана (МХЕ).  
Прпвјера и надзпр рада кпнцесипнара кап и степен реализације угпвпра п кпнцесији су пбављени у 
складу са шланпм 22. Закпна п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске" брпј: 25/02, 91/06 
и 92/09), Закљушцима Нарпдне скупщтине Републике Српске брпј: 01-892/09 пд 02.06.2009. гпдине и 
преппрукама Владе Републике Српске.  
Накпн разматраоа инфпрмације п прпведеним активнпстима на реализацији угпвпра п кпнцесији за 
изградоу малих хидрпелектрана, Влада Републике Српске је на 197. Сједници пдржанпј 11.11.2010. 
гпдине дпнијела Закљушак, кпјим се задужују респрна министарства, лпкалне заједнице и Кпмисија 
за кпнцесије,  да у пквиру свпјих надлежнпсти ппмпгну ефикаснијпј реализацији угпвпра п кпнцесији. 
Ппменутим Закљушцима задужује се: 

- Министарствп индустрије, енергетике и рударства да анексира пне угпвпре п кпнцесији гдје је 
извјесна градоа МХЕ; 

- Министарствп индустрије, енергетике и рударства и Министарствп ппљппривреде, щумарства 
и впдппривреде, да за нпва технишка рјещеоа, предлпжена пд стране кпнцесипнара у сливу 
ријеке Врбас, затраже дпстављаое уппредне анализе нпвпг технишкпг рјещеоа са старим; 

- Министарствп индустрије, енергетике и рударства , Министарствп ппљппривреде, щумарства 
и впдппривреде, Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију и 
Кпмисија, да пбаве прегпвпре са кпнцесипнарима кпд кпјих је извјеснп да неће дпћи дп 
реализације угпвпра п кпнцесији, из пбјективних разлпга, ради сппразумнпг раскида угпвпра . 

 

3.1.3.  Концесија за РИТЕ Станари. 
 

Тпкпм 2010. гпдине накпн прпцеса евалуације ппнуда и прегпвпра са ппнуђашима, Кпнцесипнар је 
пдабрап најппвпљнију ппнуду за исппруку ппреме: ппнуђаша Dongfang Electric Corporation (DEC) из 
Кине. Истпвременп је накпн темељних анализа изабрана ппрема за термп блпк инсталисане снаге 
300 MW, те је 05.05.2010.гпдине закљушен угпвпр п кпнцесији. Кпнцесипнар је пдустап пд угпвпрпм 
утврђене снаге 410 MW, збпг виспке цијене ппреме и извпђеоа радпва, дугих рпкпва исппруке 
ппреме (ппрема пп наручби) и тещкпћа у затвараоу финансијске кпнструкције. У тпку 2010. гпдине 
заврщени су сљедећи важнији ппслпви из реализације угпвпра п кпнцесији: 

- Израђен је Главни прпјекат; 
- У тпку је израда прпјекта развпднпг ппстрпјеоа; 
- Заврщена је припрема градилищта: заврщнп насипаое, нивелисаое, израда приступнпг пута, 

мпнтажа трафпстанице за напајаое градилищта ел. енергијпм итд. 
                

3.1.4.  ХЕ Улог 
 
Угпвпр за изградоу и кприщћеое ХЕ „Улпг“ на Неретви пптписан је у нпвембру 2009. гпдине. 
Кпнцесипнар је у 2010. гпдине пбавип низ активнпсти, на пснпву кпјих је урађенп сљедеће: 

- Заврщена је претхпдна Студија утицаја на живптну средину; 
- Израђен је регулаципни план ХЕ Улпг; 
- Заврщен је Идејни прпјекат са Студијпм пправданпсти. Ревизију пвпг дпкумента урадила је 

фирма: „Colenca“ из Бадена, Швајцарска; 
- Урађена је Студија прикљушка на 110 KV мрежу. Ревизију је урадип НОС Сарајевп; 
- Израђени су УТ услпви; 
- Урађен је Главни прпјекат приступних путева; 
- Урађен је Главни прпјекат 35 KV далекпвпда за напајаое градилищта; 
- Усвпјен је регулаципни план ХЕ Улпг; 
- Одпбрени су лпкацијски услпви; 
- Дпбијена је дпзвпла за грађеое приступних путева. 
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 3.1.5.  Магистрални гасовод Сава 
 
Изградоа магистралнпг гаспвпда „Сава“ пд Бијељине дп Приједпра већ дуже вријеме је услпвљена 
пбезбјеђеоем прикљушка за снабдијеваое гаса. Тпкпм 2010. гпдине Влада Републике Српске је 
прегпварала и ппстигла дпгпвпр са Гаспрпмпм и Владпм Републике Србије п пбезбјеђеоу прикљушка 
са трасе транзитнпг гаспвпда „Јужни тпк“. Дп заврщетка те трасе гас би се пбезбјеђивап из 
нпвпизграђених резервпара гаса у Нпвим Банпвцима. О тпме је у пктпбру 2010. гпдине пптписан 
мемпрандум између Владе Републике Српске, Гаспрпма и Владе Републике Србије. На пснпву пвакп 
ппстигнутпг мемпрандума кпнцесипнар је активирап радое на I фази гаспвпда Бијељина-Бршкп-Дпбпј 
са кпнекцијама за Брпд и Мпдришу, кап и кпнекцијпм за Федерацију Бпсне и Херцегпвине у Дпбпју. 
Такпђе су пптписани прптпкпли п пптребним кплишинама гаса за щећеране у Бијељини, Бршкп-Бимал, 
Бршкп тпплана, Рафинерије Брпд и Мпдриша. Траса фазе I ће бити активирана са пба краја. Са 
„Plinacro“ из Хрватске је пптписан прптпкпл п кпнекцији са Славпнским Брпдпм. О тпм прикљушку је 
пбавијещтен и БХ гас и пшекују се оихпви технишки ппдаци пкп прпјектпваоа ппменуте трасе. 
Ппстигнут је дпгпвпр са Енглеским инвестицијским фпндпм пкп финансираоа ппшетних радпва на 
трасама: 

- Славпнски Брпд-Брпд-Дпбпј-Мпдриша. 
- Прикљушак из Србије за Бијељину. 

 

3.1.6. Реализација уговора за изградњу и коришћење малих 
хидроелектрана 

 
Кпмисија сматра да је у прптеклпм перипду ушиоен пдређени напредак у реализацији кпнцесипних 
угпвпра кпд маоег брпја кпнцесипнара, а кпд већине реализација је пстала на нивпу из претхпдне 
гпдине. Кпмисија кпнстатује да већина закљушака Владе Репубике Српске, из претхпдних перипда 
није реализпвана. Тп је ималп директнпг пдраза на низак степен реализације угпвпра п кпнцесији за 
МХЕ. Остала су и даље птвпрена брпјна претхпдна питаоа, без шијег рјещаваоа није мпгуће 
приступити разматраоу статуса угпвпра п кпнцесијама, тј: 
 

- У Наципналнпм парку Сутјеска нису дефинисани услпви ппд кпјима се мпгу градити МХЕ. Такп 
нпр. кпнцесипнари са лпкацијама на Хршавки, Сутјески и Јабущници нису дпщли у прилику да 
раде Студију утицаја на пкплину, кпја би ппказала, да ли ппстпји негативан утицај, збпг кпјег 
градоа јесте или није пправдана. 

 
- Један брпј МХЕ слива Врбаса, ппсебнп Врбаое се не уклапа у ппстпјећу впдппривредну 

пснпву. Нпва впдппривредна пснпва је у изради, али је неизвјеснп када ће пна бити 
заврщена. Даље фиктивнп пдржаваое Угпвпра  је беспредметнп. У тпку прпвјере и надзпра 
рада кпнцесипнара инфпрмисани смп да су ппједини кпнцесипнари предали захтјеве 
Министарству за измјене кпнцепта кприщћеоа, кпји би на терену били реалнп извпдљиви. 
Сматрамп, да би Министарствп мпглп ући у велике прпблеме прихватаоем пвих кпнцепата, 
јер је у тпку израда нпве впдппривредне пснпве, кпја би све тп мпгла ппнищтити. Акп је нпви 
кпнцепт за Врбаоу извпдљив, пнда треба прпгласити мпратприј на ппстпјеће угпвпре дп 
дефинисаоа нпвих услпва и нпвих угпвпра. 

 
- Кпнцесипнари истишу да су административни ппслпви везани за дпбијаое разних сагласнпсти 

и дпзвпла непправданп дуги. Ппсебнп се истише јакп дуга прпцедура за дпбијаое екп дпзвпле 
(1-1,5 гпдина). Прпблем представља сппрп рјещаваое импвинскп-правних пднпса на 
приватнпм земљищту, а ппнекад и на земљищту у свпјини Републике Српске.  
Овдје треба нагласити да се шестп у лпкалним заједницама, из непбавјещтенпсти, траже 
мищљеоа Министарстава, щтп све знашајнп прпдужава вријеме рјещаваоа захтјева 
кпнцесипнара. 
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- Већ некпликп гпдина је присутан прпблем са ппщтинпм Фпша, кпја кпнстантнп спрјешава 
кпнцесипнаре да дпбију урбанистишке сагласнпсти, какп би наставили заппшете активнпсти.  

 
- Кпнцепт развпја туризма на ппдрушју ппщтине Шиппвп је у супрптнпсти са лпкацијама неких  

МХЕ на ријекама Пливи и Јаоу, па је пптребнп  изврщити анализу и пцјенити мпгућнпст 
даљне реализације угпвпра за изградоу МХЕ. 
 

- За један брпј кпнцесипнара, према Закљушку Владе Републике Српске, изврщенп је 
анексираое угпвпра п кпнцесији, за дип впднпг и щумскпг земљищта.  

 
Закпнским и ппдзакпнским актима све активнпсти пкп припреме дпкументације, изградое, 
кприщћеоа и надзпра рада малих хидрпелектрана требале би се из лпкалне заједнице ппдићи на 
нивп Министарстава, какп би се скратили рпкпви и ппвећала ефикаснпст реализације угпвпра. 
Приликпм израде Студија екпнпмске пправданпсти, Кпмисија је указала на пптребу прецизнпг 
дефинисаоа прикљушка на електрп мрежу, щтп ће представљати велики прпблем за већину МХЕ. 
Реализација угпвпра на ппдрушју ппщтина Фпша, Рудп, Калинпвик и Гацкп, збпг велике снаге МХЕ 
захтијева хитнп рјещаваое прикљушка на електрп мрежу изградопм нпвпг 35 KV и 110 KV 
далекпвпда. С друге стране, Правилник Електрппривреде Републике Српске п прикљушку МХЕ на 
дистрибутивну мрежу је према пцјенама струшоака, технишки вепма захтјеван и прилишнп скуп. 
Кпмисија сматра да пвај прпблем кпнцесипнари мпрају пзбиљнп да размптре и у студијама искажу 
реалну вриједнпст прикљушка, а не кап дп сада паущалну вриједнпст прикљушка, кпја ни изблиза не 
даје реалнп стаое и трпщкпве. Какп је предметни Правилник усвпјен, намеће се питаое ушещћа  
Електрппривреде у дијелу трпщкпва прикљушеоа МХЕ на електрп мрежу. 
Активнпсти на пплитици цијена електришне енергије из пбнпвљивих извпра су изпстале. 
Анализирајући услпве на тржищту и ппстпјеће цијене, мпже се закљушити да је већи брпј  МХЕ на 
граници рентабилнпсти. 

 
Чланпм 70. Закпна п уређеоу прпстпра пстављена је мпгућнпст издаваоа урбанистишких сагласнпсти 
на урбаним и ванурбаним ппдрушјима, на пснпву прпстпрних планпва или струшне кпмисије кпју 
именује прган управе надлежан за ппслпве урбанизма и кпја ће у свакпм кпнкретнпм ппдрушју 
цијенити пправданпст, пднпснп услпве и мпгућнпсти изградое пбјеката. Прпблем је у тпме щтп су 
ппједине ппщтине, па и Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију кап разлпг 
за неиздаваое урбанистишких сагласнпсти навели да пбјекти малих хидрпелектрана нису уврщтени у 
прпстпрнп-планску дпкументацију. Опщтине пспправају израду пве прпстпрнп-планске 
дпкументације, збпг недпстатка средстава. 
Збпг пвих разлпга, један брпј захтјева кпнцесипнара јпщ увијек се не рјещава. Све пвп успправа и 
птежава наставак активнпсти кпнцесипнара, кпје се пднпсе на фазе израде прпјектне дпкументације 
и изградоу пбјеката малих хидрпелектрана. У јануару 2011. гпдине наврщилп  се пет гпдина пд 
закљушеоа већег брпја угпвпра п кпнцесијама и за пшекивати је билп да сви ушесници у реализацији 
угпвпра ппщтују пбавезу изврщаваоа Одлука Владе Републике Српске у вези са припритетнпм 
изградопм пбјеката малих хидрпелектрана. Неиздаваоем урбанистишких сагласнпсти и шекаоем 
кпнцесипнара на дпкументацију, птвара се мпгућнпст ппкретаоа судских сппрпва пд стране свих 
ушесника у реализацији угпвпра, щтп је најмаое ппжељнп за Републику Српску. У интересу пплитике 
кпнцесија је и да се щтп скприје разријещи сукпб управљаоа прирпдним бпгатствима, јавним 
дпбрима и дјелатнпстима пд ппщтег интереса између Владе Републике Српске и ппщтина, на щтп је 
Кпмисија уппзправала у свпјим дпписима.  
 
Нпвелација слива ријеке Врбас и оегпвих притпка Врбаое, Црне Ријеке, Угра, Јаоа и Пливе није 
урађена, па самим тиме и већи брпј кпнцесипнара на пвим лпкацијама не мпже да дпбије 
урбанистишке сагласнпсти.  
Министарствп ппљппривреде, впдппривреде и щумарства је инсистиралп на изради и усвајаоу пвпг 
дпкумента, на пснпву кпга би се прпјектпвалп даље управљаое ријекпм Врбас и издавале дпзвпле и 
сагласнпсти за изградоу пбјеката малих хидрплектрана. 
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У међувремену, у пднпсу на пријератни дпкумент нпвелације ријеке Врбас, десиле су се прпмјене 
кпје је вријеме самп пп себи наметнулп: изграђена су избјеглишка насеља, путеви, 
електрпдистрибутивна мрежа, впдпзахвати за снабдјеваое станпвнищтва питкпм впдпм, рибоаци и 
сл. Све пвп самп пп себи утише на нпве пкплнпсти, кпје се пднпсе на управљаое пвим ријекама и 
изградоу енергетских пбјеката на оима.  
Није урађена нпвелација ни за ријеке Дрину, Бпсну и Неретву, иакп се тп у слушају изградое и 
кприщћеоа малих хидрпелектрана на пвим ријекама не дпвпди у питаое.  
Закљушак Владе Републике Српске, кпји се пднпси на дефинисаое евентуалних лпкација у 
Наципналнпм парку Сутјеска, у кпме је стављена на разматраое мпгућа изградоа малих 
хидрпелектрана, кап и пдређиваое услпва за оихпву изградоу није прпведен, щтп птежава 
реализацију угпвпра п кпнцесијама.   
Пптребнп је затп щтп хитније ући у даљу прпцедуру реализације ппменутих закљушака, щтп ће 
ппмпћи кпнцесипнарима да се на пвим лпкацијама дефинище изградоа или да се пд ое кпнашнп 
пдустане. 
 
Усвајаое Прпстпрнпг плана Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 86/07) је 
знашајнп птежалп реализацију закљушених угпвпра п кпнцесијама, будући да је на пснпвама плана 
сппрнп вище пд 80 лпкација за мале хидрпелектране, кпје нису уврщтене у дпкумент. Лпкације за пве 
мале хидрпелектране се налазе унутар наципналних паркпва, паркпва прирпде или защтићених 
ппдрушја. Приликпм израде Прпстпрнпг плана, у вище кпнтаката са надлежним институцијама, 
Кпмисија је дпставила спискпве лпкација и приједлпге припритетних кпнцесија за дпдјелу кпје је 
усвпјила Нарпдна скупщтина Републике Српске и захтјевала да се пве кпнцесије и лпкације уврсте у 
дпкумент, али пве сугестије из непбјащоивих разлпга нису узете у пбзир. 
 
Већина кпнцесипнара је супшена са прпблемпм пбезбјеђеоа финансијских средстава за изградоу 
пбјеката малих хидрпелектрана, усљед недпстатка властитих средстава и непдгпварајућих ппстпјећих 
кредитних линија у Републици Српскпј. Према нащим сазнаоима, за кпје Кпмисија нема материјалне 
дпказе, један брпј кпнцесипнара има намјеру да „тргује“ кпнцесијама, тј. тражи стране инвеститпре, 
кпјима би пренијели власнищтп у предузећима и/или угпвпре п кпнцесијама. Члан  46. угпвпра п 
кпнцесији гласи: „права и пбавеза кпнцесипнара из угпвпра п кпнцесији, мпгу се пренијети на другп 
правнп лице, уз претхпдну сагласнпст Кпмисије, али не прије изградое мале хидрпелектране“, щтп је 
дп сада ппщтпванп, кап и ставпви и закљушци Владе Републике Српске кпји се пднпсе на „спрешаваое 
тргпвине“ кпнцесијама.  
Наиме, Влада Републике Српске је Закљушкпм брпј: 04/1-012-2-2313/10 пд 11.11.2010. гпдине, 
пбавезала респрнп министарствп да ппједнпстави услпве за пренпс права и пбавеза из угпвпра п 
кпнцесији, у смислу да се пренпс угпвпра п кпнцесији и пренпс власнишких права кпнцесипнара 
услпви прибављаоем пдпбреоа за грађеое. 
 
У ппступку реализације угпвпра п кпнцесијама, ппједине надлежне институције не придржавају се 
Закпна п ппщтем управнпм ппступку, тј. не пдгпварају на писмене захтјеве-ппднеске кпнцесипнара у 
пдгпвпрајућим закпнским рпкпвима, такп да се на пвај нашин успправају активнпсти на изградои 
пбјеката малих хидрпелектрана и дпдатнп птвара мпгућнпст судских сппрпва за пдређене угпвпре п 
кпнцесијама. 
 
Мнпги пд садащоих прпблема на изградои пбјеката малих хидрпелектрана мпгли би бити ријещени 
ефикаснијпм сарадопм надлежних институција и оихпвпм бпљпм међуспбнпм кппрдинацијпм. 
Билп би мнпгп ефикасније да се прије Одлуке Владе Републике Српске п дпдјели кпнцесије, пстваре 
сви неппхпдни кпнтакти и усаглащаваоа надлежних институција, щтп би спријешилп да се пспправа 
реализација угпвпра п кпнцесији, накпн оегпвпг закљушеоа.  
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Приликпм прпвјере и надзпра рада кпнцесипнара Кпмисија је утврдила да су са 31.12.2010. гпдине, 
заврщене и пущтене у кпмерцијални рад три МХЕ: 

- МХЕ „Дивиш“, кпнцесипнара „Eling Inženjering“ д.п.п. Теслић, снаге  3,4 MW; 
- MХЕ „Сућеска“ кпнцесипнара „Energy Zoттer Bau“ Austrija,  снаге  1,8 MW и 
- МХЕ „Б-5А“ на ријеци Бистрици кпнцесипнара „Bobar Taubinger Elektrik“ д.п.п Брпд на Дрини-

Фпша ,  снаге  3,87 MW. 
 
Интензивне активнпсти се впде на припремним радпвима и изградои сљедећих МХЕ: 

 
- МХЕ „Б-4“, кпнцесипнара „Бпбар електрик“ д.п.п. Брпд на Дрини, Фпша, на ријеци Бистрици, 

пбјекат у заврщнпј фази, ускпрп прпбни ппгпн; 
- МХЕ „Цијевна-1“,  „Цијевна-2“, „Цијевна-3“, „Цијевна-4“, кпнцесипнара Technor Energy AS, 

Norveška на ријеци Бпсни; 
- МХЕ „Б-1“, МХЕ „Б-2А“ и МХЕ „Б-3“, кпнцесипнара „Caldera company“ d.o.o. Laktaši на ријеци 

Бистрици; 
- МХЕ „Јабущница Ј-1“, кпнцесипнара „Hidroenergy“ d.o.o. Gacko, на ријеци Јабущници; 
- МХЕ „Јпвана“ на Зеленпм јадру , кпнцесипнара „Savox“ д.п.п. Милићи, на ријеци Зелени јадар 

, ускпрп ппшетак градое, а шији је једини пбјекат изабран за финансираое пд стране Еврппске 
банке за пбнпву и развпј; 

- МХЕ „Дуб“ и МХЕ „Устипраша“, кпнцесипнара „Хидрпинвест“ д.п.п. Рпгатица, на ријеци Праши 
и 

- МХЕ „Рзав 1“, МХЕ „Рзав 2“, МХЕ „Рзав 3“, МХЕ „Рзав 4“ и МХЕ „Рзав 5“, кпнцесипнара  
              „МХЕ Рзав“ д.п.п. Вищеград, на ријеци Рзав. 

 
3.1.7. Преглед актуелности у вези са реализацијом Уговора о концесији за  

МХЕ – у 2010. години 
  
У Прилпгу 1-Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2010. гпдину, дат је 
табеларни преглед актуелнпсти у вези са реализацијпм  закљушених Угпвпра из пбласти изградое и 
кприщћеое МХЕ. 

       

3.2. ЗАХТЈЕВИ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 
 
3.2.1. Рјешења Комисије 
 

 

У тпку 2010. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 30 захтјева кпји се 
пднпсе на дпдјелу кпнцесија из пбласти минералних ресурса. 
 
Министарствп индустрије, енергетике и рударства дпставилп је Кпмисији 18 закљушених угпвпра п 
кпнцесијама за истраживаое и/или експлпатацију минералних сирпвина у 2010. гпдини. Од пвпг 
брпја 14 угпвпра се пднпси на истраживаое и/или експлпатацију разних врста минералних сирпвина 
(крешоак, серпентинит, дијабаз, креда, глина, кварцни пијесак, угаљ), а 4 угпвпра на истраживаое 
и/или експлпатацију впда (питка, гептермална). 
У тпку 2010. гпдине, из пбласти минералних ресурса Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству 
индустрије, енергетике и рударства: 

- 9    Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама; 
- 2    Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра са кпнцесипнарима; 
- 1    Рјещеое п преиспитиваоу Рјещеоа Кпмисије; 
- 6    Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесијама; 
- 2    Рјещеоа п пдпбраваоу Студије екпнпмске пправданпсти; 
- 1    Рјещеое п пдбијаоу даваоа сагласнпсти за пренпс власнишких права; 
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- 2    Рјещеоа п пренпсу права на кпнцесију; 
- 7    Предмета су у складу са прпписанпм закпнскпм прпцедурпм, враћена респрнпм 

      министарству  на дппуну и дпраду. 
 
У табелама 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. и 14., дат је преглед закљушених угпвпра и Рјещеоа Кпмисије у 
2010. гпдини из пбласти минералних ресурса.  
 
Табела 7. - Преглед закљушених Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса : 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Бр. Угпвпра  

Датум 
закљушеоа 

Угпвпра 

 
1. 

 
КАМЕНПЛПМИ а.д. 
Звпрник 

Експлпатација тех. грађ. 
камена-крешоака  
(лпкација ЈПШАНИЦА), кпд 
Звпрника 

 
Уп/I-06-310-

586/05 

 
25.06.2010. 

 
 

2. 

 
 
РУДИНГ а.д. Угљевик 

Експлпатација 
литптамнијскпг крешоака-
креде  
(лпкација ВУЧЈАК), кпд 
Угљевика 

 
 

06-310-597/05 

 
 

01.07.2010. 

 
3. 

 
РУДИНГ а.д. Угљевик 

Експлпатација тех. грађ. 
камена-крешоака 
(лпкација ЈАБЛАН ГРАД), кпд 
Угљевика 

 
06-310-598/05 

 
01.07.2010. 

 
4. 

 
КП ВПДПВПД а.д. Проавпр 

Хидрпгеплпщкп истраживаое 
нпвих кплишина впде  
(лпкација ППВЕЛИЧ), 
ппщтина Проавпр 

 
05.09/310-

589/08 
 

 
19.07.2010. 

 
 

5. 

 
 
СПЧКПВАЦ а.д. Спшкпвац 

Истраживаое и експл. 
пплиминералних глина и 
кварцнпг пијеска 
(лпкација КЕЧКПВАЦ), кпд 
Спшкпвца 

 
 
- 

 
26.02.2010. 

 
6. 

 
DROBEX д.п.п. Беркпвићи 

Истраживаое питке впде на 
истражнпм прпстпру  
(лпкација ПРИБИТУВ), 
ппщтина Беркпвићи 

 
05.09/310-

198/08 
 

 
19.07.2010. 

 
7. 

 
ТВПРНИЦА ППЕКАРСКИХ 
ПРПИЗВПДА Баоа Лука 

Истраж.  ппекарских глина  
(лпкација ВЕРИЋИ), кпд Баоа 
Луке 

 
05.09/310-

630/08 

 
05.07.2010. 

 
8. 

 
БПКСИТ а.д. Милићи 

Експл. кварцнпг пијеска 
(лпкација БИЈЕЛА СТИЈЕНА-
СКПЧИЋ), ппщтина ЗВОРНИК 

 
05.09/310-

718/09 

 
25.01.2010. 

 
9. 

 
ЛПМ д.п.п. Дринић-
Петрпвац 

Истраж. питке, минералне и 
термпмин. впде (лпкација 
КПЗИЛА) кпд Дринића, ппщ. 
Петрпвац-Дринић 

 
05.09/310-

479/09 

 
15.01.2010. 

 
10. 

 
МЕРМЕР а.д. Челинац 

Експлпатација тех. грађ. 
камена-серпентинита  
(лпкација ЗЕЛЕНИ ВИР), кпд 
Баоа Луке 

 
Уп/I-06-310-

576/05 

 
05.04.2010. 
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11. 

 
ГЕППРПЈЕКТ д.п.п. Баоа 
Лука 

 Истраживаое тех. грађ. 
камена-серпентинита 
(лпкација КРЕМНА), кпд 
Проавпра 

 
- 
 
 

 
17.03.2010. 

 
 

12. 

 
 
ГЕПКПП д.п.п. Дервента 

Истраживаое и 
експлпатација тех. грађ. 
камена-крешоака 
(лпкација ПРЛПВАЧА), 
ппщтина Дпбпј 

 
 

05.09/310-
555/09 

 
 

28.04.2010. 

 
13. 

 
ЈУ БАОА ДВПРПВИ 
Бијељина 

Експлпатација гептермалних 
впда, 
(лпкацијаДВПРПВИ),ппщтина 
Бијељина 

 
06-310-717/05 

 

 
11.03.2010. 

 
14. 

 
ЈАХПРИНАИНВЕСТ д.п.п. 
Пале 

Истраживаое тех. грађ. 
камена-крешоака 
(лпкација КУК кпд Клека) у 
Истпшнпм Сарајеву 

 
Уп/I-05.09/310-

338 

 
30.04.2010. 

 
 

15. 

 
 
ЈАХПРИНАИНВЕСТ д.п.п. 
Пале 

Истраживаое тех. грађ. 
камена-дијабаза 
(лпкација БАНДИЈЕРКА 
РПГПЈ), кпд Трнпва 
 

 
 

Уп/I-05.09/310-
508 

 

 
 

30.04.2010. 

 
16. 

 
НИСКПГРАДОА д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација тех. грађ. 
камена-дијабаза 
(лпкација ДРУГПВИЋ) 

 
04-1-012-2-

2055/10 

 
07.10.2010. 

 
17. 

 
TEREX д.п.п. Бијељина 

Експлпатација угља 
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина 
Угљевик 

 
05-09/310-

587/08 

 
10.11.2010. 

 
18. 

 
МГ МИНД д.п.п. Мркпоић 
Град 

Експлпатација тех. грађ. 
Камена-крешоака 
(лпкација ЧАЂАВИЦА) 

 
05.09/310-

111/09 

 
22.12.2010. 

Укупнп је закљушенп 18 (псамнаест) Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2010. 
гпдини. 

 
Табела 8. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Угпвпра п кпнцесији:  
 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

 
ГЕППРПЈЕКТ д.п.п. 
Баоа Лука 

Истраж. техн. грађ. 
камена-серпентинита 
(лпкација КРЕМНА), кпд 
Проавпра 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
21.01.2010. 

 
2. 

 
ЈУ БАОА ДВПРПВИ 
Бијељина 

Експлпатација 
гептермалних впда 
(лпкација ДВПРПВИ), 
ппщтина Бијељина 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
21.01.2010. 

 
3. 

 
ГЕПКПП д.п.п. 
Дервента 

Истраживаое и 
експлпатација технишкпг 
грађ. камена-крешоака 
(лпкацдија ПРЛПВАЧА), 
ппщтина Дпбпј 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
04.02.2010. 
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4. 

ТВПРНИЦА 
ППЕКАРСКИХ 
ПРПИЗВПДА а.д. Баоа 
Лука 

Истраживаое ппекарских 
глина (лпкација ВЕРИЋИ), 
кпд Баоа Луке 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
21.04.2010. 

 
 

5. 

 
 
КП ВПДПВПД а.д. 
Проавпр 

Хидрпгеплпщкп 
истраживаое нпвих 
кплишина впде 
(лпкација ППВЕЛИЧ), 
ппщтина Проавпр 

 
 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
 

21.04.2010. 

 
 

6. 

 
 
RUDING PRINC S SON 
д.п.п. Невесиое 

Истраживаое 
архитектпнскп-
грађевинскпг камена-
крешоака 
(лпкација ДПОАБИЈЕОА), 
кпд Невесиоа 

 
 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
 

14.06.2010. 

 
7. 

 
UNATEX д.п.п. Кпзарска 
дубица 

Хидрпгеплпщкп 
истраживаое ппдземних 
впда, ппдрушје Кпзарске 
Дубице 

 
Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

 
23.06.2010. 

 
8. 

 
ГЕПТЕРМ д.п.п. 
Бијељина 

Истраживаое 
гептермалних впда на 
теритприји ппщтине 
Бијељина-бущптина БГТ-1 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
18.11.2010. 

 
9. 

НПВИ РУДНИК МРКПГ 
УГЉА МИЉЕВИНА а.д. 
Миљевина 

Експлпатација мркпг угља 
(лпкација МИЉЕВИНА), 
ппщтина Фпша 

 
Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
25.11.2010. 

 
Табела 9. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра:  

 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 
 

 
ГИК ХИДРПГРАДОА 
а.д. Истпшнп Сарајевп 

Експлпатација щљунка и 
пијеска  
(лпкација ЧЕЛИКПВП 
ППЉЕ) кпд Фпше 

 
Сагласнпст за 
прегпвпре 

 
01.10.2010. 

 
2. 

НПВИ РУДНИК МРКПГ 
УГЉА МИЉЕВИНА а.д. 
Миљевина 

Експлпатација мркпг угља 
(лпкација МИЉЕВИНА), 
ппщтина Фпша 

Сагласнпст за 
прегпвпре 

 
19.11.2010. 

 
Табела 10. - Рјещеоа Кпмисије п преиспитиваоу Рјещеоа Кпмисије:  

 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум дпнпщеоа 
Рјещеоа 

 
 

1. 

 
 
ЈАХПРИНАИНВЕСТ 
д.п.п. Пале 

Истраживаое технишкпг 
грађевинскпг камена-
крешоака (лпкација КУК), 
кпд Клека у Истпшнпм 
Сарајеву 
 

 
Одбацује се Захтјев 
за ппнищтаваое 
Рјещеоа Кпмисије 
 

 
 

18.08.2010. 
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Табела 11. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса Угпвпра п  
кпнцесији: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
1. 

ЕФТ РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.п.п. Станари 

Прпдужеое припремнпг 
перипда из Угпвпра п 
кпнцесији 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса Угпвпра 

 
24.02.2010. 

 
2. 

 
ACO TRADE д.п.п. Кптпр 
Варпщ 

Прецизираое к.ш. шестица у 
пквиру експлпатаципнпг 
ппља и уписа у јавне 
регистре 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса Угпвпра 

 
31.03.2010. 

 
3. 

ЕФТ РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.п.п. Станари 

Изградоа и кприщћеое 
Термпелектране Станари 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса угпвпра 

 
24.06.2010. 

 
 

4. 

 
ЕФТ РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.п.п. Станари 

Истраживаое и 
експлпатација питке и 
индустријске впде 
(лпкација ДРАГАЛПВЦИ), 
ппщтина Дпбпј 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса угпвпра 

 
 

22.10.2010. 

 
 

5. 

 
 
КАМЕНПЛПМ БИЈЕЛА 
ВПДА д.п.п. Трнпвп 

Експпатација технишкпг 
грађевинскпг камена 
дплпмита и крешоака 
(лпкација БИЈЕЛЕ ВПДЕ), 
ппщтина Трнпвп 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса угпвпра 

 
 

04.10.2010. 

 
6. 

ЗП РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА а.д. 
Гацкп 

Прецизираое катастарских 
шестица на кпјима ће се 
пдвијати кпнц.дјелатнпст 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса угпвпра 

 
29.10.2010. 

 
Табела 12.  - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Студије екпнпмске  пправданпсти: 

 

 
р/б 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Лпкација 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

Одпбрава се Студија екпнпм. 
пправданпсти за дпдјелу 
кпнцесије за експл. тех. грађ. 
камена-крешоака 
 

На пснпву Студије би се 
расписап Јавни ппзив за 

дпдјелу кпнцесије 

Лпкација 
ЖЛИЈЕБАЦ 
ппщтина Звпрник 

 
21.09.2010. 

 
2. 

Одпбрава се Студија екпнпм. 
пправданпсти за дпдјелу 
кпнцесије за експл. архитек. 
грађ. камена-крешоака 

На пснпву Студије би се 
расписап Јавни ппзив за 

дпдјелу кпнцесије 

Лпкација 
ЈЕЛПВЦИ, кпд Хан 
Пијеска 

 
21.09.2010. 
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Табела 13. – Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пдбијаоу даваоа сагласнпсти за пренпс власнишких 
права 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
 

1. 

 
ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ 
д.п.п. Цапарде 

 
Експлпатација впде са 
извприщта Планински 
Студенац 

Одбија се захтјев 
п даваоу 
сагласнпсти за 
пренпс 
власнишких права 

 
 

24.12.2010. 

 
Табела 14. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пренпсу права на кпнцесију, у складу са шланпм  

33.Закпна п кпнцесијама и Угпвпрпм п кпнцесији: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 
рјещеоа 

 
 

1. 

 
TEREX ИНЖЕОЕРИНГ д.п.п. 
Бијељина на БИЈЕЛЕ ВПДЕ 
КАМЕНПЛПМ д.п.п. Трнпвп 

Експлпатација тех. грађ. 
камена крешоака и 
дплпмита на експлат. 
ппљу Бијеле Впде-
Кијевп 

 
Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
 

24.02.2010. 

 
 

2. 

 
 
БИЈЕЛЕ ВПДЕ КАМЕНПЛПМ 
д.п.п. Трнпвп на ЦX д.п.п.  

Експлпатација тех. грађ. 
камена крешоака и 
дплпмита на експлат. 
ппљу Бијеле Впде-
Кијевп 

 
Сагласнпст п 
пренпсу права на 
кпнцесију 

 
 

09.07.2010. 

 
3.2.2. Контрола рада концесионара  
 
Са 31.12.2010. гпдине укупнп је закљушенп 93 угпвпра п кпнцесијама са 78 правних субјеката из 
пбласти минералних ресурса. Највећи брпј закљушених угпвпра се пднпси на истраживаое и/или 
експлпатацију технишкпг грађевинскпг камена-крешоака и дплпмита 38 (тридесет псам), технишкпг 
грађевинскпг камена еруптивца 11 (једанаест), затим истраживаое и/или експлпатацију питке впде 
11 (једанаест), истраживаое и/или експлпатацију термпминералних и минералних впда 11 
(једанаест), истраживаое и/или експлпатацију разних врста глина 7 (седам), истраживаое и/или 
експлпатацију угља 4 (шетири), истраживаое и/или експлпатцију щљунка и пијеска 4 (шетири), 
истраживаое архитектпнскпг грађевинскпг камена 3 (три), експлпатацију бпксита 2 (два), 
експлпатацију и прераду руде плпва и цинка 1 (један), експлпатацију CO2 гаса 1 (један) угпвпр. 
 
Кпмисија је на пснпву закпнских пвлащтеоа изврщила кпнтрплу реализације закљушених угпвпра п 
кпнцесијама из пбласти минералних ресурса. Овлащтена лица Кпмисије су у складу са шланпм 22. 
Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 25/02, 91/06 и 92/09) тпкпм 2010. 
гпдине, у ппступку прпвјере ппслпваоа кпнцесипних предузећа, кап и реализације угпвпра п 
кпнцесијама за истраживаое и/или експлпатацију минералних сирпвина, изврщила кпнтрплу 
прпвпђеоа пдредби угпвпра п кпнцесијама и прпвјеру цјелпкупнпг рада кпнцесипнара. 
Прпвјера рада кпнцесипнара су наставак кпнтинуираних кпнтрпла кпје су се пдвијала у прптеклим 
гпдинама, а пбухватила је цјелпкупан перипд пд закљушеоа кпнцесипних угпвпра дп мпмента 
кпнтрпле. Накпн прпвјере рада кпнцесипнара, сашиоени су Записници п прпвјери, кпји су пптписани 
пд стране пвлащтених лица кпнцесипнара и представника Кпмисије за кпнцесије. 
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У извјещтајнпм перипду Кпмисија за кпнцесије је изврщила прпвјеру рада 69 (щездесет девет) 
кпнцесипних предузећа, кпја су закљушила укупнп 80 кпнцесипних угпвпра за истраживаое и/или 
експлпатацију минералних сирпвина. 
 
Ппступкпм кпнтрпле, пвлащтена лица Кпмисије су ппред псталпг ппсебну пажоу пбратила на 
изврщаваое угпвпрних пбавеза, кпје се пднпсе на: 
 

- израду ревидпване технишке дпкументације у рпкпвима утврђеним угпвприма п кпнцесијама; 
- рјещаваое импвинскп-правних пднпса на парцелама кпје су предмет угпвпра; 
- пбавезу уписа кпнцесипнпг права, пднпснп права кприщћеоа предмета кпнцесије, у 

земљищне коиге и друге евиденције п некретнинама; 
- пбавезу прибављаоа сагласнпсти, пдпбреоа и дпзвпла (урбанистишка сагласанпст, пдпбреое 

за грађеое, впдна дпзвпла, екплпщка дпзвпла, упптребне дпзвпле и др.); 
- пбавезу усклађиваоа правнпг статуса кпнцесипнара са Закпнпм п привредним друщтвима и 

Закпнпм п кпнцесијама; 
- пбавезу псигураоа пбјеката и ппстрпјеоа, кап и псигураоа заппслених радника ангажпваних 

на кпнцесипнпм ппслу; 
- пбавезу пбезбјеђеоа непппзиве, безуслпвне банкарске гаранције, наплативе на први ппзив, 

за уреднп изврщеое кпнцесипнпг ппсла; 
- пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде; 
- пптималнпст кприщћеоа минералне сирпвине; 
- прпвпђеое мјера защтите живптне средине, здравља људи и материјалних дпбара, кап и 

пбавезу рекултивације деградиранпг земљищта.     
 
Приликпм прпвјере и рада изврщен је увид у релевантну дпкументацију кпнцесипнара, те пбављен 
разгпвпр са оихпвим представницима или пвлащтеним лицима, на пснпву шега се дпщлп дп 
следећих закљушака: 

- У ппступку кпнтрпле кпнцесипнара утврђенп је да пдређени брпј кпнцесипних предузећа не 
ппсједује сву пптребну ревидпвану технишку дпкументацију, а кпја је требала бити израђена у 
рпкпвима утврђеним у угпвприма п кпнцесијама. Треба истаћи да је технишка дпкументација 
пснпв за ппшетак извпђеоа радпва на истраживаоу и експлпатацији минералних сирпвина. 
Кпмисија је мищљеоа да треба интезивирати рад инспекцијских пргана, какп би се избјеглп 
да кпнцесипна предузећа ппслују без неппхпдне технишке дпкументације. („Каплин“ д.п.п. 
Братунац, „Натура Вита“ д.п.п. Блатница-Теслић, „Гепкпп“ д.п.п. Дервента и др.). 

 
- Један брпј кпнцесипних предузећа није ријещип импвинскп–правне пднпсе на парцелама 

кпје су предмет угпвпра п кпнцесијама. Представници Кпмисије су у ппступку прпвјере и 
надзпра истакли неппхпднпст рјещаваоа пвпг прпблема и уппзприли кпнцесипнаре на 
преузету угпвпрну пбавезу. („Каменплпм Бијеле впде“ д.п.п. Трнпвп, „Бинис бетпн“ д.п.п. 
Баоа Лука, „Дијабаз“ д.п.п. Кпстајница и др.). 

 
- Кпд већине кпнцесипних предузећа је утврђенп да не изврщавају пбавезу предвиђену  

Закпнпм п кпнцесијама и угпвприма п кпнцесијама, у вези уписа права кприщћеоа предмета 
кпнцесије у земљищне коиге и друге јавне регистре п неппкретнпстима. („Рудник каплина 
Мптајица“ а.д. Србац, „Јединствп“ а.д. Градищка, „ХУТП Цер“ а.д. Проавпр и др.). 

 
- Кпнтрплпм је утврђенп да пдређени брпј кпнцесипнара не ппсједује сагласнпсти, пдпбреоа и 

дпзвпле кпје су им пптребне за несметан рад, а кпје су према угпвпру били пбавезни 
пбезбједити прије ппшетка кпмерцијалнпг рада.  
Кпнцесипнари кап прпблем истишу неажурнпст лпкалних заједница, кап и респрних 
министарстава, щтп утише на дуг временски перипд за дпбијаоа пптребних сагласнпсти, 
пдпбреоа и дпзвпла.  
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Кпмисија је мищљеоа да ппред прпблема кпји истишу кпнцесипнари, ппстпје и субјективни 
прпблеми самих кпнцесипнара, кпји се пднпсе на неажуран  и недпвпљнп пзбиљан приступ 
кпнцесипнпм ппслу, те би у нареднпм перипду билп пптребнп ппјашати активнпсти 
надлежних пргана на оихпвпм рјещаваоу. („Кеменплпм Карабегпвац“ д.п.п. Дпбпј, „Витинка-
експлпатација“ д.п.п. Кпзлук-Звпрник и „ACO Trade“ д.п.п. Кптпр Варпщ и др.). 

 
- Већи брпј предузећа није ускладип правни статус са Закпнпм п привредним друщтвима и 

Закпнпм п кпнцесијама и ппред рпкпва кпји су прецизнп дефинисани у угпвприма п 
кпнцесијама. Кпмисија је уппзприла кпнцесипнаре на пбавезу, кап и ппсљедице кпје мпгу 
настати непрпвпђеоем пдредби угпвпра. („Градитељ“ а.д. Теслић, „Баоа Врућица“ а.д. 
Теслић, „Татић“ д.п.п. Осјешани-Дпбпј, „Херцегпвинапутеви“ а.д. Требиое и др.). 

 
- Знатан брпј кпнцесипних предузећа, ппред преузете пбавезе пптписиваоем угпвпра п 

кпнцесијама, није пбезбједип банкарску гаранцију, наплативу на први ппзив, за уреднп 
изврщеое ппсла, са рпкпм важеоа дп ппшетка кпмерцијалнпг рада. Кпнтрплпм је утврђенп да 
је један брпј предузећа, иакп није пбезбједип банкарску гаранцију, реализпвап инвестиције 
планиране Студијама екпнпмске пправданпсти, дпк је утврђенп да ппстпје и предузећа кпја 
нису пбезбједила банкарску гаранцију, нити су изврщила инвестираоа предвиђена Студијама 
екпнпмске пправданпсти. За рјещаваое пвпг прпблема, треба утврдити механизме ппмпћу 
кпјих би се пратила динамика изврщаваоа инвестиципнпг ппсла, кап и рпкпви важеоа 
банкарских гаранција. („Слпга“ а.д. Кпзарска Дубица, „Терминали“ а.д. Дпбпј, „Кеп-БиХ“ д.п.п. 
Лппаре, „Нискпградоа“ д.п.п. Лактащи и др.). 

 
- Прпвјерпм је утврђенп да пдређени брпј кпнцесипних предузећа не врщи, или нередпвнп 

врщи уплате кпнцесипне накнаде. У ппступку кпнтрпла кпд кпнцесипних предузећа, кпја врще 
уплате кпнцесипних накнада, узети су дпкази п уплатама истих. На пснпву утврђенпг стаоа, 
Кпмисија је мищљеоа, да је пптребнп изврщити детаљне кпнтрпле уплата, кап и нашина 
пбрашуна кпнцесипне накнаде, пд стране Министарства финансија и Ппреске управе 
Републике Српске. Кпнцесипнари кпји не плаћају, или нередпвнп плаћају кпнцесипну накнаду 
требају бити санкципнисани у складу са Закпнпм п кпнцесијама и угпвприма п кпнцесијама. 
Такпђе сматрамп да је кпд угпвпра за пдређене минералне сирпвине пптребнп пд стране 
инспекцијских пргана изврщити усклађиваое кплишина материјала утврђених на пснпву 
гепдетских снимака са фактурисаним кплишинама какп би се утврдила правилна пснпвица за 
ташан пбрашун кпнцесипне накнаде. 

 
- Највећи брпј кпнцесипнара изврщава пдредбу угпвпра („Сарп“ д.п.п. Кпзарска Дубица, „Херц 

градоа“ а.д. билећа, ГП „Пут“ а.д. Истпшнп Сарајевп и др.) кпја се пднпси на пбавезу 
псигураоа заппслених радника на предмету кпнцесије, дпк пбавезу псигураоа пбјеката и 
ппстрпјеоа изврщава врлп мали брпј кпнцесипнара. Кпнцесипнари неизврщаваое пве 
пбавезе углавнпм правдају виспким изнпспм премија псигураоа. 

 
- Кпнтрплпм је утврђенп да ппстпје кпнцесипнари кпји не испуоавају пдредбу угпвпра кпја се 

пднпси на пптималнпст кприщтеоа минералне сирпвине, пднпснп не пстварују капацитет 
прпизвпдое кпји је дефинисан угпвпрпм. („Грпсс“ д.п.п. Градищка, „Radanovid Company“ 
д.п.п. Требиое, В.П. „Ппсавина“ а.д. Вукпсавље и др.). Кпмисија је кпнстатпвала, да шлан 
угпвпра п пптималнпсти кприщтеоа минералне сирпвине, није садржан у свим угпвприма  и 
мищљеоа је да би респрнп министарствп требалп ући у прпцедуру пптписиваоа анекса, какп 
би се кпнцесипнари пбавезали на минималан капацитет прпизвпдое. („Градитељ“ а.д. 
Теслић, „Дијабаз“ д.п.п. Кпстајница, „ACO Trade“ д.п.п. Кптпр Варпщ и др.). 

 
- Прпвпђеоу мјера защтите живптне средине, здравља људи и материјалних дпбара, кап и 

пбавези рекултивације деградиранпг земљищта, треба да буде ппсвећена ппсебна пажоа.  
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Kпнтрплпм је утврђенп да у пвпј пбласти има дпста прпблема, мјере защтите се не прпвпде 
квалитетнп, не врщи се кпнтинуирана рекултивација и друге пбавезе дефинисане угпвпрпм. 
Један брпј кпнцесипних предузећа ради на изради прпјеката рекултивације у складу са 
угпвпрпм и закпнскпм пбавезпм, дпк пдређени брпј кпнцесипнара не врщи ту угпвпрну 
пбавезу, па би закпнску регулативу у пвпј пбласти требалп преиспитати и шврщће пбавезати 
кпнцесипна предузећа на пву активнпст.  
Кпмисија је такпђе мищљеоа да би путем кпнтрпла инспекцијских пргана на терену, требалп 
утицати на рјещаваое пвих прпблема. („Анић“ д.п.п. Дпоа Трампщница –Пелагићевп, 
„Каменплпми“ а.д. Звпрник, „Рпманијапутеви“ а.д. Спкплац, „Каменплпм Бијеле впде“ д.п.п. 
Трнпвп и др.  

 
3.2.3. Преглед актуелних проблема, који су присутни код реализације 

концесионих уговора 
 
У складу са закљушеним угпвприма п кпнцесијама пп кпјима се врщи истраживаое и/или 
експлпатација минералних сирпвина  и на пснпву ппдатака дп кпјих је Кпмисија дпщла тпкпм рада на 
терену, мпже се извести закљушак да ппстпје пдређени прпблеми кпд реализација угпвпра, а пни су 
дијелимишнп наведени у предхпднпм ппглављу. Ради рјещаваоа упшених прпблема пптребнп је 
интензивирати сарадоу између респрних Министарстава, Кпмисије за кпнцесије Републике Српске, 
Републишке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве, Ппреске управе Републике Српске и 
Републишке управе за инспекцијске ппслпве Републике Српске. 
Кпмисија сматра да је пптребнп дпдатнп скренути пажоу на јпщ неке актуелне прпблеме и ппјаве  
кпје су присутне кпд реализације кпнцесипних угпвпра, а пднпсе се на следеће: 
 

- Устанпвљенп је да и даље један брпј предузећа нема закљушене угпвпре п кпнцесијама, већ 
кприщтеое минералних сирпвина врще на пснпву Рјещеоа п пдпбреоу за експлпатацију, кпја 
су издата на пснпву Закпна п рударству. Кпмисија сматра да пву пбласт треба ускладити са  
Закпнпм п измјенама и дппунама Закпна п рударству („Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 75/10), Закпнпм п кпнцесијама и Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија, кпји је 
усвпјен пд стране Нарпдне скупщтине Републике Српске. 

 
- Један брпј предузећа се налази у ппступку дпдјеле кпнцесија, али тај ппступак траје и сувище 

дугп, щтп кап ппсљедицу има пдугпвлашеое пптписиваоа  угпвпра п кпнцесијама. Тп даље 
спрјешава уплату једнпкратне кпнцесипне накнаде при пптписиваоу угпвпра, кап и уплату 
кпнцесипних накнада пп угпвприма, кпје су веће пд тренутних накнада уплаћених на пснпву 
Рјещеоа п пдпбреоу за експлпатацију. На тај нашин се умаоује изнпс укупнп уплаћене 
кпнцесине накнаде. Кпмисија је мищљеоа да би надлежне институције требале скратити 
рпкпве за закљушеое кпнцесипних угпвпра, шиме би се успјещнп рјещавали пви прпблеми. 
(„Приједпрпутеви“ а.д. Приједпр, „Твпрница ппекарских прпизвпда„ а.д. Баоа Лука „Arcelor 
Mittal“ d.o.o. Prijedor, „Рудник бпксита“д.п.п. Мркпоић Град, „Јапра“ а.д. Нпви Град и др.) 

 
- Прпблем нелегалне експлпатације минералних сирпвина (без пдпбреоа и угпвпра п 

кпнцесијама) је и даље присутан и требалп би интезивирати наппре  инспекцијских пргана на 
терену, щтп би кап резултат ималп пптписиваое нпвих угпвпра п кпнцесијама. 
 

- Ппједина кпнцесипна предузећа нису птппшела са планираним инвестиципним активнпстима  
збпг глпбалне екпнпмске кризе, кпја је дпвела дп пппщтраваоа критеријума за дпбијаое 
ппвпљних кредитних срадстава. Кпмисија је мищљеоа да би требалп приступити пажљивпј 
анализи реализације пвих угпвпра и предлпжити мјере за рјещаваое насталих прпблема 
(„Prijedor Cement Company“ d.o.o. Приједпр, „Eko green energy“ d.o.o. Кптпр Варпщ, и др.) 
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- У ппступку дпдјеле кпнцесија у будућем перипду важнп је пбратити пажоу на један пд 
пснпвних елемената за прпцјену ппстпјаоа јавнпг интереса, а тп је уравнптежен регипнални 
развпј. Кпнцесипним прпјектима треба да буду задпвпљене пптребе и интереси друщтвене 
заједнице у цјелини. У дпсадащопј пплитици дпдјеле кпнцесија, а ппсебнп у пбласти 
минералних ресурса, примјетна је кпнцетрација кпнцесипних прпјеката на ппјединим 
регијама, щтп дпвпди дп предимензипнисаоа кприщтеоа минералнпг ресурса са једне 
стране и пнемпгућава уравнптежен екпнпмски развпј, с друге стране. Приликпм дпдјеле 
нпвих кпнцесија све надлежне институције би требале пбратити пажоу на пвај прпблем. 
(регија Дпбпј) 
 

- Присутан је прпблем неусаглащенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из ппјединих пбласти са 
Закпнпм п кпнцесијама и пн се пднпси на дпдјелу кпнцесија у впдним тпкпвима, за 
експлпатацију щљунка и пијеска.  
У Републици Српскпј јпщ увијек нема закљушених угпвпра из те пбласти, кап ни ппднесених 
захтјева за дпдјелу кпнцесија, иакп се пвај ресурс интензивнп експлпатище. У тпку редпвних 
кпнтрпла представници Кпмисије су врлп шестп, ппред впдптпкпва наилазили на 
механизацију и ппстрпјеоа кпја су извпдила радпве на експлпатацији щљунка и пијеска.  
Кпмисија наглащава да се прирпдна бпгатства и јавна дпбра не мпгу уступати на кприщћеое, 
без прпведенпг ппступка, у складу са Закпнпм п кпнцесијама. 

 
- Кпнтрплпм кпнцесипнара упшен је слаб напредак у реализацији угпвпра из пбласти 

истраживаоа и/или кприщћеоа впда, па је пптребнп прецизирати мјере какп би се ппдстакла 
реализација пвих угпвпра. Утврђенп је да два кпнцесипна предузећа, кпја су изградила 
пбјекте и ппстрпјеоа за флащираое впде не раде углавнпм из разлпга неиспуоаваоа 
прпписаних стандарда. („Виспкпалкалне впде-„AQUA ALCA“ д..п.п. Дервента и „Креатпр“ 
д.п.п. Спкплац) 

 
- Кпд једнпг брпја кпнцесипних предузећа је дпщлп дп прпмјене власнишке структуре у 

прпценту већем пд 30%. Наведена прпмјена је у супрптнпсти са шланпм 15. Закпна п 
измјенама и дппунама Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 
92/09), кап и пдредбама Правилника п ппступку и пренпсу Угпвпра п кпнцесији и пренпсу  
власнишких права кпнцесипнара („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 107/09). 
Кпмисија је п пвпм уппзнала респрнп министарствп какп би се предузеле даље активнпсти на 
оегпвпм рјещаваоу (Г.П. „Јединствп“ а.д. Градищка, „Планински студенац“ д.п.п. Цапарде, 
„Грпсс“ д.п.п. Градищка). 

 
- Утврђенп је да један брпј кпнцесипних предузећа кпја врще експлпатацију минералних 

сирпвина, у маоем или већем пбиму, не уплаћују кпнцесипне накнаде, щтп представља 
пснпв за раскид угпвпра п кпнцесијама. (Баоскп рекреативни центар „Шехер“ а.д. Баоа Лука, 
„Натура вита“ д.п.п. Теслић, „Тпмић кпмпанија“ д.п.п. Теслић, „Игоић“д.п.п. Теслић, 
„Каменплпми“ а.д. Звпрник и др.)  

 
- Тпкпм кпнтрпла упшена је ппјава цијепаоа јединственпг прпцеса експлпатације минералне 

сирпвине, псниваоем нпвпг предузећа, щтп је у супрптнпсти са пдредбама Закпна п 
рударству и Закпна п кпнцесијама, а кап ппсљедицу има смаоеое укупнпг прихпда у 
кпнцесипнпм предузећу и умаоеое уплаћених изнпса кпнцесипне накнаде. („Камени 
агрегати“ а.д. Баоа Лука) 

 
- Одређени брпј кпнцесипних предузећа има заппсленпг самп једнпг радника, из шега се 

ппставља питаое да ли ппстпје пзбиљне намјере за бављеое кпнцесипним ппслпм. Кпмисија 
је мищљеоа да надлежни  пргани требају изврщити кпнтрпле и утврдити мјере на пснпву 
кпјих ће се ппступати у пваквим слушајевима. („Игоић“ д.п.п. Теслић, „Каплин“ д.п.п. 
Братунац, „Бпксит“ д.п.п. Гацкп и Впдппривреднп предузеће „Ппсавина“ а.д. Вукпсавље и др.) 
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- Кпнтрплпм је утврђенп да ппстпје кпнцесипна предузећа шији је жирп рашун у блпкади дуже 

пд щест мјесеци, щтп према Закпну п кпцесијама представља пснпв за раскид угпвпра. 
(„Каменплпми“ а.д. Звпрник) 

 
- Кпд неких предузећа кпја имају пптписане угпвпре за истраживаое ппстпје индиције да је у 

тпку истраживаоа дпщлп дп експлпатације минералне сирпвине у кплишинама кпје су изнад 
кплишина пдпбрених за истраживаоа. Кпмисија сматра да би инспекцијски пргани требали да 
изврще кпнтрпле и укпликп утврде неправилнпсти, пбрашунају накнаду за експлпатисане 
кплишине материјала. („Тренд“ д.п.п. Братунац, „Јпсиппвић“ д.п.п. Дпбпј и др.) 

 
- Дпсадащоа искуства су ппказала да се не ппклаоа дпвпљна пажоа Студијама екпнпмске 

пправданпсти кпје представљају темељни дпкумент за утврђиваое јавнпг интереса и 
ппкретаое прпцедуре за дпдјелу кпнцесија. Студија екпнпмске пправданпсти је саставни дип 
свакпг закљушенпг угпвпра на пснпву кпје се дефинищу елементи угпвпра. Кпмисија је 
мищљеоа да би Студије п екпнпмскпј пправданпсти требалп ревидпвати пд стране 
референтних кућа,  какп би пне биле урађене на вищем прпфесипналнпм и струшнпм нивпу. 

 
- Кпд неких грађевинских предузећа кпја нису изврщила пбавезу регистрације кпнцесипнпг 

предузећа у складу са угпвпрпм и Закпнпм п кпнцесијама, упшенп је да највећим дијелпм 
минералне сирпвине кпристе за свпје пптребе, тј. за пбављаое грађевинске дјелатнпсти. 
Приказана вриједнпст минералних сирпвина се коигпвпдственп коижи исппд реалне 
тржищне вриједнпсти, шиме се умаоује оена стварна вриједнпст, щтп ппвлаши умаоеое 
пснпвице за пбрашун кпнцесипне накнаде и уплату исте. 

 

3.2.4. Закључак из области концесија за кориштење минералних ресурса  
 
Кпмисија за кпнцесије Републике Српске је изврщила анализу закљушених угпвпра п кпнцесији у 
пбласти минералних ресурса, те сагледала укупнп стаое и у вези с тим дпнијела пдређене закљушке: 
 

- Кпмисија кпнстатује да је експлпатација минералних сирпвина на пснпву издатих рјещеоа 
п пдпбреоу за експлпатацију пд стране Министарства индустрије, енергетике и рударства 
у складу са Закпнпм п рударству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 107/05-
прешищћени текст), у супрптнпсти са измјенама и дппунама Закпна п рударству 
(„Службени гласник Републике Српске “, брпј: 75/10), кап и Дпкументпм п пплитици 
дпдјеле кпнцесија.  
Измјенама и дппунама Закпна п рударству укинутп је правп на експлпатацију минералних         
сирпвина пп пснпву рјещеоа п пдпбраваоу за експлпатацију издатпг пд  надлежнпг 
министарства. 
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија у ппглављу кпје се пднпси на мјере за 
реализацију кпнцесипне пплитике у Републици Српскпј, утврђује се пбавеза свих 
бесправних кприсника кпнцесипнпг дпбра, да у рпку пд 6 (щест) мјесеци уђу у ппступак 
дпдјеле кпнцесија за експлпатацију минералних сирпвина. У супрптнпм, надлежнп 
министарствп је дужнп да прекп Републишке Управе за инспекцијске ппслпве пбустави 
експлпатацију минералне сирпвине. Имајући у виду пдредбе Закпна п измјенама и 
дппунама Закпна п рударству, кпји је дпнесен у перипду на кпји се пвај извјещтај пднпси и 
пбавезујући карактер Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесија, Кпмисија предлаже да 
Министарствп индустрије, енергетике и рударства сва наведена рјещеоа преиспита и 
стави ван снаге, збпг неусклађенпсти са материјалнп-правним прпписима, а у слушају 
наставка нелегалне експлпатације пбавеже Републишку Управу за инспекцијске ппслпве, 
да пбустави даљу експлпатацију минералних сирпвина, те истпвременп упути нпсипце 
издатих рјещеоа да уђу у ппступак дпбијаоа кпнцесије према важећим закпнским 
прпписима.  
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- Евидентни су слушајеви експлпатације минералних сирпвина (щљунка и пијеска) из кприта 
впдптпка, а да за тп не ппстпје закљушени угпвпри п кпнцесијама. Вађеое материјала из 
кприта впдптпка у смислу Закпна п впдама, дпзвпљенп је самп у пбиму и на нашин кпјим 
се врщи уређеое тпг кприта или акп служи спрпвпђеоу мјера защтите впда на пснпву 
издатих впдпправних аката. Ппд плащтпм таквих радпва лице на шије име је издатп 
рјещеое надлежнпг пргана врщи нелегалну експлпатацију щљунка или пијеска из кприта 
впдптпка. У вези с тим, пптребнп је јаше дјелпваое Републишке Управе за инспекцијске 
ппслпве (рударске и впдне инспекције), у циљу сагледаваоа ситуације на терену и 
предузимаоа пптребних мјера ради спрешаваоа наведене експлпатације. 

 
- У слушају експлпатације минералних сирпвина евидентнп је да неки кпнцесипнари накпн 

фпрмираоа кпнцесипнпг предузећа, дип ппслпвне активнпсти кпја се пднпси на 
кприщтеое кпнцесипнпг дпбра, пренпсе на нпвппснпванп кпнцесипнп предузеће, а већи 
дип те ппслпвне активнпсти пбављају у пквиру пснпвнпг предузећа. На пвај нашин дплази 
дп знатнпг умаоеоа брутп прихпда пп пснпву кприщћеоа кпнцесипнпг дпбра, а тиме се 
знашајнп смаоује и изнпс кпнцесипне накнаде. Уппзправамп да је ппслпваое 
кпнцесипнпг предузећа на пвај нашин незакпнитп, пднпснп у супрптнпсти са Закпнпм п 
рударству. 
У смислу Закпна п рударству експлпатација минералних сирпвина ппред радпва на 
птвараоу, припреми и пткппаваоу лежищта и изградои свих рударских пбјеката, 
пбухвата и радпве на припреми, пбпгаћиваоу и пплемеоиваоу минералне сирпвине. 
Самп пплемеоиваое минералне сирпвине ппдразумијева технишке и хемијске ппступке, 
кап и физишке ппступке ради ппбпљщаоа пспбина и вриједнпсти минералне сирпвине. 
Сви напријед наведени ппступци, пднпснп радпви шине јединствен технишкп-технплпщки 
прпцес експлпатације и не мпже се цијепати, нити дјелимишнп пренпсити на кпнцесипнп 
предузеће. Оваквп ппнащаое кпнцесипнара захтијева дјелпваое рударске инспекције у 
смислу пбустављаоа експлпатације минералне сирпвине кап недпзвпљене. 
 

- Важнп питаое у ппгледу кприщтеоа пднпснп експлпатације минералних сирпвина је 
питаое рекултивације земљищта. Експлпатацијпм  минералних сирпвина врщи се 
деградација земљищта и негативнп утише на ппщте прихваћене нпрме и стандарде 
защтите живптне средине. Кпнтрплпм рада кпнцесипнара упшенп је да већина оих 
уппщте не врщи рекултивацију или не у мјери предвиђенпј планпм, пднпснп прпјектпм 
рекултивације. Угпвпрпм п кпнцесији се најшещће усппставља механизам пбезбјеђеоа 
рекултивације, путем банкарске гаранције у изнпсу 5 %, пд гпдищоег брутп прихпда 
пстваренпг у ппследое три гпдине. Изнпс пвих средстава мпже да буде врлп мали у 
слушају лпщег ппслпваоа кпнцесипних предузећа, такп да пна не би мпгла пбезбиједити 
финансираое прпјекта рекултивације. Мпгућ ефикаснији механизам пбезбјеђеоа 
прпјекта рекултивације мпже бити плаћаое пдређене накнаде за пве намјене из кпје би 
се финансирали ппслпви рекултивације гдје није мпгуће врщити редпвну и кпнтинуирану 
рекултивацију. 
 

- Евидентна је ппјава упшена приликпм кпнтрпле рада кпнцесипнара неприказиваое 
стварних кплишина пткппане минералне масе. Већина кпнцесипнара у складу са угпвпрпм 
дпстављају перипдишнп надлежнпм министарству извјещтај п пткппаним масама. 
Неприказиваое стварних кплишина утише и на нивп уплата кпнцесипних накнада. У тпм 
смислу, пптребнп је ангажпвати лиценциране гепдетске куће кпје би изврщиле гепдетскп 
снимаое пткппаних маса, п тпме сашиниле извјещтај и дпставиле га кпнцеденту, Кпмисији 
и Управи за инспекцијске ппслпве кпји би били дужни да предузму пптребне мјере. 
Такпђе је пптребна јаша сарадоа и ангажпваое Ппреске управе у смислу кпнтрпле нашина 
пбрашуна и уплата кпнцесипних накнада за кприщћеое минералних сирпвина. 
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Кпмисија за кпнцесије предлаже да Министарствп индустрије, енергетике и рударства ппкрене 
инспекцијски надзпр прекп Управе за инспекцијске ппслпве, у циљу спрешаваоа нелегалне 
експлпатације минералних сирпвина, пд стране лица кпја немају закљушене угпвпре п 
кпнцесијама, лица кпјима је рјещеое п пдпбреоу експлпатације стављенп ван снаге у складу са 
измјенама и дппунама Закпна п рударству и лица кпја на пснпву впдпправних аката врще 
нелегалну експлпатацију щљунка или пијеска из кприта впдптпка. 

 
3.3. ЗАХТЈЕВИ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И 
         КОРИШЋЕЊА ПУТЕВА 
 

3.3.1. Рјешења Комисије 
 

 
У тпку 2010. гпдине, Министарствп сапбраћаја и веза је упутилп 1 (један) захтјев кпји се пднпси на 
дпдјелу кпнцесија из пбласти изградое и кприщтеоа мреже аутппутева у Републици Српскпј.  
У тпку 2010. гпдине, из пбласти изградое и кприщтеоа мреже аутппутева, Кпмисија је дпнијела и 
упутила Министарству сапбраћаја и веза: 

- 1 Рјещеое п сагласнпсти за закљушеое угпвпра п измјени угпвпра п управљаоу угпвпрпм, за 
   финансираое, прпјектпваое, изградоу, пдржаваое и кприщћеое дипнице аутппута Баоа 
   Лука-Дпбпј ЛОТ 1. 

 
У табели 15. дат је преглед Рјещеоа Кпмисије у 2010. гпдини из пбласти изградое и кприщтеоа 
мреже аутппутева. 

 
Табела 15. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п измјени угпвпра п 

управљаоу угпвпрпм, за финансираое, прпјектпваое, изградоу, пдржаваое и 
кприщћеое дипнице аутппута Баоа Лука-Дпбпј ЛПТ 1; 

 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
 

1. 

 
 
CPM MARIBOR Slovenija 

Измјена угпвпра п управљаоу 
угпвпрпм, за финансираое, 
прпјектпваое, изградоу, 
пдржаваое и кприщћеое 
дипнице аутппута Баоа Лука-
Дпбпј ЛОТ1; 

 
Сагласнпст за 
закљушеое 
Угпвпра 

 
 

27.08.2010. 

 

3.3.2. Кратак преглед активности представника Комисије на реализацији 
уговора о концесији за изградњу мреже аутопутева у Републици 
Српској 

 
Тпкпм 2010. гпдине шланпви Кпмисије и Радне групе Владе Републике Српске су углавнпм били 
ангажпвани на сљедећим ппслпвима: 

- Анализи технишке дпкументације за ЛОТ 1; 
- Анализи Студије извпдљивпсти за ЛОТ 1, припремљене пд стране ИПСЕ из Сарајева; 
- Анализи Студије п защтити живптне средине за ЛОТ 1; 
- Прпблематике у вези са пбезбјеђеоем средстава финансираоа за ЛОТ 1; 
- Анализи Студије сапбраћаја за ЛОТ 1; 
- Анализи ппнуде Strabag-a AG  за ппшетне радпве на ЛОТ-у 1; 
- Припреми Анекса 2 и 3 кпнцесипнпг угпвпра; 
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- Припреми угпвпра за ппшетак грађевинских радпва на ЛОТ-у 1; 
- Анализи захтјева Страбага за пшекиваним дппринпсима пд Републике Српске пп свакпм лпту; 
- Припреми угпвпра п купппрпдаји удјела; 
- Припреми и прегпвприма у вези са угпвпрпм п купппрпдаји удјела и угпвпрпм п пренпсу 

удјела; 
- Припреми и прегпвприма у вези са угпвпрпм п ппщтим услпвима ппткпнцесије за ЛОТ 1 и 

ЛОТ 2; 
- Припреми угпвпра п управљаоу угпвпрпм; 
- Припреми измјена угпвпра п кпнцесији; 
- Припреми финансијскпг мпдела за ЛОТ 1; 
- Припреми и прегпвприма у вези са прилпзима угпвпра п ппщтим услпвима ппткпнцесије за 

ЛОТ 1; 
- Даваоу мищљеоа п испуоенпсти угпвпрних пбавеза пд стране ЦПМ; 
- Припреми тендера у складу са стандардима Еврппске уније; 
- Прегпвприма са пптенцијалним инвеститприма за лптпве 1,2 и 3; 
- Припреми финансијскпг мпдела за лптпве 1 и 3; 

 
У тпку 2010. гпдине пдржана су 34 радна састанка са представницима Dеloitte, савјетницима Владе 
Републике Српске на прпјекту изградое мреже аутппутева у Републици Српскпј и 21 састанак са 
представницима фирме Strabag AG Аустрија.  

 
Ппред тпга, пдржан је велики брпј телефпнских састанака на линији Dеloitte- Strabag AG-Радна група 
Владе Републике Српске,у слушају када су требале да се дпнесу маое измјене,кпментари и 
сагласнпсти на предлпжена дпкумента. 
 
Активнпсти на изградои мреже аутппутева у Републици Српскпј настављене су и у 2011. гпдини са  
јасним ппредјељеоем, да се кпнцесија за прпјектпваое, изградоу, експлпатацију, пдржаваое мреже 
аутппутева у Републици Српскпј, пднпснп ппједини оени лптпви, дпдјели најппвпљнијем ппнуђашу 
путем прпцедуре јавнпг ппзива. 

 
3.4. ЗАХТЈЕВИ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА 

НА СРЕЋУ 
 

3.4.1. Рјешења Комисије 
 
 
У тпку 2010. гпдине, Министарствп финансија упутилп је 2 захтјева кпји се пднпси на дпдјелу 
кпнцесија из пбласти приређиваоа игара на срећу.  
 
Министарствп Финансија Кпмисији је дпставилп 1  закљушен угпвпр п кпнцесијама  за приређиваое 
игара на срећу у казину, на теритприји града Баоа Лука. 
 
У тпку 2010. гпдине, из пбласти приређиваоа игара на срећу Кпмисија је дпнијела и упутила 
Министарству финансија: 

- 1   Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Јавни ппзив за дпдјелу кпнцесије за приређиваое игара на 
     срећу у казину на теритприји града Баоа Лука  и  

- 1  Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији са кпнцесипнарпм, за 
     приређиваое игара на срећу у казину на теритприји града Баоа Лука. 

 
Ппступак дпдјеле кпнцесије за приређиваое игара на срећу спрпведен је у складу са Закпнпм п 
кпнцесијама и Закпнпм п играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/10-
прешищћени текст). 
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Приликпм дпдјеле кпнцесије, пднпснп пдпбреоа за приређиваое игара на срећу прпцјеоивалп се: 
 
        а)  дјелатнпст, ппслпви, дпсадащоа ппслпваоа и бпнитет правнпг лица ,       
        б)  испуоаваое ппреских, и других пбавеза пд правних лица и оихпвих власника,   
         в) засићенпст ппнуде игара на срећу у Републици, пднпснп у ппјединпј јединици лпкалне           

сампуправе и 
        г) пбим приређиваоа игара на срећу из аспекта дппуоаваоа туристишке ппнуде.  
 
Табела 16. - Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Јавни ппзив из пбласти игара на срећу: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус Датум 
сагласнпсти 

1. ГРАНД Л.Т.Д. д.п.п. Баоа 
Лука 

Привређиваое игара на 
срећу у казину 

Сагласнпст на 
Јавни ппзив 

29.10.2010. 

 
Табела 17. - Преглед закљушених Угпвпра п кпнцесији из пбласти игара на срећу 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Бр. Угпвпра  

Датум 
закљушеоа 

Угпвпра 

1. ГРАНД Л.Т.Д. д.п.п. Баоа 
Лука 

Привређиваое игара на 
срећу у казину 

06.05/020-1462-
3/10 

29.12.2010. 

 
У тпку 2010. гпдине, из пбласти игара на срећу, Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству 
финансија: 
 

- 1 Рјещеое п сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама са кпнцесипнарпм; 

 

 
Табела 18. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра: 
 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

ГРАНД Л.Т.Д. д.п.п. 
Баоа Лука 

Привређиваое игара на срећу 
у казину 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Угпвпра 

 
23.12.2010. 

 
3.5. ЗАХТЈЕВИ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
3.5.1. Рјешења Комисије 
 
 
У тпку 2010. гпдине, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде упутилп је  40 захтјева 
кпји се пднпсе на дпдјелу кпнцесија из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдптпка у 
Републици Српскпј.  
 
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је Кпмисији за кпнцесије дпставилп 4 
закљушена угпвпра п кпнцесијама за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта  у Републици Српскпј у 
2010. гпдини.  
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У тпку 2010. гпдине, из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, Кпмисија је дпнијела и 
упутила Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде: 
 

- 2   Рјещеоа п сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама; 
- 2   Рјещеоа п сагласнпсти за впђеое прегпвпра са кпнцесипнарима; 
-     31  Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса угпвпра п кпнцесији; 
- 1   Рјещеое п пдпбраваоу Студије екпнпмске пправданпсти за кприщтеое ппљппривреднпг  

земљищта.  
- 4   предмета из пбласти кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта су враћена на дппуну и дпраду 

     у складу са прпписанпм закпнскпм прпцедурпм. 
 

У табелама 19., 20., 21., 22 и 23. дат је преглед Угпвпра и Рјещеоа Кпмисије у 2010. гпдини из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта. 
 
Табела  19 . - Преглед закљушених Угпвпра п кпнцесијима: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Бр. Угпвпра 

Датум 
закљушеоа 

Угпвпра 

 
 

1. 

 
ЕУ ФАРМА 
НАТУРПРПДУКТ дд 
Проавпр 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина (726,5127 ha) 
(пбављаое ратарскп-
стпшарске прпизвпдое) 

 
 

01-33-3180/10 

 
 

31.03.2010. 

 
2. 

 
ПД НАПРЕДАК а.д. 
Пелагићевп 

Кприщћеоеппљ. земљищта 
(ппврщина (902,2082 ha)) 
(пбављаое ппљпприврдне 
прпизвпдое) 
 

 
01-33-4359/10 

 
14.04.2010. 

 
3. 

 
ПРИРПДНП БИЉЕ д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеоеппљ. земљищта 
(ппврщина (34,3478 ha) 
(пбављаое ппљппривредне 
прпизвпдое) 

 
01-33-17369/10 

 
20.09.2010. 

4. БЕЛАВИСТА д.п.п. 
Лактащи 

Уређиваое и кприщћеое 
впднпг дпбра 

01-33-19517/10 14.10.2010. 

Укупнп су закљушена 4. (шетири) Угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта у 2010. гпдини. 
 
Табела 20. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Угпвпра п кпнцесији: 

 

 
р/б 

 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

ПРИРПДНП БИЉЕ 
д.п.п. Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земищта 
(ппврщина 34,3478 ha) 

Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
26.07.2010. 

 
2. 

 
СЛАП д.п.п. Рпгатица 

Кприщћеое дијела 
впдене ппврщине на ущћу 
ријеке Жепе 

Сагласнпст за 
закљушеое Угпвпра 

 
25.11.2010. 
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 Табела 21. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра: 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

ПРИРПДНП БИЉЕ 
д.п.п. Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земищта 
(ппврщина 34,3478 ha) 

Сагласнпст за 
впђеое прегпвпра 

 
24.06.2010. 

 
2. 

 
СЛАП д.п.п. Рпгатица 

Кприщћеое дијела 
впдене ппврщине на ущћу 
ријеке Жепе 

Сагласнпст за 
впђеое прегпвпра 

 
01.10.2010. 

 
  Табела 22. -  Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса Угпвпра п      

кпнцесији: 

 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар 

 
Предмет 

 
Статус  

Датум 
дпнпщеоа 

рјещеоа 

 
1. 

 
CASTELLINA SRPSKA д.п.п. 
Мпдриша 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 629,2707 ha), у 
ппщтини Мпдриша 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 2 Угпвпра 

 
10.02.2010. 

 
2. 

 
CASTELLINA SRPSKA д.п.п. 
Мпдриша 

Кприщћеое ппљпп. Земљ. 
(ппврщина 215,99ha), у 
ппщтини Шамац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса  Угпвпра 

 
08.06.2010. 

 
3. 

 
ПД СЕМБЕРИЈА а.д. 
Бијељина 

Кприщћеое ппљпп земљ. 
(ппврщина 2612,63ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса Угпвпра 

 
14.06.2010. 

 
4. 

 
 

 
МАЉЧИЋ д.п.п. Градищка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 112,85ha), у 
ппщтини Србац 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
 

 
5. 

 
АГРПУНИЈА д.п.п. Србац 
 
 

Кприщћеое  
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 470,8159ha), у 
ппщтини Србац 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
 

15.09.2010. 

 
6. 

 
ДАРКП КПМЕРЦ д.п.п. 
Лактащи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта  
(ппврщина 402,5559ha), у 
ппщтини Србац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
7. 

 
ППЉПТЕМИК д.п.п. Србац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 193,181ha), у 
ппщтини Србац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
 

8. 

 
 
ЗЗ ЛИВАЧ Лактащи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 149,805ha), у 
Лактащима  и Градищци  

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
 

15.09.2010. 

 
9. 

 
ВУКПЈЕ д.п.п. Требиое 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 20,4461ha), у  
ппщтини Требиое 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 
 

 
15.09.2010. 
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10. 

 
МБ ИМПЕКС д.п.п. Баоа 
Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 53,5380ha), у 
ппщтини Србац ) 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
11. 

 
ГПЛД МГ д.п.п. Дпои 
Жабар 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 137,4572ha), у 
ппщтини Шамац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
12. 

 
МБ ЈПХПВАЦ КПМЕРЦ 
д.п.п. Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 43,6535ha), у 
ппщтини Бијељина) 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
13. 

 
МК COMPANY д.п.п. 
Мпдриша 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 151,1334ha), у 
ппщтини Мпдриша ) 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 
 

 
15.09.2010. 

 
14. 

 
БС ИНЖЕОЕРИНГ д.п.п. 
Дервента 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 62,3784ha), у 
ппщтини Дервента 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
15. 

 
ППЉППРИВРЕДНА И 
МЕДИЦИНСКА ШКПЛА 
Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 104,4334ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
 

15.09.2010. 

 
16. 

 
ППЉППРИВРЕДНИ 
ИНСТИТУТ Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 128,234ha), у 
ппщтини Лактащи 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
17. 

 
МИЛПШЕВИЋ ПРПМЕТ 
д.п.п. Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 99,9531ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
18. 

 
ЗЗ СРЕБРЕНИЦА 
Сребреница 

Кприщћеое ппљппр. земљ. 
(ппврщина 22,12ha), у 
ппщтини Сребреница 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
19. 

 
ЗЗ ДПМАТРА Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 68,9795ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
15.09.2010. 

 
20. 

 
КРУШКА-ДК д.п.п. Србац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 31,3742ha), у 
ппщтини Србац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
21. 

 
ПЕДИБКПМЕРЦ д.п.п. 
Србац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 31,3247ha), у 
ппщтини Србац 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
22. 

 
ВПЋАР д.п.п. Бистрица-
Градищка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 115,0604ha), у 
ппщтини Градищка 
 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 
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23. 

 
САНГРИЈА д.п.п. Невесиое 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 10ha), у 
ппщтини Невесиое 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
24. 

 
ППЉППРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 19,9411ha), у 
ппщтини Лактащи 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
 

25. 

 
 
CASTELLINA SRPSKA д.п.п. 
Мпдриша 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 629,2707 ha), у 
ппщтини Мпдриша и 
(ппврщина 215,99ha), у 
ппщтини Шамац 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
два Анекса  
Угпвпра 

 
 

20.09.2010. 

 
26. 

 
ЈЕЛЕНА д.п.п. Кпзарска 
Дубица 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 93,3823ha), у 
ппщтини Кпзарска Дубица 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
два Анекса  
Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
 

27. 

 
 
ЗП КПМЕРЦ д.п.п. 
Бијељина 

 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 95,4580ha), у 
ппщтини Бијељина 
 
 

 
Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
 

20.09.2010. 

 
28. 

 
САН д.п.п. Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 62,5611ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
29. 

 
АГРПЕКСППРТ-КПМПАНИ 
д.п.п. Градищка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 700,1658ha), у 
ппщтини Градищка 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
30. 

 
ПД СЕМБЕРИЈА а.д. 
Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 2612,6313ha), у 
ппщтини Бијељина 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
31. 

 
ПРПДЕКС-АГРП д.п.п. 
Градищка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
(ппврщина 469,4187ha), у 
ппщтини Кпзарска Дубица 

Сагласнпст за 
закљушиваое 
Анекса 1 Угпвпра 

 
20.09.2010. 

 
Табела 23. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Студије екпнпмске  пправданпсти: 

 

 
р/б 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Лпкација 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

 
1. 

Одпбрава се Студија екпнм. 
пправданпсти за кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта у 
свпјини Републике Српске 

На пснпву Студије би се 
расписап Јавни ппзив за 

дпдјелу кпнцесије 

Лпкација ДПОА 
ДПЛИНА, 
ппщтина 
Градищка 

 
16.07.2010. 
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3.5.2. Контрола рада концесионара 
 
Правни пснпв за кпнтрплу рада кпнцесипнара садржан је у шлану 13. и шлану 22. Закпна п 
кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 25/02, 91/06 и 92/09). 
 
Приликпм кпнтрпле рада кпнцесипнара Кпмисија за кпнцесије је изврщила прпвјеру реализације 
угпвпра п кпнцесијама за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта, кап и кпнтрплу цјелпкупнпг 
ппслпваоа кпнцесипнара. 
 
Овлащтена лица су приликпм прпвјере рада кпнцесипнара ппсебну пажоу пбратила на изврщаваое 
угпвпрних пбавеза, кпје се пднпсе на: 

- пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде; 
- клаузулу п забрани даваоа ппљппривреднпг земљищта у закуп; 
- пбавезу кприщћеоа предмета кпнцесије у сврху пбављаоа регистрпване (пснпвне) 

дјелатнпсти; 
- статусне прпмјене предузећа, кап нпсипца кпнцесипнпг права, а кпје се пднпсе на 

прпмјене: назива, сједищта, регистрпване дјелатнпсти, лица пвлащтених за заступаое и 
прпмјене власнишке структуре; 

- утицај и дејства вище силе на ппслпваое кпнцесипнара; 
- клаузулу пбавезнпг псигураоа ппљппривредних усјева и клаузулу пбавезнпг псигураоа 

заппслених, а кпји су ангажпвани на изврщеоу угпвпра п кпнцесији; 
- увпђеое у ппсјед кпнцесипнара; 
- пбавезу укоижбе кпнцесипних права, пднпснп права кприщћеоа предмета кпнцесије у 

земљищне коиге и друге регистре некретнина. 
 

У тпку 2010. гпдине, Кпмисија је изврщила  прпвјеру и надзпр рада 34 кпнцесипнара, кпји имају 
закљушене Угпвпре п кпнцесији дп средине  2010. гпдине.  
 
Кпмисија је изврщила кпнтрпле рада кпнцесипнара редпвним пбиласкпм кпнцесипнара, кап и 
систематскпј кпнтрпли путем адекватнпг записника-пбразаца, кпјег једнпм гпдищое пппуоавају 
кпнцесипнари, а гдје је Кпмисија утврдила да је тп неппхпднп. Приликпм анализе пристиглих 
записника-пбразаца, Кпмисија је утврдила да је пд ппслатих 51,  враћенп укупнп 34 уреднп пппуоена 
пбразца-записника. Анализирајући изврщене кпнтрпле и пристигле записнике-пбрасце, мпже се 
закљушити : 
 

- ппљппривреднп земљищте се кпристи у сврху за кпју је и дпдијељенп, пднпснп, за 
прганизпвану прпизвпдоу кукуруза, пщенице, спје,и других култура, затим засаде впћака, 
винпграда итд. ; 

- велика већина земљищта је пбрађена динамикпм кпја је и планирана пп Студији екпнпмске 
пправданпсти кап и угпвпрпм п кпнцесији; 

- кпнцесипнари свпју активнпст пбављају већ ппстпјећпм механизацијпм, кпја пп изјавама 
кпнцесипнара,  није пбнављана из разлпга недпстатка средстава за капиталне инвестиције; 

- већина кпнцесипнара је ппбпљщала услпве прпизвпдое изградопм и упптребпм система за 
навпдоаваое кап и дренажних пдвпда; 

- пдређени брпј кпнцесипнара је ущап у судски сппр са непвлащтеним лицима кпја су 
узурпирала предмет дпдијељене кпнцесије; 

- ппједини кпнцесипнари изражавају бпјазан пд имплементације Закпна п реституцији; 
- кпд једнпг брпја кпнцесипнара неппвпљна временска ситуација је имала великпг пдраза на 

принпсе, а самим тим и на планиране прихпде, те се наведенп имплициралп и на уплату 
кпнцесипне накнаде; 
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Приликпм прпвјере и кпнтрпле рада кпнцесипнара изврщен је увид у дпкументацију истих, те   
пбављен разгпвпр са представницима или пвлащтеним лицима кпнцесипнара. Кпристећи релевантну 
дпкументацију изврщен је увид у испуоаваое угпвпрних пбавеза пд стране кпнцесипнара, а ппсебнп 
у ппгледу плаћаоа кпнцесипне накнаде, пбавјещтаваоа кпнцедента п стаоу засијаних ппврщина, 
псигураоу усјева и заппслених, статусним прпмјенама предузећа, кап и укоижби кпнцесипнпг права 
у земљищне коиге и друге регистре некретнина.  

 
Обављеним разгпвприма са представницима кпнцесипнара, стешен је увид у изврщаваое угпвпрних 
клаузула кап щтп су: забрана даваоа ппљппривреднпг земљищта у закуп, кприщтеое предмета 
кпнцесије у сврху пбављаоа пснпвне дјелатнпсти кпнцесипнара, утицај, пднпснп  дејствп вище силе 
на кприщтеое предмета кпнцесије. 
 
Кпд већине кпнтрплисаних кпнцесипнара евидентан је прпблем коижеоа кпнцесипнпг права у 
регистру неппкретнпсти.  
Упис кпнцесипних права прпизвпди пдређене правне ппсљедице, какп према угпвпрним странама, 
такп и према трећим лицима, ппщтп је једнп пд пснпвних нашела стварних права и нашелп 
кпнститутивнпсти, щтп знаши да се пдређена права на неппкретнпстима стишу оихпвим уписпм у 
земљищне коиге или друге регистре неппкретнпсти.  
Са станпвищта кпнцесипнара пнп је важнп, јер даје правни пснпв за реализацију других права или 
пствареоа екпнпмскпг бпнитета (нпр. правп на ппдстицај у ппљппривреднпј прпизвпдои или за 
пбезбјеђеое кредитних средстава за ппљппривредну прпизвпдоу) и даје правну защтиту 
кпнцесипнару у врщеоу оегпвпг права. Са станпвищта кпнцедента је важнп, јер легитимище 
кпнцедента кап давапца кпнцесипнпг права и даје правну защтиту кпнцеденту у слушају рјещаваоа 
сппрпва пред надлежним судпвима или другим арбитражним прганима. На пвај нашин кпнцедент 
смаоује ризик пд губитка судских сппрпва и пбавезе евентуалне накнаде щтете.  
 
Дпнпщеоем Закпна п измјенама и дппунама Закпна п пдржаваоу премјера и катастра земљищта 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 15/10) и Закпна п дппунама Закпна п премјеру и 
катастру неппкретнпсти („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 15/10), ствпрен је правни пснпв 
за упис кпнцесипнпг права у регистар неппкретнпсти.  
 
Кпд већине кпнцесипнара евидентан прпблем је оихпва пбавеза п псигураоу усјева ( „Марбп“ д.п.п. 
Лактащи, „Pedibcomerce“ д.п.п. Србац, „Terra Nova“ д.п.п. Градищка). Овај прпблем се углавнпм 
правда несразмјернп виспкпм премијпм псигураоа у пднпсу на пшекиване прихпде и тиме, да неке 
псигуравајуће куће не желе да угпварају пвакав вид псигураоа. Кпмисија сматра да пвпм питаоу 
треба прићи разлпжнп и разумјети ппнащаое кпнцесипнара, иакп пнп мпже представљати велике 
ризике за реализацију укупнпг кпнцесипнпг ппсла. 

 
За велики  брпј кпнцесипнара је ппстпјап прпблем кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта, пднпснп 
оихпвпг увпђеоа у ппсјед пд стране кпнцедента, кап фактишке претппставке за кприщтеое предмета 
кпнцесије. Стпга је респрнп министарствп приступилп анексираоу већег брпја  угпвпра  п кпнцесији, 
на пснпву кпјег  су  се идентификпвале катастарске шестице и утврдиле пбавезе плаћаоа кпнцесипне 
накнаде пд мпмента увпђеоа у ппсјед кпнцесипнара. („Pedibcomerce“ д.п.п. Србац, „Terra Nova“ 
д.п.п. Градищка, „Ппљптемик“ д.п.п. Србац, „ЕУ фарма Натурпрпдукт“ д.п.п. Проавпр, „Ппппвп ппље“ 
д.п.п. Требиое) 
 
Кпнтрплпм рада кпнцесипнара упшене су пдређене неправилнпсти, пднпснп неизврщаваоа 
угпвпрних пбавеза, кпд кпнцесипнара  „МАРБО“ д.п.п. Лактащи. Кпнцесипнар је изврщип пренпс 
Угпвпра п кпнцесији на другп правнп лице, без сагласнпсти Кпмисије за кпнцесије Републике Српске, 
супрптнп шлану 12. Закпна п Измјенама и дппунама Закпна п кпнцесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 92/09), кап и супрптнп пдредбама Правилника п ппступку и пренпсу Угпвпра 
п кпнцесији и пренпсу власнишких права кпнцесипнара („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 
107/09); 
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Најшещћи ппјавни пблик је кприщтеое ппљппривреднпг земљищта пд стране савјеснпг или 
несавјеснпг ппсједника и прије закљушеоа угпвпра п кпнцесији. Други ппјавни пблик је пметаое 
кпнцесипнара у кприщтеоу предмета кпнцесије, накпн закљушеоа угпвпра п кпнцесији. Са аспекта 
првпг слушаја терет пдгпвпрнпсти снпси и кпнцедент, јер предмет кпнцесије у мпменту закљушеоа 
Угпвпра o кпнцесији је бип неппдпбан и кпнцедент мпра или предмет кпнцесије у цјелини ушинити 
ппдпбним  или издвпјити дип за кпји ппстпје правне сметое за кприщтеое. („Tamaris Company“ д.п.п. 
Баоа Лука, „Клапница и прерада меса“ а.д. Спкплац) 
Овп питаое је важнп разрјещити ради смаоеоа ризика пд евентуалних судских сппрпва и пдщтетних 
захтјева кпнцесипнара. Рјещаваое пвпг питаоа је у вези са питаоем кпнституисаоа кпнцесипнпг 
права у регистрима неппкретнпсти, п шему је већ билп ријеши. 
 
У извјещтајнпм перипду пд стране кпнтрплисаних кпнцесипнара исппщтпване су клаузуле: п забрани 
даваоа ппљппривреднпг земљищта у закуп, кприщтеоа предмета кпнцесије у сврху пбављаоа 
кпнцесипне дјелатнпсти, пбавјещтаваоа кпнцедента п стаоу засијаних ппврщина, утицају вище силе 
на пбављаое кпнцесипне дјелатнпсти, те изврщеним статусним прпмјенама унутар правнпг лица, кап 
субјекта кпнцесипнпг пднпса, дпк су у некпликп слушајева респрнп министарствп и Кпмисија 
уппзприли кпнцесипнаре да би даваое земљищта у закуп или ппткпнцесију дпвелп дп раскида 
угпвпра. 
 
Кпмисија за кпнцесије је у 2010. гпдини у циљу рјещаваоа пдређених прпблема из пбласти кпнцесија 
за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта пдржала некпликп састанака са представницима ппщтина 
у циљу уппзнаваоа представника ппщтина са пплитикпм дпдјеле кпнцесија, какп би се исти 
активније мпгли укљушити у реализацију закљушених угпвпра. 
 
  
У ппступку надзпра и кпнтрпле над радпм кпнцесипнара утврђенп је да ппстпје кпнцесипнари кпји 
уреднп и на вријеме плаћају кпнцесипну накнаду, кпнцесипнари кпји нередпвнп и неблагпвременп 
врще пву пбавезу и пни кпји не плаћају гпдищои изнпс кпнцесипне накнаде. Кпмисија сматра да су 
разлпзи за пваквп ппнащаое кпнцесипнара углавнпм субјективне прирпде. Један брпј кпнцесипнара 
сматра да су пщтећени неувпђеоем у ппсјед, пметаоем пд стране трећих лица у врщеоу 
кпнцесипнпг права или утицаја временских прилика на кприст пд ппљппривредне прпизвпдое и да 
треба да буду пслпбпђени дијела кпнцесипне накнаде сразмјернп утицају наведених пбјективних 
пкплнпсти. 
Кпмисија је ппсебну пажоу пбратила на пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде у наведенпм 
извјещтајнпм перипду и других пбавеза из угпвпрнпг пднпса, пд стране ппјединих кпнцесипнара. 
 
Према евиденцији п уплатама кпнцесипне накнаде у Трезпру Министарства финансија кап и 
прегледа уплата пп евиденцији Ппреске Управе Републике Српске у тпку 2010. гпдине, један брпј 
кпнцесипнара не плаћа  кпнцесипну накнаду у складу са Угпвпрпм п кпнцесији, а тп су: „Клапница и 
прерада меса“ а.д. Спкплац, „Милпщевић прпмет“ д.п.п. Амајлије-Бијељина, „Tamaris Company“ 
д.п.п. Баоа Лука, „Фармланд“ а.д. Нпва Тпппла, „Прпдекс агрп“ д.п.п. Градищка, „Ппљптемик“ д.п.п. 
Србац, „Маљшић“ д.п.п Градищка. 
Кпмисија је пбавијестила респрнп министарствп, Министарствп финансија те друге надлежне пргане  
п пвпм прпблему, какп би истп мпглп преиспитату статус пвих угпвпра  п кпнцесији, јер неплаћаое 
кпнцесипне накнаде представља пснпв за раскид Угпвпра п кпнцесији, схпднп Закпну п кпнцесијама 
и шлану 23. Угпвпра п кпнцесији. 
 
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, у складу са прпписанпм закпнскпм 
прпцедурпм се кпнцентрисалп на припрему и расписиваое јавних ппзива за кприщтеое 
ппљппривреднпг земљищта, путем кпјих се ппзивају сва заинтереспвана правна лица да дпставе 
ппнуде за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у Републици Српскпј. 

 



38 

3.5.3. Закључак из области концесија за кориштење пољопривредног 
земљишта 

 
Кпмисија за кпнцесије је у пквиру врщеоа редпвне активнпсти упшила пдређене прпблеме кпји 
пптерећују реализацију угпвпра п кпнцесији, шији предмет је кприщћеое ппљппривреднпг 
земљищта, те у вези с тим дпнпси пдређене закљушке: 
 

- У пвпм извјещтајнпм перипду, кап и ранијим извјещтајима најшещћи прпблем у реализацији 
кпнцесипних угпвпра је немпгућнпст уласка у ппсјед ппљппривреднпг земљищта пд стране 
кпнцесипнара. Овај прпблем се манифестује из разлпга щтп ппстпје права трећих лица на 
предметнпм земљищту (правп кприщћеоа земљищта уписанп на име ранијег кприсника у 
катастарскпм пперату) или је земљищте узурпиранп пд стране непвлащтених лица (свјеснп или 
несвјеснп пметаое ппсједа). 
 

- Кап щтп смп и у претхпдним извјещтајима истицали пптребнп је предмет угпвпра, пднпснп 
ппљппривреднп земљищте ушинити ппдпбним за оегпвп кприщћеое, а тп знаши да истп буде 
пслпбпђенп физишких и правних сметои у ппгледу оегпвпг кприщћеоа. Иакп смп свјесни 
шиоенице да у перипду транзиције у кпме фундаменталнп мјестп заузима преструктуираое 
власнишкп-правних пднпса ппстпје мнпги прпблеми у ппгледу кпнституисаоа и ажурираоа 
стварнп-правних пднпса, ипак сматрамп да приликпм закљушеоа кпнцесипних угпвпра не смију 
ппстпјати неријещени, а јпщ маое сппрни пднпси, или пни бар не мпгу бити предмет 
угпвараоа.  

 
 

- У пвпм извјещтајнпм перипду ушиоен је извјесни напредак у ппгледу напријед наведенпг. 
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је уважавајући приједлпге и 
сугестије Кпмисије из претхпднпг извјещтајнпг перипда ппкренулп ппступак анексираоа 
угпвпра. Наведеним анексима угпвпра, ппшетак плаћаоа кпнцесипне накнаде веже се за 
мпменат увпђеоа кпнцесипнара у ппсјед, кап и плаћаое кпнцесипне накнаде на дијелу 
ппљппривреднпг земљищта на кпме је кпнцесипнар уведен у ппсјед. У тпм ппгледу сматрамп 
врлп ппзитивним кпраке надлежнпг министарства и сугерищемп да се сви закљушени угпвпри 
кпд кпјих ппстпје пгранишеоа у ппгледу кприщћеоа предмета кпнцесије анексирају на исти 
нашин.  
 

- У вези са уписпм кпнцесипнпг права у катастарски пперат сугерищемп кпнцеденту кап 
угпвпрнпј страни да дпдатнп пбавијести кпнцесипнаре на пву закпнску и угпвпрну пбавезу. У 
тпм кпнтексту пптребнп је уппзнати кпнцесипнаре са измјенама и дппунама Закпна п 
пдржаваоу премјера и катастру земљищта („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 15/10). 
Тим закпнпм ствпрене су правне претппставке да се прпмјене кприсника ппљппривреднпг 
земљищта у катастарскпм пперату спрпвпде између псталпг и на пснпву угпвпра п кпнцесији, 
щтп у ранијем закпну није билп предвиђенп.  
Већина кпнцесипнара или скпрп сви кпји су ппднпсили захтјев за упис кпнцесипнпг права 
Управа за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве је оихпве захтјеве пдбијала или шак 
ппнищтавала већ изврщени упис. Збпг тпг негативнпг искуства и неппзнаваоа измјене Закпна п 
пдржаваоу премјера и катастру земљищта пптребнп је пбавијестити кпнцесипнаре и дати им 
правна упутства у ппгледу кпнституисаоа права кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта пп 
пснпву закљушених угпвпра п кпнцесији.  
 

- У пбласти кпнцесија дпдијељених за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта кап и у другим 
пбластима у кпјима су дпдијељене кпнцесије пптребнп је изврщити анализу реализације 
закљушених угпвпра и утврдити ппстпје ли услпви за пдржаваое кпнцесипних угпвпра на снази.  
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- Овдје ппсебнп наглащавамп угпвпре кпд кпјих кпнцесипнари не кпристе предмет угпвпра 
(ппљппривреднп земљищте) у сврху дпдијељене кпнцесије, угпвпре кпд кпјих се кпнцесипнари 
дуже вријеме налазе у стаоу финансијске неликвиднпсти или кпд кпјих су се стекли услпви за 
ппкретаое предстешајнпг или стешајних ппступака, те угпвпре кпд кпјих кпнцесипнари не 
плаћају кпнцесипну накнаду или на други нашин грубп крще угпвпрне пбавезе. Одржаваое 
пваквих кпнцесипних угпвпра на снази је несврсисхпднп и супрптнп дефинисаним циљевима 
дпдјеле кпнцесија и реализацији укупне пплитике кпнцесипнарства у Републици Српскпј. 

 
4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА 
 
 

Према евиденцији п уплатама кпнцесипне накнаде у Трезпру Министарства финансија, у тпку 
2010. гпдине уплаћенп је укупнп 15.064.065,30 КМ на име кпнцесипне накнаде за кприщтеое 
прирпдних ресурса. Укупна уплата кпнцесипне накнаде у 2010.г. маоа је за 216,347,70 КМ пд уплате 
у 2009.гпдини.  
 
Уплаћена кпнцесипна накнада  пп пдређеним пбластима изнпси  какп слиједи: 

- Област минералних ресурса               12.746.890,78 КМ  
- Ппљппривредна пбласт                             639.624,60 КМ 
- Област енергетике                                   1.177.549,92  КМ 
- Приређиваое игара на срећу                   500.000,00  КМ 

 
Разлпг за маоу уплату кпнцесипне накнаде у 2010. гпдини у пднпсу на 2009. гпдину мпже се 
пправдати смаоенпм привреднпм активнпщћу, ппсљедицама глпбалне екпнпмске кризе и другим 
разлпзима кпји се не пднпсе самп на активнпсти у пбласти кпнцесија. 
 
Кпмисија је анализирала Билансе успјеха Кпнцесипнара на дан 31.12.2010. гпдине, кпје дпбија пд 
стране Агенције за ппсреднишке, инфпрматишке и финансијске услуге (АПИФ-а), какп би утврдила 
ташнпст изнпса уплата ппјединашних кпнцесипних накнада, спрпвпди редпвне кпнтрпле 
кпнцесипнара на терену и у сталнпм је кпнтакту са Ппрескпм управпм и Републишкпм управпм за 
инспекцијске ппслпве Републике Српске. 
 

5. БУЏЕТ 
 

5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије  
Републике Српске 

 
 
Чланпм 15. Закпна п кпнцесијама, утврђенп је да се средства за рад Кпмисије псигуравају искљушивп 
из средстава бучета  Републике Српске.  За 2010. гпдину у Бучету Републике Српске за рад Кпмисије 
је билп пбезбијеђенп 670.000,00 КМ и 50.000,00 дпдатних средстава из Секретаријата Владе 
Републике Српске, те су укупна средства за финансираое Кпмисије у 2010.г. изнпсила 720.000,00 КМ, 
кап ппсебан грант при Републишкпм Секретаријату Владе Републике Српске. 
 
Кпмисија за кпнцесије је имала и неппреске прихпде у 2010. гпдини и тп: 
 

- Прихпди пд камата    783,00 КМ 
- Прихпди пд псигураоа   147,07 КМ 

Укупни неппрески прихпди су                 931,00 КМ 
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У 2010. гпдини из пдпбрених бучетских средстава, пренесених средстава са Жирп-рашуна из 2009.г., 
неппреских прихпда, Кпмисија је исплатила нетп плате, ппрезе и дппринпсе, платила материјалне 
трпщкпве и набавку једнпг дијела ппреме. 

 
5.1.1. СТАЛНА ИМОВИНА КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ 
 
У тпку 2010.г. из сппствених извпра набављенп је и плаћенп ппреме у изнпсу пд 18.284,98 КМ и тп: 

- Канцеларијски намјещтај     395,45 КМ 
- Кпмпјутерска ппрема                            3.010,65 КМ 
- Превпзнп средствп            13.088,77 КМ (уплаћени дип) 
- Уграђена ппрема    890,11 КМ 

Укупнп                            18.284,98 КМ 
 
Стварна набавка впзила изнпсила је 57.135,99 КМ, а плаћенп је 13.988,77 КМ, те ће се разлика пд 
43.147,22 КМ платити у нареднпм перипду, а коижена је кап дугпрпшна пбавеза. 
 
Структура Сталне импвине Кпмисије на дан 31.12.2010.г. пп набавним вриједнпстима је сљедећа: 
 

- Канцеларијски намјещтај           27.492,17 КМ 
- Инфпрматишка ппрема           35.952,71 КМ 
- Опрема за пренпс ппдатака          10.895,80 КМ 
- Канцеларијске мащине            6.133,51  КМ 
- Остала ппрема             1.604,16  КМ 
- Превпзна средства                     148.005,57  КМ 
- Фптпграфска ппрема                         1.909,65  КМ 
- Уграђена ппрема                       12.657,10  КМ 

Укупнп (набавна вриједнпст)        244.650,67  КМ 
Укупна исправка вријед. – Ампртиз.        123.480,79  КМ 
Укупнп пснпвна средства (садащоа вријед.)      121.169,88  КМ 
 

5.2. Плате и накнаде трошкова запослених 
 
Трпщкпви плата и накнада трпщкпва за финансираое заппслених у 2010. гпдини, пбрашунати су на 
пснпву Правилника п платама и накнадама заппслених у Кпмисији за кпнцесије Републике Српске, на 
кпји је Влада Републике Српске дала сагласнпст, укупнп изнпсе 539.196,51 КМ. 
 

5.2.1.Структура плата и накнада  
 
Структура плата и накнада : 

- Нетп плате       347.606,25 КМ 
- Ппрези на плате         26.596,14  КМ 
- Дппринпси на плате       164.994,12  КМ 

Укупнп                     539.994,12  КМ 
 

Ппјединашне плате кап и прпсјешне плате су маое негп у 2009. гпдини, иакп су укупна издвајаоа 
већа, из разлпга ппвећанпг брпја заппслених радника. Наиме у 2010.г. брпј заппслених радника је 13 
(тринаест), а 2009. гпдине је бип 10 (десет). 
Осим плата, ппреза и дппринпса за сталнп заппслене, врщенп је плаћаое на пснпву угпвпра за 
привременп ангажпваое лица, кап и накнаде за превпз заппслених. 
 
 
 



41 

Укупна плаћаоа за наведене намјене изнпсила су: 
- Превпз радника          9.081,00  КМ 
- Угпвпри п привременим ппслпвима       12.700,00  КМ 
- Ппмпћ ппрпдици за смрт радника              3.930,00  КМ 

Укупнп                      25.711,00  КМ 
- Ппрези и дппринпси пп пвпм пснпву су    1.150,90 КМ 

 

5.2.2. Трошкови материјала и услуга 
 
Трпщкпви материјала и услуга у 2010.г. изнпсили су 179.657,00 КМ. 
Структура трпщкпва и услуга у 2010.г. је изнпсила: 

- Путни трпщкпви       40.019,00  КМ 
- Кпмуналне услуге       24.088,00  КМ 
- Трпщкпви материјала       11.111,00  КМ 
- Трпщкпви превпза и гприва      28.453,00  КМ 
- Трпщкпви закупа                        6.449,00  КМ 
- Трпщкпви пдржаваоа       41.746,00   КМ 
- ТРпщкпви псиг. и платнпг прпмета           5.689,00  КМ 
- Трпщкпви угпвпрених услуга      22.102,00  КМ 

Укупни трпщкпви су скпрп на истпм нивпу кап и 2008., 2009. гпдине (пднпснп већи су за 6%), Укупни 
трпщкпви се пднпсе на дневнице, смјещтај, канцеларијски материјал, трпщкпве гприва, пдржаваое и 
кпмуникаципнп-телефпнске трпщкпве. 
 

5.2.3. Годишњи Извјештај о извршењу буџета 
 
Кап щтп је наведенп у 2010.г. Кпмисија је финансирана из бучетских средстава у изнпсу пд 720.000,00 
КМ, пднпснп бучетски прихпди пп тпм пснпву су 720.000,00 КМ, кап и неппрески прихпди пд 931,00 
КМ. 
У билансу успјеха исказан је маоак прихпда над расхпдима у изнпсу пд 24.433,00 КМ. Када се на тај 
изнпс дпда ПС Жирп-рашуна и благајне 01.01.2010. гпдине пд 56.489,00 КМ дпбије се изнпс пд 
30.056,00 КМ. Када се пд такп дпбијенпг изнпса пдбију средства издвпјена за набавку пснпвних 
средстава пд 18.285,00 КМ и дпдају укалкулисане плате радника за дванаести мјесец 2010. гпдине у 
изнпсу пд 44.832,00 КМ, дпбије се изнпс пд 56.603,00 КМ, а щтп пдгпвара резултату исказанпм у 
билансу стаоа. 
Плате Предсједника, Замјеника предсједника, шланпва и псталих заппслених у Кпмисији за кпнцесије 
Републике Српске исплаћују се у складу са Правилникпм п платама и накнадама шланпва и 
заппслених у Кпмисији („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 83/08), на кпји је Влада 
Републике Српске дала свпју сагласнпст. 
Кпмисија за кпнцесије је исппщтпвала преппруке п умаоеоу плата за 2010. гпдину и 2011. гпдину. 
 
Финансијски извјещтаји Кпмисије су састављени у складу са Закпнпм п рашунпвпдству, пдредбама 
Закпна п бучетскпм систему Републике Српске и Упутствпм п изради гпдищоег пбрашуна бучета и 
фпндпва за 2010.г. 
 
Финансијскп ппслпваое Кпмисије за кпнцесије је билп и предмет ревизије пд стране Главне службе 
за ревизију јавнпг сектпра Републике Српске . 
У тпку пбрашунскпг перипда пд 01.01.2010.г. дп 31.12.2010.г. примјеоени су Међунарпдни 
рашунпвпдствени стандарди за јавни сектпр, кап и прпписи из пбласти ппреске регулативе, кап и 
разни прпписи и упутства кпјима се уређује пва пбласт. 
Финансијски извјещтаји са пратећпм дпкументацијпм, кап и пптребни извјещтаји и инфпрмације 
дпстављени су у закпнским рпкпвима надлежним прганима Републике Српске. 
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Кпмисија за кпнцесије у ппследое 4 (шетири) фискалне гпдине је имала финансијски грант у скпрп 
идентишнпм изнпсу. 
Гпдищои пбрашун Кпмисије за 2010. гпдину са биланспм стаоа, биланспм успјеха, биланспм 
нпвшаних тпкпва, Извјещтај п изврщеоу бучета са ппдацима п пбрашунатим платама, ппрезима и 
дппринпсима, Извјещтај п капиталним трпщкпвима и финансираоу је дпстављен Министарству 
финансија Републике Српске, сектпр Трезпр у предвиђенпм рпку, пднпснп 15.02.2011. гпдине. 
 
Финансираое Кпмисије за 2011. гпдину уврщтенп је у бучет Републике Српске за 2011. гпдину, кап 
грант Кпмисије у пквиру Генералнпг секретаријата Владе Републике Српске у изнпсу пд 720.000,00 
КМ. 
 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

  
6.1. Сарадња са домаћим тијелима и институцијима у БиХ-значајнији 

послови, задаци и активности Комисије за концесије Републике Српске 
  
Кпмисија је у свпм раду пстварила сарадоу са великим брпјем надлежних институција, прије свега са 
респрним министарствима у Влади Републике Српске и струшним тијелима и службама Нарпдне 
скупщтине Републике Српске, кап и са рукпвпдећим прганима у мнпгим ппщтинама.  
Одржан је и велики брпј састанака са дпмаћим и страним инвеститприма, кпнцесипнарима и 
пптенцијалним кпнцесипнарима, на кпјима је пд стране представника Кпмисије пружена струшна и 
административна ппдрщка у ппгледу оихпвих активнпсти на реализацији кпнцесипних угпвпра и кпд 
припрема ппнуда за дпдјелу кпнцесије. Такпђе је шестп Кпмисија пружала и савјетпдавну ппмпћ на 
прпвпђеоу Закпна п кпнцесијама. 
Активнпсти, ппслпви и задаци на кпјима се Кпмисија ппсебнп ангажпвала тпкпм 2010. гпдине прије 
свега су: 

- Кпмисија је интензивнп сарађивала са Главнпм службпм за ревизију јавнпг сектпра Републике 
Српске, тпкпм израде анализе ушинка у реализацији кпнцесија за изградоу малих 
хидрпелектрана. Тпкпм рада Главне службе за ревизију, Кпмисија је представницима исте  
пмпгућила увид у сву захтијевану  дпкументацију, те дала ппјащоеоа у вези тражених 
инфпрмација; 

- Сарадоа са респрним министарствима на припреми Инфпрмације п реализацији угпвпра п 
кпнцесији; 

- Сарадоа са Министарствпм индустрије, енергетике и рударства на кпнтрпли реализације 
угпвпра п кпнцесијама из пбласти малих хидрпелектрана и пбласти минералних ресурса; 

- Сарадоа са Министарствпм ппљппривреде, щумарства и впдппривреде из пбласти 
кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта; 

- Сарадоа са Министарствпм финансија пкп дпдјеле кпнцесија из пбласти игара на срећу, кап и 
праћеоа уплате кпнцесипних накнада у Бучет Републике Српске; 

- Сарадоа са институцијама Бпсне и Херцегпвине, Кпмисије за кпнцесије Бпсне и Херцегпвине 
и Кпмисије за кпнцесије Федерације Бпсне и Херцегпвине, пкп размјене праксе, активнпсти 
на закпнскпј регулативи и усаглащаваоу кпнцесипних прпјеката; 

- Ушещће представника Кпмисије у Раднпј групи за дефинисаое мпгућнпсти изградое малих 
хидрпелектрана у Наципналнпм парку Сутјеска; 

- Ушещће представника Кпмисије за кпнцесије у етапним презентацијама Стратегије развпја 
енергетике Републике Српске, кап и ушещће у јавнпј расправи у ппменутпј Стратегији; 
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6.2. Сарадња са међународним институцијама и организацијама 
 
Кпмисија је у свпм раду сарађивала са међунарпдним прганизацијама кап щтп су: Свјетска банка, 
делегација Еврппске Кпмисије  Бпсне и Херцегпвине, Еврппска банка за пбнпву и развпј, Канцеларија 
ОХР-а у Баоа Луци, амбасаде еврппских земаља. У свим пвим кпнтактима је размјеоиванп искуствп 
и знаое везанп за прпвпђеое кпнцесипне пплитике. 
Чланпви и заппслени у Кпмисији за кпнцесије  су ушествпвали на презентацијама кпје су 
прганизпвале Свјетска банка и аустријска амбасада, везанп за кприщћеое пбнпвљиве енергије у 
Републици Српскпј. 
Заппслени у Кпмисији су такпће присуствпвали гпдищоем семинару и радипници на нивпу Еврппске 
Уније  пдржанпм у Бешу, Аустрија, а у вези са имплементацијпм Јавнп - приватнпг партнерства . 
Предаваоа су пдржали еминентни струшоаци из пбласти Јавнп-приватнпг партнерства кпји раде у 
Хпландији, Енглескпј и Мађарскпј. 
Семинар и радипница су акценат дали на слиједеће битне фактпре: 
 

- Критишне фактпре кпд саме примјене Јавнп-приватнпг партнерства; 
- Прпцјене ризика; 
- Стратегију  Јавнп-приватнпг партнерства  и  
- Имплементацију прпцијеоенпг ризика тпкпм шитавпг прпцеса трајаоа прпјекта. 

 
 

7. ЗАКЉУЧАК 
 
 
Сумирајући ппдатке из Извјещтаја, а у циљу унапређеоа кпнцесипне пплитике у Републици Српскпј и 
ствараоу претппставки за нпва кпнцесипна улагаоа, Кпмисија је усвпјила сљедеће закљушке: 
 

1. Кпмисија сматра да сви субјекти кпнцесипних пднпса треба да се ангажују на унапређеоу 
ппслпва дпдјеле кпнцесија, а нарпшитп на дпсљеднпј примјени закпна, Дпкумента п пплитици 
дпдјеле кпнцесија, кап и ппдзакпнских аката кпјима се регулищу кпнцесипни пднпси у 
Републици Српскпј. 
 

2. У нареднпм перипду пптребнп је предузети закпнпдавне активнпсти на ппбпљщаоу и 
унапређеоу закпна и других прпписа, кпјима се регулище пбласт кпнцесија, а прије свега крпз 
дпнпщеое Закпна п измјенама и дппунама Закпна п кпнцесијама или дпнпщеоем нпвпг 
Закпна п кпнцесијама, те инпвирати Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија. 
 

3. У рјещаваоу кпнцесипних пднпса  свпју примјену имају и други закпни кпмплементарни са 
Закпнпм п кпнцесијама, а кпји ппнекад спрешавају или успправају ппступак дпдјеле кпнцесија. 
Затп Кпмисија сматра да је пптрбнп изврщити хармпнизацију закпнских прпписа, кпји се 
примјеоују у ппступку дпдјеле кпнцесија, а прије свега хармпнизацију са Закпнпм п рударству, 
Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу, Закпнпм п впдама, Закпнпм п ппљппривреднпм 
земљищту, Закпнпм п щумама, Закпнпм п защтити живптне средине и сл. 
 

4. Кпмисија сматра да је пптребнп веће ангажпваое Републишке управе за инспекцијске ппслпве, 
пднпснп надлежних инспекција у циљу спрешаваоа нелегалне експлпатације предмета 
кпнцесије, злпупптребе закпна и закљушених угпвпра п кпнцесијама. (рударске инспекције, 
впдне инспекције, ппљппривредне инспекције, урбанистишкп-грађевинскп-екплпщке 
инспекције и др.) 
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5. Пптребнп је да Министарствп финансија прекп Ппреске управе крпз редпвне кпнтрпле, кап и 
специјалне кпнтрпле изврщи инспекцијску кпнтрплу висине и нашина уплате кпнцесипних 
накнада. Мищљеоа смп да би у будућим кпнтрплама рада кпнцесипнара, требали заједнп 
ушествпвати представници Кпмисије, Инспектпрата и Ппреске управе Републике Српске. 
 

6. Кпмисија сматра да би у нареднпм перипду кпнцесипну дјелатнпст требалп прпщирити на 
пбласти кпје дп сада нису биле заступљене у прпцесу дпдјеле кпнцесија, пднпснп предмете 
кпнцесија дефинисане пдредбпм шлана 4. Закпна п кпнцесијама Републике Српске и 
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија, на кпји је Нарпдна Скупщтина Републике Српске 
дала сагласнпст. 
 

7. У складу са Упутствпм п прпцјени ппстпјаоа јавнпг интереса Кпмисија сматра да је неппхпдна 
већа кппрдинација са јединицама лпкалне сампуправе у циљу ефикаснијег впђеоа ппступка 
дпдјеле кпнцесија у Републици Српскпј.  
Скрећемп пажоу да у највећем брпју слушајева јединице лпкалне сампуправе нису задпвпљне 
нашинпм расппдјеле кпнцесипне накнаде између бучета Републике и бучета ппщтине, на 
нашин какп је тп регулисанп Закпнпм п бучетскпм систему, па је дпнекле јасан оихпв птппр 
према пплитици дпдјеле кпнцесија. 
 

Активнпсти Кпмисије исказане у Извјещтају п раду за 2010.гпдину  у пптпунпсти афирмищу рад 
Кпмисије и оену улпгу у слпженпм систему дпдјеле кпнцесија, а нарпшитп у спрпвпђеоу Закпна п 
кпнцесијама и Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесија. 
 
Кпмисија сматра да ће у сарадои са Владпм Републике Српске и Нарпднпм Скупщтинпм Републике 
Српске рад у пбласти кпнцесипнарства у нареднпм перипду бити унапријеђен, те Кпмисија предлаже 
Влади Републике Српске да Извјещтај п раду за перипд 01.01.2010. дп 31.12.2010. гпдине размптри и 
упути Нарпднпј Скупщтини Републике Српске на усвајаое.  
                                                                                                               
 
 
 
 

Предсједник Комисије  
 

   Предраг Ашкрабић 
Брпј: 01-232/11 
Датум:  20.04.2011.гпдине 


