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1. УВОД
Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске (у даљем тексту Комисија), подноси се на
основу одредбе члана 18. Закона о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 25/02, 91/06 и 92/09), којим је прописано да Комисија подноси Извјештај о свом раду
у претходној години Народној Скупштини Републике Српске, путем Владе Републике Српске,
најкасније до 30. априла текуће године.
У складу са чланом 15. Закона о концесијама Републике Српске, Комисија припрема годишњи
финансијски извјештај и укључује га у Извјештај о раду у претходној фискалној години.
Према одредбама Закона о концесијама, Извјештај о раду Комисије садржи податке о поднесеним
захтјевима, односно захтјевима за ревизију, рјешења Комисије и број, врсту и одговоре на упите које
је Комисија разматрала. Извјештај садржи и све друге информације које у вези са радом Комисије
затражи Влада Републике Српске.
Извјештај o раду Комисије обухвата период јануар – децембар 2011. године и има за циљ да
информише Народну скупштину Републике Српске, али и јавност, о раду Комисије и досадашњим
активностима на провођењу законских и подзаконских прописа из области концесионе дјелатности.
У току 2011. године, Комисија je провела активности у складу са Законом о концесијама и основним
начелима на којима Закон почива, чиме се обезбјеђује:
- Домаћим и правним лицима да под једнаким условима добију право коришћења природног
богатства, добра у општој употреби или право изградње објеката ради обављања дјелатности
које су законом утврђене као дјелатности од општег интереса;
- Исти правни положај домаћих и страних лица за све вријеме изградње објекта или извођења
других радова и у обављању дјелатности која је предмет концесије;
- Једнакост услова за раскид уговора и правних посљедица у том случају ;
- Заштита јавног интереса у поступку оцјене оправданости за давање концесије и у периоду
њеног трајања;
- Искључиво право Републике Српске да даје концесију, подразумијевајући то право и кад се
даје концесија за изградњу комуналне инфраструктуре;
- Ограничено трајање концесије чији је максималан рок утврђен Законом;
- Предаја свих објеката, уређаја и постројења по престанку концесије у својину Републике
Српске;
- Обављање свих процедуралних послова везаних за додјеле концесија и послова контроле
извршавања права и обавеза из концесионих уговора.
Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“
број: 25/02, 91/06 и 92/09), подзаконских аката на које је сагласност дала Влада Републике Српске и
Документа о политици додјеле концесије („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/06), који је
усвојен од стране Народне Скупштине Републике Српске. У Документу о политици додјеле концесија
дефинисани су приоритетни циљеви, којих се Комисија у свом раду придржава. Један од основних
циљева је оживљавање привредних активности путем улагања домаћег и страног капитала, што све
скупа треба да оствари повољније економске ефекте по Републику Српску.
Рад Комисије у 2011. години обиљежен је бројним активностима у вези са разматрањем захтјева за
давање сагласности за вођење преговора, захтјева за давање сагласности за закључење Уговора,
захтјева за давање сагласности на Студије економске оправданости и сагласности на Јавни позив у
складу са прописаном законском процедуром. Поред тога, Комисија је у складу са Законом о
концесијама вршила провјеру и надзор рада концесионара и контролу реализације закључених
Уговора о концесији.
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2. ПРАВНИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2.1. Закон о концесијама
Законом о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 25/02, 91/06 и 92/09) и
Документом о политици додјеле концесија ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/06)
уређују се предмет, начин и услови под којима се могу додјељивати концесије у Републици Српској,
надлежност за додјелу концесија, оснивање Комисије, поступак јавног позива, поступак подношења
самоиницијативне понуде на основама искључивих и ексклузивних права понуђача, садржај уговора
о концесији, престанак уговора о концесији, права и обавезе концесионара, рјешавање спорова и
друга питања од значаја за додјелу концесија на територији Републике Српске.
Закон о концесијама се примјењује на све привредно-правне субјекте основане у складу са законима
Републике Српске, било да су у власништву домаћег и/или страног оснивача, коме се додјељује
концесија и које закључује уговор о концесији.
Циљ закона је да створи јаван и свима доступан, недискриминаторан и јасан правни оквир за
утврђивање услова под којима се домаћим и страним привредно-правним субјектима могу
додјељивати концесије у Републици Српској и да подстицај улагању страног капитала у предметним
областима.

2.2. Подзаконска акта
У складу са члановима 14. и 21. Закона о концесијама, Комисија је уз сагласност Владе Републике
Српске донијела сљедећа подзаконска акта:






Пословник о раду Комисије за концесије Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 77/04);
Упутство за процјену постојања јавног интереса ("Службени гласник Републике Српске",
број: 103/05);
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Комисији за
концесије Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/04)
Правилник о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде
("Службени гласник Републике Српске", број: 45/07, 63/07 и 101/07);
Правилник о преносу уговора о концесији и преносу власничких права концесионара
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 60/11).

2.3. Документ о политици додјеле концесија
Документом о политици додјеле концесија („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/06), даје
се опис привредних сектора у којима се путем концесија могу уступити на кориштење: природни
ресурси, добра у општој употреби или обављати дјелатности од општег интереса.
Документ о политици додјеле концесија даје свеобухватан и перспективан поглед на расположиве
ресурсе и привредне капацитете, с циљем њиховог одрживог кориштења у комерцијалне сврхе.
Најзначајнији циљеви који се желе постићи Законом о концесијама и Документом о политици
додјеле концесија су: пласман домаћег или страног капитала у инвестиционе пројекте, повећање
квантитета и квалитета производа и услуга, ангажовање домаћих производних и услужних
капацитета, повећање извоза, повећање фискалних прихода, унапређење стандарда пословања по
свјетским и европским критеријумима, трансфер технологије и сл.
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Документ о политици додјеле концесија дефинише:
1. Изградњу и кориштење, или само кориштење путева и припадајућих инфраструктурних
објеката, жељезничких пруга, пловних канала и лука и аеродрома.
2. Кориштење водотока и других вода.
3. Изградњу енергетских објеката.
4. Изградњу и кориштење, или само кориштење хидроакумулација.
5. Концесије у минерално-сировинском сектору.
6. Кориштење грађевинског земљишта.
7. Кориштење шума и шумског земљишта.
8. Концесије у области лова и риболова.
9. Изградњу, кориштење и управљање цјевоводним транспортом нафте, гаса и складиштењем у
цјевоводним терминалима.
10. Концесије за игре на срећу.
11. Концесије у области поштанских и телекомуникацијских услуга.
12. Концесије у области путничког и теретног жељезничког саобраћаја.
13. Јавни линијски превоз лица.
14. Хидромелирационе системе и вађење материјала из водотока и водних површина.
15. Уређење и кориштење корита и обала ријека и језера.
16. Кориштење пољопривредног земљишта.
17. Просторе и објекте природног и грађевинског наслеђа.
18. Концесије у области туризма.
19. Концесије у области дјелатности од општег интереса.
Имајући у виду да се очекује доношење новог Закона о концесијама, Комисија сматра да се у
наредном периоду треба приступити редефинисању Документа о политици додјеле концесија, или
доношењу новог Документа, којим би се актуелизирала политика додјеле концесија и ускладила са
новим Законом о концесијама.

2.4. Концесије у одредбама других комплементарних закона
Закон о концесијама донесен је 2002. године, након већине закона који регулишу коришћење
природних богатстава, добара у општој употреби и обављање дјелатности од општег интереса.
Међутим, важећи Закон о концесијама и Измјене и допуне Закона о концесијама из 2006.г. односно
2009.г. нису створили потпуно јасан правни основ за реализацију концесија у пракси, а у појединим
сегментима правне легислативе стварао је контрадикторност у погледу његове примјене, због чега се
требало одлучити на доношење новог закона.
Комисија је анализирала законска и подзаконска акта према 24 (двадесетчетири) тачке, које
обухватају потенцијалне предмете концесије у складу са чланом 4. Закона о концесијама и
Документом о политици додјеле концесија тј. законе којима се уређују правни режими у вези са
економским коришћењем појединих природних богатстава, добара у општој употреби и обављања
дјелатности од општег интереса за Републику Српску.
Уочила је да постоје одређене неусклађености позитивних законских прописа и Закона о
концесијама, а који стварају одређене проблеме у поступку додјеле концесија, односно реализацији
концесионих уговора.
Комисија је у 2010.г. иницирала питање усаглашавања (хармонизације) Закона о концесијама и
других законских прописа, комплементарних са Законом о концесијама.
По овом питању су у 2011.г. предузете активности из надлежности Комисије и покренута је
интерактивна сарадња са ресорним министарствима у том правцу.
Обављени су разговори и консултације са Министарством индустрије, енергетике и рударства, те
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, у чијим надлежностима је највећи број
додијељених концесија.
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Наглашавамо да је са ресорним министарствима постигнут висок степен сагласности, да је потребно
да се приступи хармонизацији позитивно-правних прописа, како би се превазишла колизија у самој
законодавној материји, која правно регулише питање концесија, а истовремено коришћење
природних ресурса и других јавних добара би постало рационалније, економичније и продуктивније
за Републику Српску.
Поједностављење правне регулативе с једне стране, треба да додјелу концесија учини ефикаснијом,
а хармонизација правне регулативе треба да осигура правну сигурност у погледу додјеле концесија,
односно коришћења предмета концесије, као важну компоненту у спровођењу политике додјеле
концесија.
Активности око хармонизације прописа у 2011.г. су на одређен начин застале, јер се у овом периоду
Народна скупштина Републике Српске опредијелила за доношење новог Закона о концесијама, који
је у међувремену ушао у законодавну процедуру, а чије доношење се очекује у 2012.г. Имајући у
виду наведено, Комисија сматра да је потребно ово питање актуелизирати након доношења новог
Закона о концесијама.

2.5. Припрема и израда новог Закона о концесијама
Посебно важна активност Комисије за концесије у 2011.г. била је учешће у припреми и изради
Нацрта новог Закона о концесијама.
Комисија је на одређен начин, а кроз претходне Извјештаје иницирала доношење новог Закона о
концесијама. Као регулаторно тијело, кроз непосредну примјену Закона о концесијама, те надзор и
провјеру рада концесионара, Комисија је уочила одређене проблеме у примјени закона, па и
стереотипност појединих законских одредби због протока времена од када је донесен први Закон о
концесијама, 2002.г. Из разлога експедитивности у примјени закона и стереотипности појединих
законских одредби, које нису биле у функцији унапређења концесионих односа, требало је
приступити доношењу новог Закона о концесијама. Без намјере да се у Извјештају бавимо појединим
законским рјешењима, нагласићемо неке аспекте новог Закона о концесијама.
Први пут се у систем додјеле концесија предвиђају „Планови додјеле концесија“. Ови планови треба
да коришћење природних ресурса, добара у општој употреби или обављање дјелатности од општег
интереса уреде на један систематски и плански начин. У припремама планова за додјелу концесија
требала би да буду укључена министарства, као и јединице локалне самоуправе, што треба да утиче
на већу актуелност и бољи квалитет самих планова, а с друге стране планови би се усклађивали са
развојним плановима Републике и јединица локалне самоуправе, као и другим стратешким
документима, што би представљало бољу основу за коришћење предмета концесије.
Друга важна новина у Нацрту закона је, што се не предвиђа додјела концесија методом
самоиницијативне понуде, која је према важећем закону била предвиђена као изузетак, али сеу
досадашњој пракси користила скоро као правило.
Нацртом новог Закона о концесијама дефинишу се два основна метода додјеле концесија, односно
двије процедуре додјеле концесија и то путем:
1. Јавног надметања у отвореном поступку и
2. Јавног надметања у двостепеном поступку.
Важност овог метода додјеле концесија је у његовом начелу јавности, конкурентности и
транспарентности.
Поред наведених метода Нацрт Закона предвиђа, као изузетак у поступку додјеле концесија и метод
преговарачког поступка, у законом такстивно набројаним случајевима:
- Понуде јавног предузећа у већинском власништву Републике, или јединице локалне
самоуправе, која обавља дјелатност од општег интереса, као обавезу у систему јавне услуге, а
чија дјелатност је предмет концесије у смислу члана 6. овог закона;
- Понуде Привредног друштва које је извршило власничку трансформацију у складу са
прописима о приватизацији државног капитала, а чија дјелатност је предмет концесије у
смислу члана 6. овог закона;
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-

Када је уговор о концесији раскинут кривицом концесионара, а изборни поступак није могуће
провести, с обзиром на хитну потребу да се заштити имовина и настави обављање
концесионе дјелатности;
- Продужење рока на који је концесија додијељена;
- Понуде које садрже елементе техничко-технолошког и економског рјешења, као и друге
елементе на основу којих се може сагледати јавни интерес и економска оправданост
реализације инфраструктурних и других потреба, од стратешког значаја за Републику, а које
нису утврђене планом из члана 9. овог закона;
- Провођење споразума, којим је предвиђена заједничка реализација концесије, од стране
потписника споразума.
У припреми Нацрта новог Закона о концесијама Комисија је имала активно учешће. Представник
Комисије је био укључен у радну групу задужену за припрему и израду нацрта Закона о концесијама.
Представници Комисије су такође присуствовали јавним расправама организованим прије
упућивања Нацрта закона у јавну расправу.
Комисија за концесије је предлагачу доставила примједбе и сугестије на Нацрт закона о концесијама,
чиме смо, надамо се, дали велики допринос унапређењу појединих законских одредби и института
садржаних у самом Нацрту закона.

3. ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У досадашњем раду, Комисија је укупно одржала 357 сједница, од чега је у 2011. години, одржала 58
сједница. Активности Комисије на сједницама су биле усмјерене на рјешавањe захтјева за давање
сагласности за вођење преговора између концендента и концесионара, на рјешавање захтјева за
давање сагласности за закључење уговора о концесији, давање сагласности на Студије економске
оправданости, давање сагласности на јавни позив, давање сагласности на пренос Уговора о
концесији и пренос власничких права у складу са Правилником, као и рјешавање захтјева за давање
мишљења, која су према Комисији, у складу са прописаним процедурама, упутила ресорна
министарства, концесионари, друге институције, те правна и физичка лица, разматрање извјештаја
извршених контрола о раду концесионара, израда општих аката Комисије ради унапређења
ораганизационе структуре и функционалности рада Комисије.
У 2011. години од стране ресорних министарстава Владе Републике Српске, концесионара, те
значајног броја правних и физичких лица, упућена су 193 захтјева и након њихове анализе и
разматрања, Комисија је донијела:
7 Рјешења о давању сагласности за вођење преговора са концесионарима,
- 15 Рјешења о давању сагласности за закључење Уговора о концесији,
- 20 Мишљења која су тражена од стране министарстава, правних и физичких лица,
- 15 Рјешења о одобравању Студије економске оправданости,
- 16 Рјешења о давању сагласности на пренос Уговора о концесији или пренос власничких
права Концесионара.
- 48 Сагласности на Анексе Уговора о концесији,
- 18 Рјешења о одобрењу Јавног позива за додјелу концесије,
1 Рјешење о одбијању преноса власничких права Концесионара,
- 13 Непотпуних предмета су враћени на допуну и дораду,
3 Неадекватне студије враћене су на допуну и дораду,
- 5 Рјешења о стављању ван снаге Рјешења Комисије, по основу преиспитивања одлука у
складу са чланом 20. Закона о концесијама,
- 32 Одговора на разне упите од стране ресорних министарстава, правних и физичких лица.
На сједницама су, поред рјешавања захтјева у 2011.г. разматрани и усвојени сљедећи документи:
1. Правилник о поступку преноса уговора о концесији и преносу власничких права
концесионара;
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2. Правилник о Измјенама и допунама Правилника о поступку преноса Уговора о концесијама и
преносу власничких права концесионара;
3. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Комисије за концесије
Републике Српске.
4. Правилник о интерним контролним поступцима у Комисији за концесије Републике Српске;
5. Правилник о условима и начину коришћења службених возила;
6. Правилник о поступку директног споразума (у поступку јавних набавки);
7. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем;
8. Етички кодекс за чланове и запослене у Комисији за концесије Републике Српске;
9. Нацрт Упутства о поступку надзора и провјере рада концесионара.
Новим Правилником о поступку преноса уговора о концесији и преносу власничких права
концесионара, уређују се између осталог поступак и услови преноса уговора о концесијама на
кредитора из уговора о финансирању концесионог пројекта, а ради обезбјеђења потраживања према
концесионару, што је и био основни разлог за доношење новог правилника.
Остали правилници, као и друга општа акта, које је Комисија разматрала и донијела имају више
интерни карактер и односе се на унутрашње уређење и функционисање Комисије, због чега
сматрамо да их не треба посебно образлагати.

3.1. Провјера рада концесионара
Комисија је у извјештајном периоду посебну пажњу и активност усмјерила на провјеру рада
Концесионара у складу са закљученим уговорима о концесијама. У вези с тим, овлаштена лица
Комисије су у 2011.г. извршила надзор и провјеру рада свих концесионара са којима је закључен
уговор о концесијама за коришћење пољопривредног земљишта. Комисија је у овим случајевима
поступала на основу Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1067/11 од
30.06.2011.г. којим је од Комисије за концесије тражено да заједно са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде изврши ревизију реализације уговорних обавеза из
уговора о концесијама за коришћење пољопривредног земљишта. Комисија је укупно обавила 54
(педесетчетири) контроле, о чему је сачинила интегрални Извјештај и доставила га Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Основни задатак ревизије уговора о концесијама из области пољопривреде, односно коришћења
пољопривредног земљишта био је сагледавање фактичког стања и закључених уговора, а прије свега:
- Ажурност око увођења концесионара у посјед;
- Сагледавање стања коришћења концесионих површина са стањем из уговора;
- Коришћење пољопривредног земљишта у сврху уговорене пољопривредне производње;
- Плаћање концесионе накнаде;
- Друга питања која су од значаја за реализацију концесионих уговора.
Поред наведене систематске контроле, Комисија за концесије је обавила већи број надзора и
провјера рада концесионара из области минералних ресурса, енергетског ресурса, те контролу једног
уговора закљученог из области игара на срећу. У вези с тим, извршен је надзор и провјера рада
концесионара и то:
- 103 из минералног ресурса,
- 33 из енергетског ресурса
- 1 из области игара на срећу.
Након свих обављених контрола сачињени су записници, те достављени извјештаји надлежним
министарствима.
О обављеним надзорима и провјерама рада концесионара више ће бити ријечи у дијелу Извјештаја
који се односи на анализу стања у појединим секторима.
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3.2.

Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских
објеката

3.2.1. Рјешења Комисије
У току 2011. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства упутило је 27 захтјева, који су
се односили на рјешавање предмета из области изградње и коришћења енергетских објеката, а
Комисија је донијелa и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства:
1 Рјешење о сагласности за закључење Уговора о концесијама;
1 Рјешење о сагласности за вођење преговора са концесионарима;
2 Рјешења за одобравање Студије економске оправданости;
- 9 Рјешења о преносу Уговора о концесији или преносу власничких права Концесионара;
- 14 Рјешења о давању сагласности за закључење Анекса уговора о концесији.
Министарство индустрије, енергетике и рударства доставило је Комисији 1 (један) закључен уговор о
концесији из области изградње и коришћења (ХЕ) у 2011.г., а 1 (један) уговор о концесији је раскинут
у 2011.г.
Преостале захтјеве упућене од стране ресорног министарства, Комисија ће рјешавати у току 2012.
године, јер исти нису могли бити ријешени углавном због непотпуне документације.
У табелама 1.,2.,3.,4.,5.,6. и 7., дат је преглед Уговора о концесији и Рјешења Комисије у 2011.години
из области изградње и коришћења енергетских објеката.
Табела 1. - Преглед закључених Уговора о концесији из области изградње и коришћења (ХЕ) у
2011.г.;

р/б

Концесионар

Предмет

Бр. Уговора

Датум
закључења
Уговора

Изградња ХЕ „Дабар“ на
ријеци Требишњици,
05.05/312-489/11
28.07.2011.
159,15MW
Укупно је закључен 1 (један) Уговор о концесији из области изградње и коришћења ХЕ у 2011.
години.
1.

ХЕ ДАБАР д.о.о. Требиње

Табела 2. - Преглед раскинутих Уговора о концесији из области изградње и коришћења (МХЕ) у
2011.г.;

р/б
1.

Концесионар

Предмет

Бр. Уговора

Датум раскида
Уговора
15.03.2011.

МАРВЕЛ д.о.о. И.
Изградња МХЕ „Крупац“ на
05-312-486/06
Сарајево
потоку Гребенац
Укупно је раскинут 1 (један) Уговор о концесији из области изградње и коришћења МХЕ у 2011.
години.
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Табела 3. - Рјешења Комисије о давању сагласности за закључење Уговора о концесији из области
изградње и коришћења (ХЕ)у 2011.г.;

р/б

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
рјешења

ХЕ ДАБАР д.о.о.
Требиње

Изградња ХЕ „Дабар“ на
Сагласност за
1.
ријеци Требишњици,
закључење Уговора
08.07.2011.
159,15MW
Укупно је дата 1. (једна) сагласност за закључење Уговора о концесији из области изградње и
коришћења (ХЕ) у 2011.г.
Табела 4. - Рјешења Комисије о давању сагласности за вођење преговора из области изградње и
коришћења (ХЕ)у 2011.г.;

р/б

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
Рјешења

МП „ЕРС“ Требиње и ЗП „ХЕ
Изградња ХЕ „Дабар“ на
Сагласност за
1. на Требишњици“ а.д.
ријеци Требишњици,
вођење
12.04.2011.
Требиње
159,15MW
преговора
Укупно је дата 1. (једна) сагласност за вођење преговора из области изградње и коришћења ХЕ у
2011.г.
Табела 5. - Рјешења Комисије за концесије за одобравање Студије економске оправданости из
области изградње и коришћења МХЕ И ХЕ у 2011.г.

р/б

1.

Концесионар

СТРАЈКО д.о.о. Требиње

Предмет
Студија ек.
оправданости за
изградњу МХЕ „ДО“, на
ријеци Брегави

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Одобрена Студија

16.02.2011.

Студија ек.
оправданости за
Одобрена Студија
09.08.2011.
изградњу МХЕ
„Студена“, на ријеци
Студеној
Укупно су дате 2. (двије) сагласности на Студије економске оправданости из области изградње и
коришћења МХЕ И ХЕ у 2011.г.
2.

ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о.
Теслић

Табела 6. - Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности за закључење Анекса Уговора о
концесији из области изградње и коришћења МХЕ И ХЕ у 2011.г.;

р/б

1.

Концесионар

МХЕ „Марвел“ д.о.о.
Калиновик

Предмет

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Изградња и коришћење
ХЕС „Горња Неретва“ на
ријеци Неретви

Сагласност за
закључење
Анекса 1. Уговора

23.02.2011.
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„EHE“д.о.о. Бања Лука

Изградња МХЕ
„Новаковићи“ на ријеци
Угар

„ЛСБ Електране“ д.о.о. Бања
Лука

Изградња МХЕ „Медна“
на ријеци Сани

4.

„EHE“д.о.о. Бања Лука

5.

„Интер-Хем“ д.о.о. Бања Лука

Изградња МХЕ „Запеће“
на ријеци Угар
Изградња МХЕ
„Кобиљска ријека“ на
Кобиљској ријеци

6.

Хидроелектране „Бистрица“
д.о.о. Фоча

7.

Хидроелектране „Бистрица“
д.о.о. Фоча

2.

3.

Изградња МХЕ „Јањина“
на ријеци Јањини
Изградња МХЕ
„Бистрица Б-1“,
„Бистрица Б-2а“ и
„Бистрица Б-3“ на
ријеци Бистрици
Изградња МХЕ „Велика
Јасеница“ на ријеци
Великој Јасеници
Изградња МХЕ
„Жежеља“ на ријеци
Жежељи

Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса III Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса IV Уговора

23.06.2011.

23.06.2011.

23.06.2011.

23.06.2011.

11.07.2011.

11.07.2011.

Сагласност за
закључење
09.08.2011.
Анекса II Уговора
Сагласност за
9. „Мега Електрик“ а.д. Бања
закључење
09.08.2011.
Лука
Анекса II Уговора
Сагласност за
10. „Мега Електрик“ а.д. Бања
Изградња МХЕ „Жираја“ закључење
09.08.2011.
Лука
на ријеци Жираји
Анекса II Уговора
Сагласност за
11. „Страјко“ д.о.о. Требиње
Изградња МХЕ „ДО“ на
закључење
09.08.2011.
ријеци Брегави
Анекса Уговора
Изградња МХЕ
Сагласност за
12. „ББ Промет“ д.о.о. Градишка „Грабовичка Ријека“ на
закључење
14.09.2011.
Грабовичкој Ријеци
Анекса Уговора
Изградња МХЕ
Сагласност за
13. „EHE“д.о.о. Бања Лука
„Новаковићи“ на ријеци закључење
04.10.2011.
Угар
Анекса III Уговора
Сагласност за
14. ЕФТ ХЕ УЛОГ д.о.о. Калиновик Изградња „ХЕ Улог“ на
закључење
30.11.2011.
ријеци Неретви
Анекса уговора
Укупно је дато 14. (четрнаест) сагласности за закључење Анекса Уговора о концесији из области
изградње и коришћења МХЕ И ХЕ у 2011.г.
8.

„Мега Електрик“ а.д. Бања
Лука

Табела 7. - Рјешења Комисије за концесије о преносу права на концесију из области изградње и
коришћења МХЕ у 2011.г.;

р/б

Концесионар

1.

„Елинг мале хидроелектране“
д.о.о. Теслић

Предмет
Пренос концесије на
„ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука

Статус
Дата је сагласност
на пренос

Датум
доношења
рјешења
16.02.2011.
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„Мини хидроелектрана
Запеће“ д.о.о. Кнежево

Пренос концесије на
2.
„ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Пренос концесије на
3. „ЛСБ Електране“ д.о.о. Бања
„Интеренерго“ д.д.
Лука
Љубљана
Пренос концесије на
4. „Интерхем“ д.о.о. Бања Лука „Интеренерго“ д.д.
Љубљана
„Марвел“ д.о.о. Источно
Пренос концесије на
5. Сарајево на МХЕ „Марвел“
МХЕ „Марвел“ д.о.о.
д.о.о. Калиновик
Калиновик
Пренос концесије на
6. „CPM Energo“ д.о.о. Лакташи
„Hidroenergy“ д.о.о.
Гацко
Пренос концесије на
7. „Nevas Kompani“ д.о.о.
„Energo-Nevas“ д.о.о.
Кнежево
Кнежево
Пренос концесије на
8. „Elpo“ Srl. Brunico, Italija
„Elpo Hidro Snaga“ d.o.o.
Modriča
Пренос концесије на
9. „Инвинг“ д.о.о. Власеница
„FINCOSUL“ it Services
Gmbh, Villach, Austrija
Укупно је дато 9. (девет) сагласности о преносу права на
коришћења МХЕ у 2011.г.;

Дата је сагласност
на пренос

16.02.2011.

Дата је сагласност
на пренос

16.02.2011.

Дата је сагласност
на пренос

16.02.2011.

Дата је сагласност
на пренос

23.02.2011.

Дата је сагласност
на пренос

24.03.2011.

Дата је сагласност
на пренос

04.05.2011.

Дата је сагласност
на пренос

25.05.2011.

Дата је сагласност
12.07.2011.
на пренос
концесију из области изградње и

3.2.2. Контрола рада концесионара
У току 2011.г. Комисија је пратила и контролисала рад концесионара на реализацији концесионих
уговора из области енергетике. С тим у вези, може се констатовати да су и даље присутни неки од
проблема, који су били уочени и у претходним периодима.
Код 33 од 50 Концесионара, код којих је дошло до промјена у нивоу припремљене документације и
степена реализације уговорних обавеза, Комисија је извршила контролу на лицу мјеста. При томе
смо нарочито водили рачуна о:
- Нивоу прикупљене документације;
- Роковима из основног Уговора и анекса;
- Проблемима и узроцима тих проблема, који успоравају реализацију потписаних уговора;
- Обезбјеђењу средстава за финансирање пројекта;
- Степену реализације укупног пројекта.
Поред тога Концесионари су нам дали и своје мишљење и виђење читавог проблема, као и њихове
ставове у погледу рјешавања цјелокупног проблема, као и сваког предузећа појединачно.
Треба узети у обзир да од преосталих 17 Концесионара, код којих није дошло ни до каквог помака,
добар дио овиси о новелацији водопривредне основе ријеке Врбаса, а да је са једним дијелом
Министарство у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 05-012-635/11 од 23.09.2011.г.
покренуло процедуру за раскид уговора (Закључак се односио на 23 Концесионара).

3.2.3. Концесија за РИТЕ Станари.
Вођене су интензивне активности са Кинеском банком око обезбјеђења финансијских средстава.
Проблеми око гаранције, које је тражила Кинеска банка су ријешени тако, да је дошло до измјене
подзаконског акта - Правилника о преносу уговора о концесији и преносу власничких права
концесионара.
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Овом измјеном је омогућено да финансијска институција, у случају банкрота старог концесионара,
нађе новог концесионара, чиме је испуњен услов обезбјеђења средстава и сигурног завршетка
пројекта.
Такође је сачињен и усаглашен међусобни уговор о правима и обавезама концесионара, Кинеске
банке и концендента, којим су три стране регулисале међусобне односе.
Ових дана се очекује одлазак делегације концесионара у Кину и потпис уговора, чиме би се стекли
услови за почетак изградње ТЕ Станари, обзиром на чињеницу да је највећи дио припремних радњи
завршен.

3.2.4. ХЕ „Улог“
Завршене су активности око издавања еколошке дозволе. Такође је добијено одобрење за грађење
35KVдалековода Јажићи-Недавићи, за снабдијевање градилишта електричном енергијом.
Урађен је Елаборат о условима за прикључак ХЕ „Улог“ на 110KV електроенергетску мрежу. Урађен је
Елаборат о проведеним геолошким истраживањима на преградном профилу Недавићи, за који је
добијено одобрење од стране ресорног министарства. Приводе се крају радови на изградњи
приступног пута за градилиште. У току је израда Главног пројекта.

3.2.5. ХЕ „Дабар“
Уговор о концесији за изградњу хидроелектране ХЕ „Дабар“, као пројекта из хидроенергетског
система Горњи хоризонти, закључен је у љето 2011.г. У току су припремне радње на изради
документације. Очекује се ускоро завршетак Студије утицаја превођења вода са тзв. Горњих
хоризоната на тзв. Доње хоризонте (Билећко језеро и ријека Требишњица), на режим вода ријека
Брегаве, Буне и Бунице.

3.2.6. Магистрални гасовод Сава
Почетак реализације изградње овог гасовода везан је за изградњу гасовода „Јужни ток“, чија
изградња касни већ неколико година. Концесионар за изградњу магистралног гасовода Сава „Slavija
International“ је потписао протокол о изградњи прикључка Славонски Брод-Добој (са прикључцима за
Бањалуку, Брод и Добој са једне стране, а за Федерацију БиХ са друге стране), са Компанијом PLINA
CRO и са БХ гасом. У току је израда документације за овај прикључак. Овакво опредјељење
условљено је кашњењем активности на изградњи гасовода „Јужни ток“, као и чињеницом да је
завршена изградња гасовода из Мађарске за Хрватску, која пролази кроз мјесто Слободница у
Хрватској, на око 5 км од Хрватско-Босанскохерцеговачке границе. Тај гасовод има капацитет 6,5
милијарди метара кубних гаса годишње. За овај пројекат постоји сагласност ЕБРД (Европска банка за
обнову и развој), као и подршка Министарстава енергетике Хрватске, Федерације БиХ и Републике
Српске. У том смислу, Концесионар је потписао Инвестициони споразум са Компанијом POLL INVEST,
којим би се осигурало финансирање прелаза преко ријеке Саве и градња ГРС Брод (прикључак за
Брод и Рафинерију).
Обзиром на чињеницу да је протекло већ 10 година од потписивања Уговора за изградњу
магистралног гасовода Сава, потребно је да концесионар у наредном периоду покрене поступке за
анексирање уговора, у погледу рокова и предмета концесије, те да сачини нови динамички и
финансијски план.

3.2.7. Реализација уговора за изградњу и коришћење малих
хидроелектрана
У реализацији Уговора о концесијама из области малих хидроелектрана, било је неких помака који се
прије свега огледају у чињеници да је:
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Концесионар ЕРС МХЕ д.о.о. Бања Лука (Energy Zotter Bau) завршио изградњу далековода, чиме
је омогућио да већ раније изграђена електрана МХЕ „Сућеска Р-С-1“ може да ради нормално;
Паралелно са овим активностима концесионар је завршио и градњу МХЕ „Сућеска Р-С-2“.
- Концесионар „Електро Добој“ завршио изградњу МХЕ „Пакленица“, која се налази у пробном
раду.
Веома је значајно што је Регулаторна Комисија за енергетику, уз сагласност Владе Републике Српске
донијела:
- Правилник о подстицајима производње електричне енергије из обновљивих извора и
когенерације;
- Одлуку о висини гарантованих цијена електриче енергије из обновљивих извора или
когенерације.
Доношењем ових аката стварају се предуслови, да највећи број малих хидроелектрана буде
економски исплатив. То је одмах повећало интерес банака за финансирање, па је тако Uni Credit
банка из Бања Луке, као прва домаћа банка, закључила уговор о финансирању изградње мале
хидроелектране концесионара „Мега Електрик“ д.о.о. из Бања Луке.
-

Такође, треба истаћи да је Влада Републике Српске дала сагласност на изградњу малих
хидроелектрана на подручју Националног парка Сутјеска и наложила ресорном министарству да
уради локацијске услове, чиме је прекинута вишегодишња опструкција СО Фоча.
Потребно је указати да и даље постоје проблеми који отежавају реализацију уговора о концесијама
за изградњу малих хидроелектрана. То су прије свега:
- Незавршен посао на нивелацији слива ријеке Врбас;
- Постојање озбиљних проблема концесионара око рјешавања имовинско-правних односа, при
чему је за неке готово неизводљива идентификација парцела (због флуктуације становништва,
као и претходно неријешених имовинских односа), па су концесионари принуђени да се
обраћају Влади Републике Српске, ради провођења експропријације;
- Један број концесионара и даље је неактиван, па је нужно са њима обавити разговоре ради
раскида уговора о концесији;
- Такође је потребно да ресорно министарство предузме активности на раскиду неких уговора о
концесијама, за које су сами концесионари изјавили прије пет година, да од истих одустају. Ту
се прије свега мисли на Конструктор д.о.о. Фоча, Калдера д.о.о. ( МХЕ „Говза Б-Г-4“ и МХЕ „Суха
С-С-2“), Енергокомпани (МХЕ „Укрина“), Металотехна д.о.о. („Врбања II“ и „Врбања III“),
Хидромонт д.о.о. ( МХЕ „Драженица“) итд.

3.2.8. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији за МХЕ – у
2011.години
У Прилогу 1-Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2011. годину, дат је
табеларни преглед активности на реализацији Уговора о концесији за МХЕ - у 2011.г.

3.2.9. Закључци
1. Потребно је посебно нагласити да је доношењем Правилника о подстицајима производње
електричне енергије из обновљивих извора и когенерације, као и одлуке о висини
гарантованих цијена електричне енергије из обновљивих извора Регулатора за енергију, уз
сагласност Владе Републике Српске, учињен велики и значајан искорак ка убрзавању
активности на реализацији концесионих уговора за мале хидроелектране.
Узимајући у обзир цијене електричне енергије, како је то регулисано у горе поменутим
документима, може се констатовати да према Студијама економске оправданости које су
доставили концесионари готово све мале хидроелектране могу бити економски исплативе.
Доношење ових докумената анимирало је и банке, па се према сазнањима Комисијеа воде
преговори о финансирању са значајним бројем концесионара.
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2. Влада Републике Српске је донијела одлуку о давању сагласности за градњу малих
хидроелектрана у Националном парку Сутјеска, те да је истом одлуком дала сагласност
ресорном министарству грађевинарства, да изда јединствене локацијске услове за мале
хидроелектране (у питању је 5 малих хидроелектрана). Мишљења смо, да се таква одлука
Владе Републике Српске треба донијети и за остале мале хидроелектране: на територији
општине Фоча, као и за мале хидроелектране на територији општине Шипово. Комисија је у
својим претходним извјештајима констатовала, да су ове општине својом опструкцијом
спречавале концесионаре да добију локацијске услове, како би наставили израду
документације са циљем реализације концесионих уговора.
3. У прошлој години Министарство индустрије, енергетике и рударства одржало је заједнички
састанак са представницима Електропривреде и СО Шипово на коме је постигнута потпуна
сагласност о градњи 3 (три) мале хидроелектране на ријеци Јањ. Мишљења смо да
Министарство треба да изврши анализу овакве сагласности са већ потписаним уговорима за
градњу малих хидроелектрана на ријекама Јањ и Плива, како би се избјегла евентуална
преклапања и могући спорови и неспоразуми око тога.
4. Рјешавање имовинско-правних односа иде јако споро. Због вишедеценијског нерегулисања
власничких односа на приватној имовини, као и значајне промјене мјеста становања
становништва током ратних догађаја у периоду 92.-95.г., концесионари врло тешко и споро
остварују идентификацију парцела и власника и контакте с њима.
5. Било би потребно да се што прије заврши израда новелација слива ријеке Врбас, што би
створило претпоставке за брже рјешавање застоја у реализацији концесионог уговора за
мале хидроелектране на овом сливу. С друге стране, доношење таквог документа показало
би ко жели да гради, а ко не жели. На тај начин онемогућили би се сви они којима је
новелација била параван за прикривање неактивности.
6. Велики проблем концесионарима и даље представља непостојање просторно-планске
документације, као и чињеница да општине у складу са законом о просторном уређењу, не
оснивају Комисије које би цијениле оправданост сваког објекта, као и услове и могућности
изградње. Као разлог за овакво поступање увијек се истиче недостатак финансијских
средстава.

3.3. Активности Комисије из области минералних ресурса
3.3.1. Рјешења Комисије
У току 2011. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства упутило је 41 захтјев који се
односио на рјешавање предмета из области минералних ресурса.
Министарство индустрије, енергетике и рударства доставило је Комисији 4 (четири) закључена
уговора о концесијама за истраживање и/или експлоатацију минералних сировина у 2011.години.
У току 2011.године, из области минералних ресурса Комисија је донијела и упутила Министарству
индустрије, енергетике и рударства:
- 8 Рјешења о давању сагласности за закључење уговора о концесијама;
- 4 Рјешења о давању сагласности за вођење преговора са концесионарима;
- 10 Рјешења о давању сагласности за закључење анекса уговора о концесијама;
- 7 Рјешења о одобравању Студије економске оправданости;
- 10 Рјешења за одобравање Јавног позива из области минералних ресурса;
- 2 Рјешења о преносу Уговора о концесији или преносу власничких права Концесионара;
- 3 Предмета су у складу са прописаном законском процедуром, враћена ресорном
министарству на допуну и дораду.
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У табелама 8., 9., 10., 11., 12., 13. и 14., дат је преглед закључених уговора и Рјешења Комисије у 2011.
години из области минералних ресурса.
Табела 8. - Преглед закључених Уговора о концесији из области минералних ресурса у 2011.г.;

р/б

1.

2.

Концесионар

RUDING PRINC S SON
д.о.о. Невесиње

ПД ЈАДРАННАФТАГАС д.о.о. Бања
Лука

3.

COMSAR ENERGY RS
d.o.o. Banja Luka

4.

COMSAR ENERGY RS
d.o.o. Banja Luka

Предмет
Истраживање архитектонско-грађ.
камена-кречњака
(локација ДОЊА БИЈЕЊА), код
Невесиња
Истраживање и коришћење
сирове нафте и гаса на територији
Републике Српске
(локација МОТАЈИЦА, МАЈЕВИЦА
и ХЕРЦЕГОВИНА)
Геолошка истраживања угља на
лежишту БАЉАК, општина
Угљевик
Геолошка истраживања угља на
лежишту ДЕЛИЋИ И ПЕЉАВЕТОБУТ, општина Угљевик

Бр. Уговора

Датум
закључења
Уговора

05.07/30-336/11

29.08.2011.

05.01/31-1114/11

26.09.2011.

05.07/310-465/11

11.11.2011.

05.07/310-466/11

11.11.2011.

Укупно су закључена 4. (четири) Уговора о концесији из области минералних ресурса у 2011.г.

Табела 9. - Рјешења Комисије о давању сагласности за закључење Уговора о концесији из области
минералних ресурса у 2011.г.

р/б

Концесионар

1.

ТРЕНД д.о.о. Братунац

2.

РОМАНИТ д.о.о. Хан
Пијесак

3.

ПД ЈАДРАН-НАФТА ГАС
д.о.о. Бања Лука

Предмет
Експлоатација техничког
грађевинског каменакречњака на лежишту
„Жлијебац“, општина
Зворник
Експлоатација
архитектонског
грађевинског камена
кречњака на лежишту
„Јеловци“, општина Хан
Пијесак
Истраживање и
коришћење
угљоводоника сирове
нафте и гаса на цијелој
територији РС у истражно
експлоат. блоковима
Мотајица, Мајевица и И.
Херцеговина

Статус

Сагласност за
закључење Уговора

Датум
доношења
Рјешења

07.06.2011.

Сагласност за
закључење Уговора

07.09.2011.

Сагласност за
закључење Уговора

19.09.2011.
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Истраживање шљунка и
4. ШУМАПРОМЕТ д.о.о.
пијеска, на локалитету
Сагласност за
28.10.2011.
Требиње
„Турменти-Зупци“, код
закључење Уговора
Требиња
COMSAR ENERGY
Истраживање угља на
5. REPUBLIKA SRPSKA
лежишту „Делићи“ и
Сагласност за
08.11.2011.
d.o.o. Banja Luka
„Пељаве-Тобут“, општине закључење Уговора
Угљевик и Лопаре
COMSAR ENERGY
Истраживање угља на
Сагласност за
6. REPUBLIKA SRPSKA
лежишту „Баљак“,
закључење Уговора
08.11.2011.
d.o.o. Banja Luka
општина Угљевик
Изградња дистрибутивног
гасног система на
подручју општине
7. БИЈЕЉИНА-ГАС д.о.о.
Бијељина, са могућношћу
Сагласност за
30.11.2011.
Бијељина
прикључка на гасовод код закључење Уговора
Горњег Шепка и
алтернативним
прикључком код
Прњавора Мачванског
Истраживање бора,
литијума, натријума,
8. LITHIUM LI BALKAN
стронцијума, калијума и
Сагласност за
21.12.2011.
d.o.o. Lopare
пратеће асоцијације
закључење Уговора
елемената, општина
Лопаре
Укупно је дато 8. (осам) сагласности за закључење Уговора о концесији из области минералних
ресурса у 2011.г.
Табела 10. - Рјешења Комисије о давању сагласности за вођење преговора из области минералних
ресурса у 2011.г.

р/б

Концесионар

1.

БИЈЕЉИНА-ГАС д.о.о.
Бијељина

2.

ПД ЈАДРАН-НАФТА ГАС
д.о.о. Бања Лука

Предмет
Изградња дистрибутивног
гасног система на
подручју општине
Бијељина, са могућношћу
прикључка на гасовод код
Горњег Шепка и
алтернативним
прикључком код
Прњавора Мачванског
Истраживање и
коришћење
угљоводоника сирове
нафте и гаса на цијелој
територији РС у истражно
експлоат. блоковима
Мотајица, Мајевица и И.
Херцеговина

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Сагласност за
вођење преговора

22.09.2011.

Сагласност за
вођење преговора

17.05.2011.
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Comsar Energy
Republika Srpska d.o.o.
Banja Luka

Геолошка истраживања
Сагласност за
3.
угља на лежишту Баљак,
вођење преговора
18.10.2011.
општина Угљевик
Геолошка истраживања
4. Comsar Energy
угља на лежишту Делићи
Сагласност за
18.10.2011.
Republika Srpska d.o.o.
и Пељаве-Тобут, општина
вођење преговора
Banja Luka
Угљевик и Лопаре.
Укупно су дате 4. (четири) сагласности за вођење преговора из области минералних ресурса у 2011.г.
Табела 11. - Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности за закључење Анекса Уговора о
концесији из области минералних ресурса у 2011.г.;

р/б

Концесионар

1.

ЕФТ Рудник и
Термоелектрана Станари
д.о.о. Станари

2.

„Сочковац“ а.д. Сочковац

3.

4.

ЕФТ Рудник и
Термоелектрана Станари
д.о.о. Станари
ЕФТ Рудник и
Термоелектрана Станари
д.о.о. Станари

5.

„Nexe Kamen“ д.о.о. Добој

6.

„Бентонит“ а.д. Шипово

7.

„Бентонит“ а.д. Шипово

8.

ЕФТ Рудник и
Термоелектрана Станари
д.о.о. Станари
ЕФТ Рудник и
Термоелектрана Станари
д.о.о. Станари

Предмет
Коришћење-експлоат. угља
на лежиштима „Рашковац“,
„Драгаловци“ и
„Остружња“ у Станарима
Истраж. и експлоат.
керамичких полимин.
глина и кварцног пијеска,
лежиште „Кечковац“,
општина Петрово
Истраж. и експлоатација
питке и индустријске воде,
лежиште „Драгаловци“,
општина Добој
Изградња и кориштење ТЕ
„Станари“ у Станарима
Експлоат. тех. грађ. каменакречњака, лежиште
„Липац“, општина Добој
Експлоатација бентонита,
лежиште „Греда“, општина
Шипово
Експлоат. бентонита на
лежишту „Соколац“,
општина Шипово
Изградња и кориштење ТЕ
„Станари“ у Станарима

Статус

Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

Сагласност за
закључење
Анекса уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 3 уговора
Сагласност за
закључење
Анекса уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 2 уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 2 уговора
Сагласност за
закључење
Анекса III уговора
Сагласност за
закључење
Анекса II уговора
Сагласност за
закључење
Анекса уговора

Датум
доношења
рјешења
15.04.2011.

03.03.2011.

15.04.2011.

15.04.2011.

20.04.2011.

13.06.2011.

13.06.2011.

08.12.2011.

Истраж. и експлоат. питке
и индуст. воде, лежиште
08.12.2011.
„Драгаловци“, општ. Добој
Експлоатација тех. грађ.
10. Херцеговинапутеви а.д.
камена-кречњака на
13.12.2011.
Требиње
лежишту „Згоњево“,
општина Требиње
Укупно је дато 10. (десет) сагласности за закључење Анекса Уговора о концесији из области
минералних ресурса у 2011.г.
9.
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Табела 12. - Рјешења Комисије за концесије за одобравање Студије економске оправданости из
области минералних ресурса у 2011.г.;

р/б

1.

2.

3.

Предмет
Студија економ. оправданости
за додјелу концесије за експл.
тех. грађ. камена-кречњака
Студија економ. оправданости
за додјелу концесије за експл.
тех. грађ. камена-кречњака
Предстудија економ.
оправданости геолошких
истраживања бора, литијума,
натријума, стронцијума,
калијума и пратеће
асоцијације елемената

Статус

Одобрена Студија

Одобрена Студија

Одобрена Студија

Локација
Локација
„Пилица“
општина Зворник
Локација „Геља
Љут“, општина
Гацко
Локација
„подручје
општине Лопаре“

Датум
доношења
Рјешења
18.07.2011.

18.07.2011.

27.06.2011.

Локација
„Чаири“,
Бријесница код
Бијељине
Локација
„Велики/Црни
Губер“, општина
Сребреница

Студија економ. оправданости
за експлоатацију природне
Одобрена Студија
27.06.2011.
минералне воде
Студија економске
5. оправданости за
Одобрена Студија
27.07.2011.
коришћење80% капацитета
изворишта минералне воде
Студија економске
6. оправданости за
Одобрена Студија
Локација
07.09.2011.
експлоатацију тех. грађ.
„Градина“ код
камена-кречњака
Теслића
Студија економске
Локација
7. оправданости за истраживање
Одобрена Студија
„Новаковићи“,
01.12.2011.
туфа и зеолита
код Челинца
Укупно је дато 7. (седам) сагласности на Студије економске оправданости из области минералних
ресурса у 2011.г.
4.

Табела 13. - Рјешења Комисије за концесије за одобравање Јавног позива из области минералних
ресурса у 2011.г.;

р/б

1.

2.

Предмет

Јавни позив за додјелу
концесије за експлоатација
техничког грађевинског
камена-кречњака
Јавни позив за додјелу
концесије за
експлоатацију архитектонског
грађевинског каменакречњака

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

Одобрен Јавни позив

Локација
„Жлијебац“,
општина Зворник

10.02.2011.

Одобрен Јавни позив

Локација
„Јеловци“,
општина Хан
Пијесак

04.05.2011.
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Јавни позив за додјелу
3.
концесије за
Одобрен Јавни позив
Велики/Црни
14.09.2011.
коришћење 80% капацитета
Губер, општина
изворишта минералне воде
Сребреница
Јавни позив за подношење
алтернативних или
Локација
4. упоредивих понуда за додјелу
Одобрен Јавни позив
„Баљак“,
27.09.2011.
концесије за
општина Угљевик
детаљна геолошка
истраживања угља
Јавни позив за подношење
алтернативних или
Локација
5. упоредивих понуда за додјелу
Одобрен Јавни позив
„Делићи“ и
27.09.2011.
концесије за
„Пељаве-Тобут“,
детаљна геолошка
општине Угљевик
истраживања угља
и Лопаре
Јавни позив за додјелу
концесије за
геолошко истраживање бора,
6.
литијума, натријума,
Одобрен Јавни позив
Подручје
10.10.2011.
стронцијума, калијума и
општине Лопаре
пратеће асоцијације
елементата
Јавни позив за додјелу
Велики/Црни
7.
концесије за коришћење 80%
Одобрен Јавни позив
Губер, општина
23.11.2011.
капацитета изворишта
Сребреница
минералне воде
Јавни позив за додјелу
Локација
8. концесије за експлоатацију
Одобрен Јавни позив
„Пилица“,
01.12.2011.
тех. грађ. камена-кречњака
општина Зворник
Јавни позив за додјелу
Локација „Геља
9.
концесије за експлоатацију
Одобрен Јавни позив
Љут“, општина
01.12.2011.
тех. грађ. камена-кречњака
Гацко
Јавни позив за додјелу
Локација
10.
концесије за експлоат. тех.
Одобрен Јавни позив
„Градина“,
01.12.2011.
грађ. камена-кречњака
општина Теслић
Укупно је дато 10. (десет) сагласности на Јавни позив из области минералних ресурса у 2011.г.
Табела 14. - Рјешења Комисије за концесије о преносу права на концесију из области минералних
ресурса у 2011.г.;

р/б

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
рјешења

Пренос концесије на
Дата сагласност
1. „Бато Петрол“ д.о.о. Добој
„Nexe Grupa“ д.д.
на пренос
20.01.2011.
Нашице
„Terex inženjering“ д.о.о.
Пренос концесије на
Дата сагласност
2. Бијељина
„Terex Kop“ д.о.о.
на пренос
27.07.2011.
Угљевик
Укупно су дате 2. (двије) сагласности о преносу права на концесију из области минералних ресурса у
2011.г.
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3.3.2. Контрола рада концесионара
У области минералних ресурса је са 31.12.2011.године укупно закључено 103 (стотинутри) уговора о
концесијама са 84 (осамдесетчетири) правна лица. Уговори су закључени за истраживање и/или
експлоатацију сљедећих минералних сировина:
- Истраживање и/или експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака и доломита –
(39 - тридесетдевет уговора);
- Истраживање и/или експлоатацију техничког грађевинског камена еруптивца –
(11 - једанаест уговора);
- Истраживање и/или експлоатацију питке воде – (12 - дванаест уговора);
- Истраживање и/или експлоатацију термалних, термоминералних и минералних вода (13 - тринаест уговора);
- Истраживање и/или експлоатацију разних врста глина - (7 - седам уговора);
- Истраживање и/или експлоатација угља - (7 - седам уговора);
- Истраживање и/или експлоатација шљунка и пијеска - (3 - три уговора);
- Истраживање архитектонског грађевинског камена - (4 - четири уговора);
- Експлоатацију боксита - (2 - два уговора);
- Експлоатацију и прераду руде олова и цинка - (1 - један уговор);
- Експлоатацију CO₂ гаса - (1 - један уговор);
- Експлоатацију креде- (1 - један уговор);
- Експлоатацију кварцног пијеска - (1 - један уговор);
- Истраживање и коришћење угљоводоника, сирове нафте и гаса - (1 - један уговор).
Код неколико закључених уговора, концесија је додијељена за двије различите минералне сировине
(основну и пратећу минералну сировину), нпр. угаљ и креда; глина и кварцни пијесак и др. Такођер,
потребно је истаћи да су рокови код 18 (осамнаест) закључених уговора за истраживање минералне
сировине истекли. Од тога 13 (тринаест) уговора је у потпуности реализовано, док 5 (пет) уговора није
реализовано због немогућности обезбјеђења финансијских средстава, или негативних резултата
добијених током извођења истражних радова. На основу претходног може се констатовати, да се
тренутно реализује 85 (осамдесет пет) концесионих уговора из области минералних ресурса.
У складу са својим законским овлаштењима Комисија је извршила провјеру рада концесионара.
Провјера је наставак континуиране контроле рада концесионих предузећа у протеклом периоду.
Контроли се приступило систематски, сагледавајући проблеме утврђене током раније извршених
контрола, као и новонастале проблеме, а обухватила је период од закључења концесионих уговора
до момента контроле. Контролама је извршена провјера пословања концесионих предузећа,
провођења одредби уговора о концесији, као и провјера цјелокупног рада концесионара.
За извјештајни период представници Комисије за концесије су извршили провјеру и сачинили
записнике за 50 (педесет) концесионих предузећа, која су закључила укупно 60 (шездесет)
концесионих уговора за истраживање и/или експлоатацију минералних сировина. Провјера осталих
34 (тридесет четири) концесиона предузећа која су закључила 43 (четрдесет три) уговора вршена је
директним контактима са концесионарима, прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији
концесионог посла и прегледом достављене документације од стране концесионара, како би се
могао утврдили степен и динамика реализације концесионих уговора.
Поступак провјере је између осталог обухватио извршавање уговорних обавеза, које се односе на
сљедеће:
- обавезу плаћања концесионе накнаде;
- обавезу уписа концесионог права, односно права коришћења предмета концесије, у
земљишне књиге и друге евиденције о некретнинама;
- обавезу оптималности коришћења минералне сировине и реализацију планиране
производње према Студији економске оправданости;
- обавезу прибављања сагласности, одобрења и дозвола (локацијски услови –урбанистичка
сагласност, одобрење за грађење, водна дозвола, еколошка дозвола, употребна дозвола за
изграђене објекте, и др.);
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-

обавезу усклађивања правног статуса предузећа са Законом о привредним друштвима и
Законом о концесијама;
обавезу осигурања објеката и постројења, као и осигурања запослених радника ангажованих
на предмету концесије;
рјешавање имовинско – правних односа на парцелама које су предмет концесије.

Провјером рада концесионара извршен је увид у релевантну документацију концесионара, обављен
разговор са њиховим представницима или овлаштеним лицима и извршен увид на локалитетима, на
основу чега се дошло до сљедећих закључака:
- Провјером је утврђено да постоје концесиона предузећа која уредно и на вријеме уплаћују
концесиону накнаду, концесионари који нередовно испуњавају ову уговорну обавезу и они
који не врше уплату концесионе накнаде. Комисија је мишљења да је у овој области потребно
извршити свеобухватне контроле уплата концесионе накнаде од стране Министарства
финасија и Пореске управе Републике Српске, а које би посебно узеле у обзир везу између
начина обрачуна концесионе накнаде и количина експлоатисаног минералног ресурса. Код
концесионара који нередовно плаћају, или уопште не плаћају концесиону накнаду потребно
је предузети санкције у складу са Законом о концесијама и уговорима о концесијама („Бијеле
воде каменолом“ д.о.о. Трново, БРЦ „Шехер“ а.д. Бања Лука, „Натура вита“ д.о.о. Теслић,
„Анић“ д.о.о. Доња Трамошница, општина Пелагићево и др.).
-

У поређењу са предходним извјештајним периодом може се констатовати, да је код већег
броја концесионара дошло до значајног помака у правцу извршавања уговорне обавезе која
се односи на књижење концесионог права у земљишне књиге и друге регистре некретнина.

-

Одређени број предузећа испуњава уговорну обавезу која се односи на оптималност
коришћења минералне сировине, односно имају обим производње изнад прага дефинисаног
уговором и остварују производњу пројектовану Студијом економске оправданости. Под
утицајем глобалне економске кризе која је захватила и просторе Републике Српске уочено је
код неких предузећа која су до сада успјешно пословала, да је дошло до пада пословних
активности, што је изазвало значајан пад обима производње и створило проблеме у
пословању истих (Г.П. „Пут“ Источно Сарајево, „Камени агрегати“ а.д. Бања Лука, „Рудник
каолина Мотајица“ а.д. Кобаши, општина Србац, „Сарп“ д.о.о. Козарска Дубица и др.).
Такођер, уочен је одређен број предузећа чија је производња од почетка комерцијалног рада
далеко испод оптималности коришћења минералне сировине дефинисане уговорима, као и
предузећа код којих није било озбиљних активности на реализацији уговора.
Код оваквих случајева је потребно извршити анализу којом би се утврдило да ли је оправдано
постојање ових уговора, или треба приступити раскидању истих како би се јавна добра
ослободила потенцијалним концесионарима.

-

Код одређеног броја концесионара утврђено је да не посједују потребне сагласности,
одобрења и дозволе које су им потребне за рад у складу са важећом законском регулативом
и према одобреној техничкој документацији, а које су уговором били обавезни обезбједити
прије почетка комерцијалног рада („Каменоломи“ а.д. Зворник, „Планински студенац“ д.о.о.
Цапарде, општина Осмаци, „Цер“ а.д. Прњавор и др.). У неким случајевима то је условљено
спорошћу издавања дозвола, сагласности и одобрења од стране надлежних органа, док у
већини случајева постоје субјективни проблеми самих концесионара, због недовољно
озбиљног приступа концесионом послу. Комисија сматра да је потребно јаче ангажовање
инспекцијских органа у случајевима гдје постоје субјективни проблеми и санкционисање
таквих концесионара.
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-

Утврђено је да и даље постоји велики број предузећа која нису ускладила правни статус са
Законом о концесијама, у роковима прецизираним уговорима о концесијама („Слога“ а.д.
Козарска Дубица, „МГ минд“ д.о.о. Мркоњић Град, „Нискоградња“ а.д. Лакташи, „Геокоп“
д.о.о. Дервента и др.). Велики број концесионара је изразио примједбу на ову уговорну
одредбу, јер из ње произлази обавеза формирања концесионог предузеће, што изискује
додатне трошкове (трошак регистрације предузећа и остали везани трошкови). Мислимо да
би требало уважити примједбу концесионара и уградити је у нови Закон о концесијама, кроз
одредбу која би дала могућност формирања пословне јединице унутар постојећег предузећа.
Пословна јединица би обављала послове који су искључиво везани за предмет концесије.

-

Обавезу из уговора која се односи на осигирања запослених радника извршава највећи број
концесионара, док обавезу осигурања објеката, постројења и механизације извршава врло
мали број концесионара („Aco trade“д.о.о. Котор Варош, „Бентонит“ а.д. Шипово, „Дијабаз“
д.о.о. Костајница и др.). Овај проблем се углавном правда високим премијама осигурања,
што у постојећим отежаним условима пословања представља оптерећење за концесионаре.
Комисија сматра да овом проблему треба пажљиво приступити уз разумјевање
концесионара, иако он може представљати озбиљан ризик у реализацији концесионог посла.

-

Постоји један број концесионих предузећа који није ријешио имовинско–правне односе на
парцелама које су предмет уговора о концесијама. Поред тога, може се констатовати, да је у
односу на претходни извјештајни период уочен напредак код реализације уговорне одредбе,
која се односи на рјешавање имовинско-правних послова.

3.3.3. Преглед актуелних проблема, који су присутни код реализације
Уговора о концесији
Досадашња концесиона политика у области минералних ресурса у протеклом периоду допринијела
је привредном развоју Републике Српске, што се прије свега огледа у производном покретању овог
сектора. Прави ефекти уступања јавних добара из ове области, моћи ће се сагледати у будућности,
када се стабилизује привредна и економска ситуација и у том смислу поправи укупан привредни
амбијент.
Како би се обезбиједило стабилно пословање концесионих предузећа, потребно је пружити
системску подршку овим предузећима и радити на отклањању слабости и проблема, који су уочени
из анализе закључених уговора о концесијама за истраживање и/или експлоатацију минералних
сировина, као и цјелокупног рада концесионих предузећа, а који се односе на сљедеће:
- Установљено је да и даље постоји проблем нелегалне експлоатације минералних ресурса,
која се не одвија у складу са Законом о рударству и Законом о концесијама. Већином се то
односи на експлоатацију шљунка и пијеска, техничког грађевинског камена, архитектонског
грађевинског камена, експлоатацију воде за потребе бањског лијечења, експлоатацију разних
врста глина и друго. Овакав начин експлоатације природних богатстава у значајној мјери
оптерећује реализацију постојећих уговора о концесији, као и саму концесиону политику,
будући да ови субјекти не плаћају или мањим дијелом (од потребног) плаћају обавезе према
буџету Републике Спрске, а самим тим представљају нелојалну конкуренцију постојећим
концесионарима. Интензивирањем рада инспекцијских органа на терену дошло би до тога,
да се овакви видови експлоатације забране, што би имало вишеструке позитивне ефекте.
-

Проблем и даље представља експлоатација минералних сировина по основу Рјешења о
одобрењу за експлоатацију, која су издата према одредбама Закона о рударству. Комисија је
мишљења да ресорно Министарство треба поступити у складу са одредбама Закона о
концесијама и Документом о политици додјеле концесија, те у поступку прописаним законом
додјелити концесију за експлаотацији минералних сировина.
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-

Постојећа законска регулатива у појединим областима није усаглашена са Законом о
концесијама, а то се прије свега односи на додјелу концесија у коритима и водном
земљишту, за експоатацију шљунка и пијеска. Дислокација и вађење материјала у коритима и
водном земљишту у смислу Закона о водама, дозвољена је само у обиму и на начин којим се
уређује корито и водно земљиште, или ако служи спровођењу мјера заштите, на основу
издатих водоправних аката. Чест је случај да правна и/или физичка лица на чије име је издато
Рјешење надлежног органа врше нелегалну експлоатацију шљунка или пијеска у коритима и
водном земљишту. Комисија сматра да је овакво стање недопустиво и да је потребно далеко
јаче дјеловање инспекцијских органа, како би се сагледало стање на терену и предузеле
одговарајуће мјере. Такођер, потребно је истаћи да у земљама окружења егзистира неколико
стотина таквих концесија, док у Републици Српској још увијек нема закључених уговора о
концесији, као ни поднесених захтјева за додјелу концесије и поред тога што се ресурс
интензивно експлоатише.

-

На основу података које је Комисија прикупила о регијама видљиво је, да постоји
концентрација концесионих пројеката на појединим регијама, као и да се траже нове
концесије за експлоатацију минералних сировина, иако је евидентно да су на тим подручјима
већ инсталисани капацитети за експлоатацију исте сировине, који се користе испод
пројектованог капацитета. На овај начин се практично рад концесионих предузећа доводи у
стање отежаног пословања, на што ресорно Министарство мора убудуће обратити пажњу.

-

Сагледавањем проблема, који представљају ограничења која отежавају реализацију
концесионих уговора, већина концесионара на првом мјесту истиче проблем малог локалног
тржишта, као и тржишта Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, који ограничава
пласман производа, затим наведени проблем нелојалне конкуренције, нелегалних
експлоатација и проблем експлоатација у Федерацији Босне и Херцеговине, те недостатак
већих грађевинских радова који би евидентно довели до упошљавања производних
капацитета концесионих предузећа. Овоме треба додати проблем застарјеле опреме,
недостатка финансијских средстава за нова улагања, физичко онемогућавање извођења
радова и друго.

-

У поступку контроле уочен је слаб напредак у реализацији уговора из области истраживања
и/или коришћења вода, те би било неопходно прецизирати активности којима би се
омогућило отклањање застоја, како би се одблокирала реализација ових концесионих
уговора. Провјером је утврђено да два концесиона предузећа, која су у потпуности изградила
све потребне објекте за обављање концесионог посла не раде.
Разлог томе је поред неиспуњавања прописаних стандарда, недостатак финансијских
средстава, велики капацитет у односу на могућност учешћа на тржишту и нелојална
конкуренција ( „Високоалкалне воде AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента и „Креатор“ д.о.о. Соколац).

-

Уочено је да постоје концесиона предузећа код којих је дошло до промјене власничке
структуре у проценту изнад 30%, што је у супротности са чланом 33. Закона о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02, 91/06 и 92/09), као и одредбама
Правилника о поступку преноса уговора о концесији и преноса власничких права
концесионара („Службени гласник Републике Српске“, број: 60/11). Комисија је о овоме
упознала надлежно Министарство у циљу рјешавања проблема („Планински студенац“ д.о.о.
Цапарде - Осмаци, ГП „Јединство“ а.д. Градишка).

-

Систематизујући податке добијене провјером рада концесионих предузећа, дошло се до
сазнања да нека предузећа немају запослене раднике или имају запосленог једног радника.
На основу тога се може изразити озбиљна сумња у способност ових предузећа да реализују
уговор о концесији у складу са израђеном Студијом економске оправданости.
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Надлежни органи би требали предузети одређене активности, прије свега путем
инспекцијског надзора, како би се могло утврдити да ли ови уговори и даље могу егзистирати
или их треба раскинути (БРЦ „Шехер“ а.д. Српске Топлице - Бања Лука, „Каолин“ д.о.о.
Братунац и др.).
-

Поступком провјере је утврђено да постоје и концесиона предузећа чији се жиро-рачун
налази у блокади дуже од шест мјесеци, што према Закону о концесијама представља основ
за раскид уговора о концесији („Мермер“ а.д. Челинац).

-

Досадашња пракса је показала да се и даље не поклања довољна пажња Студији економске
оправданости, која представља основни документ за утврђивање јавног интереса и
покретање процедуре за додјелу концесије. Један број Студија економске оправданости, које
министарства достављају Комисији, није урађен на одговарајућем стручном и
професионалном нивоу, што ствара одређене проблеме, јер је Студија саставни дио уговора о
концесији, из које се дефинишу елементи уговора. Студија економске оправданости би
требала бити ревидована од стране референтних кућа, што би свакако утицало на смањење
проблема који настају у реализацији уговора о концесији.

-

Прегледом података прикупљених током провјера дошло се до сазнања за неке
концесионаре који нису регистровали концесионо предузеће у складу са уговором и Законом
о концесијама, да највећи дио експлоатисане минералне сировине користе за сопствене
потребе, тј. за обављање основне дјелатности. Код таквих случајева је уочено да је интерна
цијена коштања материјала знатно нижа од тржишне, чиме се умањује основица за обрачун
концесионе накнаде. На основу наведеног слиједи да је потребно извршити анализу уоченог
недостатка и утврдити на који начин вршити обрачун концесионе накнаде, по јединици мјере
производа или на основу тржишне цијене производа.

-

Код закључених уговора за експлоатацију минералне сировине уочено је да неки
концесионари након формирања концесионог предузећа, дио пословних активности које се
односе на коришћење концесионог добра, преносе на новоосновано концесионо предузеће,
док већи дио пословних активности обављају у оквиру основног предузећа. На овај начин
долази до знатног умањења укупног бруто прихода оствареног коришћењем концесионог
добра, што смањује износ уплаћене концесионе накнаде. Потребно је путем инспекцијских
органа дјеловати како би се онемогућиле ове појаве („Витинка експлоатација“ д.о.о. Козлук,
општина Зворник).

-

Код коришћења односно експлоатције минералне сировине велику важност има
рекултивација деградираног земљишта. Експлоатацијом минералних сировина врши се
трајна деградација земљишта која у будућности може да има далекосежне посљедице по
животну средину. Током провјера код највећег броја концесионара је уочено да се не врши
рекултивација деградираног земљишта, или не у мјери како је то предвиђено пројектом
рекултивације. Уговорима је дефинисано обезбјеђење рекултивације у износу 5% од
годишњег бруто прихода оствареног у последње три пословне године. Уколико би дошло до
смањења пословних активности, а тиме и смањења бруто прихода, финансирање
рекултивације се не би могло обезбједити из банкарске гаранције. Могуће рјешење овог
проблема је плаћање одређене накнаде на годишњем нивоу из које би се, након завршетка
експлоатације, финанасирала рекултивација.

-

Током провјера рада концесионара уочено је да механизам контроле откопаних маса није
ријешен на задовољавајући начин, што може да остави простор за манипулацију.
Концесионари у складу са уговором о концесији имају обавезу да надлежном Министарству
периодично достављају извјештаје о откопаним масама.
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Такођер, у складу са Законом о геолошким истраживањима имају обавезу вођења књиге
евиденције резерви минералне сировине и достављање годишњих извјештаја о стању и
квалитету минералних сировина надлежном Министарству. Мишљења смо да би контролу
откопаних маса требало једном годишње да врши лиценцирана геодетска кућа ангажована
од стране концендента, која би извршила мјерење откопаних маса, сачинила извјештај и
доставила га конценденту и Републичкој управи за инспекцијеске послове, како би се
предузеле одговарајуће мјере уколико се утврде непаравилности. Такођер, потребна је јача
сарадња и ангажовање Пореске управе у вези контроле обрачуна и уплате концесионе
накнаде за коришћење минералне сировине.

3.3.4. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области
минералних ресурса у 2011.г.
У прилогу бр. 2. - Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2011. годину, дат је
табеларни преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области минералних ресурса у
2011.г.

3.3.5. Закључци
1. Комисија за концесије Републике Српске у извјештајном периоду за 2011.г. констатује да се и
даље врши експлоатација минералних сировина на основу Рјешења о одобрењу за
експлоатацију, издатих од стране Министарства индустрије, енергетике и рударства.
Овакав начин експлоатације минералних сировина нема законског основа, јер је Измјенама и
допунама Закона о рударству („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/19) укинуто
тзв. „експлоатационо право“ на основу наведених Рјешења.
Документом о политици додјеле концесија утврђена је обавеза свих бесправних корисника
концесионог добра, да уђу у поступак добијања концесија за експлоатацију минералних
сировина. У супротном, Министарство индустрије, енергетике и рударства је дужно преко
Републичке управе за инспекцијске послове обуставити даљу експлоатацију. Имајући у виду
обавезујући карактер Документа о политици додјеле концесија, Комисија предлаже да
надлежно министарство преиспита сва издата рјешења и стави их ван снаге, а у случајевима
наставка нелегалне експлоатације обавијести Управу за инспекцијске послове ради
обустављања нелегалне експлоатације и да носиоце издатих рјешења упути на процедуру
добијања концесије према важећим законским прописима.
2. Комисија посебно указује, као и у ранијим извјештајима, на случајеве експлоатације
минералних сировина (шљунка, пијеска) из корита водотока. Вађење материјала из корита
водотока према Закону о водама могуће је само на начин којим се врши уређење тих корита,
или ако служи спровођењу мјера ради заштите вода на основу издатих водоправних аката.
Комисија сматра да екслоатацију минералних сировина (шљунка и пијеска) из корита
водотока треба ставити под режим концесија. У вези с тим, упућен је званични приједлог и
предлагачу новог Закона о концесијама, да се као предмет концесије дефинише и
експлоатација шљунка и пијеска из корита водотока. На овај начин спријечила би се
нелегална експлоатација и дала могућност вршења контроле исте.
3. Комисија је приликом провјере и надзора рада концесионара уочила, да неки концесионари
не исказују стварне количине експлоатисаних минералних маса. У складу са одредбама
концесионог уговора већина концесионара достављају надлежном министарству периодичне
извјештаје о откопаним масама. Овакви извјештаји неријетко се не подударају са стварним
стањем експлоатисаних минералних маса, што се директно одражава и на обрачун и уплату
концесионих накнада.
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4.

5.

6.

7.

У вези с тим, сматрамо да концендент има правни и економски интерес да систематски врши
провјеру експлоатисаних минералних маса путем овлаштених геодетских кућа, које би
извршиле геодетско снимање и фактичко стање сравнили са „нултним стањем“ прије почетка
вршења експлоатације.
Комисија констатује да неки концесионари који врше експлоатацију минералних сировина, а
обављају и друге дјелатности (реконструкција и изградња путева и сл.) користе минералне
сировине, најчешће технички-грађевински камен за властите потребе, односно за обављање
основних дјелатности. У таквим случајевима калкулативна цијена материјала је најчешће
много нижа од тржишне цијене материјала, што директно умањује износ концесионих
накнада.
Један број концесионара који врше експлоатацију минералне сировине након формирања
концесионог предузећа, дио пословних активности преносе на концесионо предузеће, а већи
дио тих активности обављају у оквиру основних предузећа.
На овај начин се знатно умањује укупан годишњи бруто приход остварен у оквиру
концесионих предузећа, што директно утиче на умањен износ концесионе накнаде.
Комисија сматра и предлаже надлежном министарству да са концесионим предузећима која
послују под условима и у околностима наведеним у тачкама 4. и 5. ових закључака,
концесионе накнаде уговоре по јединици мјере, јер би то био реалнији начин за обрачун и
плаћање концесионе накнаде.
Важно питање у процесу експлоатације минералних сировина је и питање рекултивације
земљишта. Експлоатацијом минералних сировина врши се деградација земљишта, која може
негативно да утиче на животну средину. Контролом рада концесионара уочено је да већина
њих уопште не врши рекултивацију, или не у мјери предвиђеној планом, односно пројектом
рекултивације. Уговор о концесији најчешће садржи одредбу којом се рекултивација
обезбјеђује путем банкарске гаранције у износу од 5% од годишњег бруто прихода
оствареног у последње три године. У случају лошег пословања концесионара износ гаранције
може бити врло мали, те се на тај начин не би могла обезбиједити рекултивација земљишта.
Ово питање би се могло ријешити увођењем, односно плаћањем одређене накнаде у сврху
рекултивације, тамо гдје се не може вршити редовна и континуирана рекултивација
земљишта.

3.4. Активности Комисије из области изградње и коришћења путева
3.4.1. Рјешења Комисије
У току 2011. године, Министарство саобраћаја и веза је упутило 2 (два) захтјева који су се односили
на рјешавање предмета из области изградње и коришћења мреже аутопутева у Републици Српској.
У току 2011. године, из области изградње и коришћења мреже аутопутева, Комисија је донијела и
упутила Министарству саобраћаја и веза:
- 1 Рјешење о сагласности за одобравање Јавног позива из области саобраћаја и веза и
- 1 Рјешење којим се одобрава Приједлог измјене тендерске документације и Приједлог измјене
Јавног позива.
У табели 15. дат је преглед Рјешења Комисије у 2011.години из области изградње и коришћења
мреже аутопутева.
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Табела 15. - Рјешење Комисије за концесије за одобравање Јавног позива из области саобраћаја
веза у 2011.г.;

р/б

Предмет

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

Аутопут
Гламочани-Бања
Лука-Мркоњић
град-Млиништаграница са ФБиХ

26.05.2011.

Јавни позив за додјелу
концесије за Пројектовање,
Одобрен Јавни позив
изградња, финансирање,
кориштење и одржавање
аутопута
Укупно је дата 1 (једна) сагласност из области саобраћаја и веза у 2011.г.
1.

3.4.2. Кратак преглед активности представника Комисије на реализацији
уговора о концесији за изградњу мреже аутопутева у Републици
Српској
Током 2011.године чланови Комисије и Радне групе Владе Републике Српске су углавном били
ангажовани на сљедећим пословима:
- Преговорима са потенцијалним инвеститорима за Лот 2;
- Припреми захтјева за плаћање уговорне казне-која је настала на основу уговора о подконцесији
измењђу мреже „Аутопутева“ д.о.о. Бања Лука и ЦПМ-а, закљученог 29.08.2010.г.;
- Припреми финансијског модела за Лотове 1 и 3;
- Припреми Нацрта концесионог уговора за Лот 2;
- Припреми тендера за Лот 1 и Лот 3;
- Припреми Тендерске документације за Лот 2 (Јавни позив, Нацрт концесионог уговора и
Упутство за понуђаче);
- Припреми одговора на захтјев ЕБРД-а у вези са Тендером за грађевинске радове на десном
краку Лот-а 1;
- Припреми прилога за концесиони уговор за Лот 2;
- Ажурирању Тендерске документације за Лот 2;
- Припреми одговора на захтјев ЕБРД-а;
У току 2011.године одржан је 21 радни састанак са представницима Dеloitte, савјетницима Владе
Републике Српске на пројекту изградње мреже аутопутева у Републици Српској, уз присуство
ресорног Министра и 8 састанака са представницима фирми понуђача. Поред тога, одржан је велики
број телефонских састанака на линији Dеloitte-Министарство-Радна група.
Активности на изградњи мреже аутопутева у Републици Српској настављене су и у 2012. години са
јасним опредјељењем, да се концесија за пројектовање, изградњу, експлоатацију, одржавање мреже
аутопутева у Републици Српској, односно поједини њени лотови, додјели најповољнијем понуђачу
путем процедуре Јавног позива.

3.5. Активности Комисије из области приређивања игара на срећу
3.5.1. Рјешења Комисије
У току 2011. године, Министарство финансија упутило је 1 (један) захтјев, који се односио на
рјешавање предмета из области приређивања игара на срећу.
У току 2011. године, из области приређивања игара на срећу Комисија је донијела и упутила
Министарству финансија:
- 1 Рјешење о давању сагласности за закључење Анекса Уговора о концесији из области игара
на срећу;
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Табела 16. - Рјешење Комисије за концесије о давању сагласности за закључење Анекса Уговора о
концесији из области игара на срећу у 2011.г.

р/б

Концесионар
„Гранд Л.Т.Д.“ д.о.о. Бања
Лука

Предмет

Статус

Датум
доношења
рјешења

Привређивање игара на
срећу у казину

Сагласност за
1.
закључење
10.10.2011.
Анекса 1 Уговора
Укупно је дата 1. (једна) сагласност за закључење Анекса Уговора о концесији из области игара на
срећу у 2011.г.

3.6. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног
земљишта и водних добара
3.6.1. Рјешења Комисије
У току 2011.године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је упутило 47 захтјева,
који су се односили на рјешавање предмета из области коришћења пољопривредног земљишта и
водних добара у Републици Српској.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је Комисији доставило 5 (пет) закључених
уговора о концесијама за коришћење пољопривредног земљишта у Републици Српској у
2011.години.
У току 2011. године, из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара, Комисија је
донијела и упутила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде:
- 6 Рјешења о сагласности за закључење уговора о концесијама;
- 2 Рјешења о сагласности за вођење преговора са концесионарима;
- 23 Рјешења о давању сагласности за закључење Анекса уговора о концесији;
- 5 Рјешења о одобравању Студије економске оправданости за коришћење пољопривредног
земљишта;
- 6 Рјешења за одобравање Јавног позива из области коришћења пољопривредног земљишта
и водних добара;
- 5 Рјешења о преносу Уговора о концесији или преносу власничких права Концесионара;
- 10 Предмета из области коришћења пољопривредног земљишта су враћена на
допуну и дораду у складу са прописаном законском процедуром.
У табелама 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., и 24. дат је преглед Уговора и Рјешења Комисије у 2011.
години из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра..
Табела 17. - Преглед закључених Уговора о концесији из области коришћења пољопривредног
земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.;

р/б

Концесионар

1.

ЛАЛАКО д.о.о. Приједор

Предмет

Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 59,6323 ha),
општина Приједор

Бр. Уговора

Датум
закључења
Уговора

12.01.33-134/11

18.08.2011.г.
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Коришћење водотока и
2. СЛАП д.о.о. Рогатица
других вода, општина
12.01-337-18/11
10.02.2011.
Рогатица
Организовање спортско3. LTG COMPANY d.o.o.
економског риболова на
12.03.2.33016.12.2011.
Banja Luka
Сани, општина М. Град
2924/11
Организовање спортско4. LTG COMPANY d.o.o.
економског риболова на
12.01.33-227/11
19.10.2011.
Banja Luka
дијелу Јања, општ. Шипово
Уговор о преносу дијела
5. Д+В АГРОС д.о.о.
концесионих права са
1160/11
18.11.2011.
Градишка
Фармланда
Укупно је закључено 5. (пет) Уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта
и коришћења водног добра у 2011. години.
Табела 18. - Рјешења Комисије о давању сагласности за закључење Уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.;

р/б

Концесионар

1.

ЛАЛАКО д.о.о.
Приједор

2.

„L.T.G. COMPANY“
д.о.о. Бања Лука

3.

„L.T.G. COMPANY“
д.о.о. Бања Лука

Предмет
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 59,6323 ha),
општина Приједор
Обављање спортскоекономског риболова fly
fishing на ријеци Јањ,
општина Шипово
Обављање спортскоекономског риболова fly
fishing на ријеци Сани,
општина М. Град и Рибник

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Сагласност за
закључење
Уговора

27.06.2011.

Сагласност за
закључење
Уговора

17.08.2011.

Сагласност за
закључење
Уговора

17.08.2011.

Коришћење
пољопривредног земљишта Сагласност за
30.11.2011.
(површина 427,7565ha),
закључење
општина Србац
Уговора
Коришћење
5. ПОЉОТЕМИК д.о.о.
пољопривредног земљишта Сагласност за
07.12.2011.
Србац
(површина 191,3806ha),
закључење
општина Србац
Уговора
Коришћење
6. ЕУ ФАРМА
пољопривредног земљишта Сагласност за
14.12.2011.
НАТУРПРОДУКТ ДД
(површина 433,9287ha),
закључење
д.о.о. Прњавор
општина Прњавор
Уговора
Укупно је дато 6. (шест) сагласности за закључење уговора о концесији из области коришћења
пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.
4.

АГРОУНИЈА д.о.о.
Србац
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Табела 19. -

р/б

Рјешења Комисије о давању сагласности за вођење преговора из области коришћења
земљишта и коришћења водног добра у 2011.;

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Изградња пастрмског
1. BUTREX – RIBARSTVO
рибњака са пливајућом
Сагласност за
19.09.2011.
д.о.о. Требиње
платформом на ријеци
вођење преговора
Дрини, општина Вишеград
Укупно је дата 1. (једна) сагласност за вођење преговора из области коришћења земљишта и
кооришћења водног добра у 2011.г.
Табела 20. - Рјешења Комисије о давању сагласности за вођење преговора из области коришћења
земљишта и изградње објеката у 2011.;

р/б

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Изградња насеља
АНДРИЋГРАД д.о.о.
Андрићград, општина
Сагласност за
29.12.2011.
Вишеград
Вишеград
вођење преговора
Укупно је дата 1. (једна) сагласност за вођење преговора из области коришћења земљишта и
изградње објеката у 2011.г.
1.

Табела 21. - Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности за закључење Анекса Уговора
о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта и коришћења
водног добра у 2011.г.;

р/б

1.

2.

3.

4.

5.

Концесионар

Предмет

Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 266,9493 ha), у
општини Козарска Дубица
Коришћење пољоп. земљ.
„Сјемепром“ д.о.о. Добој
(површина 32,4291 ha), у
општини Теслић
Коришћење пољоп земљ.
„Зелен Гај“ д.о.о. Брезик,
(површина 235,4066ha), у
Ламинци
општини Градишка
Коришћење
„Агро партнер“ д.о.о. Добој пољопривредног земљишта
(површина 488,6684ha), у
општини Српски Брод
Коришћење
„Попово поље“ д.о.о.
пољопривредног земљишта
Требиње
(површина 529,9298ha), у
општини Требиње
ОПЗ „Раван „ МеђеђаКозарска Дубица

Статус

Датум
доношења
рјешења

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

10.02.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

10.02.2011.

10.02.2011.

10.02.1011.

10.02.2011.
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6.

„Мивас-Милк“ д.о.о.
Берковићи

7.

„ЕУ Фарма Натурпродукт“
д.о.о. Прњавор

8.

„Castellina Srpska“ д.о.о.
Модрича

9.

„L.T.G. Company“ до.о.
Бања Лука

10.

„Крушка-ДК“ д.о.о. Србац

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

11.02.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 4 Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса Уговора
Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

08.04.2011.

19.05.2011.

27.05.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

27.05.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

27.05.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

27.05.2011.

Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 169,7177 ha), у
општини Прњавор
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 2612,6313 ha), у
општини Прњавор

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

27.05.2011.

Сагласност за
закључење
Анекса 2 Уговора

08.07.2011.

„Терра Нова“ д.о.о.
Градишка

Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 203,4394ha), у
општини Градишка

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

01.09.2011.

„Агро воће“ д.о.о. Лакташи

Коришћење пољопр. земљ.
(површина 234,4309 ha), у
општини Лакташи

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

01.09.2011.

12.

„Фарма Арсенић“ д.о.о.
Козарска Дубица

13.

„Пољорадојчић“ д.о.о.
Козарска Дубица

14.

„Унаплод“ а.д. Козарска
Дубица

15.

„МС Компанија“ д.о.о.
Прњавор

18.

10.02.2011.

27.05.2011.

„Агрохерцеговина“ а.д.
Невесиње

17.

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

Сагласност за
закључење
Анекса 1 Уговора

11.

16.

Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 27,5760 ha), у
општини Берковићи
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 726,5127 ha), у
општини Прњавор
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 1000 ha), у
Обављање спортсоекономског риболова (fly
fishing“) на ријеци Рибник
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 31,3742 ha), у
општини Србац )
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 797,6292 ha), у
општини Невесиње
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 146,8108 ha), у
општини Козарска Дубица)
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 167,6396 ha), у
општини Козарска Дубица )
Коришћење
пољопривредног земљишта
(површина 103,6757 ha), у
општини Козарска Дубица

ПД „Семберија“ а.д.
Бијељина
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Коришћење
19. „Tamaris Company“ д.о.о.
пољопривредног земљишта Сагласност за
01.09.2011.
Бања Лука
(површина 180 ha), у
закључење
општини Србац
Анекса 1 Уговора
Коришћење
20. „Фармланд“ а.д. Нова
пољопривредног земљишта Сагласност за
07.09.2011.
Топола
(површина 2437,2364 ha), у закључење
општини Градишка
Анекса 1 Уговора
Коришћење
21. „Браћа Павловић“ д.о.о.
пољопривредног земљишта Сагласност за
14.09.2011.
Обудовац
(површина 495,3617ha), у
закључење
општини Пелагићево
Анекса 1 Уговора
Пољопривредни Институт
Коришћење
Сагласност за
22. Републике Српске Бања
пољопривредног земљишта закључење
20.10.2011.
Лука
(површина ha)
Анекса 2 Уговора
Коришћење
Сагласност за
23. Браћа Павловић д.о.о.
пољопривредног земљишта закључење
30.11.2011.
Обудовац
(површина ha)
Анекса 1 Уговора
Укупно су дате 23. (двадесеттри) сагласности за закључење Анекса Уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.
Табела 22. - Рјешења Комисије за концесије за одобравање Студије економске оправданости из
области коришћења пољопривредног земљиштау 2011.г.;

р/б

Предмет

Студија економ. оправданости
за додјелу концесије за
коришћење пољопр. земљ.
Студија економ. оправданости
2. за додјелу концесије за
коришћење пољопривредног
земљишта
Студија економ. оправданости
за коришћ. земљ. на ушћу
3. ријеке Рзав у ријеку Дрину,
површине 30913м2, за
изградњу Андрић Града у
Вишеграду
Студија економ. оправ. за
додјелу концесије за
4. коришћење пољопр. земљ., за
узгој маслина
Студија ек. оправ. за додјелу
концесије за коришћ. пољоп.
земљ., за расадничку
5. производњу медитеранских
воћних култура, шумских и
хортикултурних биљака
Укупно је дато 5. (пет) сагласности на
пољопривредног земљишта у 2011.г.
1.

Статус

Одобрена Студија

Одобрена Студија

Локација
Локација на
подручју општина
Градишка и Србац
Локација на
подручју општине
Дервента

Датум
доношења
Рјешења
10.10.2011.

30.11.2011.

Одобрена Студија

Локација на
подручју општине
Вишеград

13.12.2011.

Одобрена Студија

Локација на
подручју општине
Требиње

14.12.2011.

Одобрена Студија

Локација на
подручју општине
Требиње

4.12.2011.

Студије економске оправданости из области коришћења
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Табела 23. - Рјешења Комисије за концесије за одобравање Јавног позива из области коришћења
пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.;

р/б

Предмет

Намјена

1.

Јавни позив за додјелу
концесије за коришћ. пољопр.
земљишта (219,1930ha) за
обављање ратарско-сточарске
производње

Одобрен Јавни позив

Локација

катастарска
општина Доња
Долина, општина
Градишка
на ријеци Сани,
општина
Мркоњић Град и
Рибник

Датум
доношења
Рјешења

19.01.2011.

Јавни позив за додјелу
концесије за
Одобрен Јавни позив
31.05.2011.
обављање спортскоекономског риболова (fly
fishing)
Јавни позив за додјелу
концесије за
3.
обављање спортскоОдобрен Јавни позив
на ријеци Јањ,
31.05.2011.
економског риболова
општина Шипово
(fly fishing)
Јавни позив за подношење
алтернативних или
На дијелу
4. упоредивих понуда за додјелу
Одобрен Јавни позив
водотока ријеке
09.08.2011.
концесије за
Дрине
изградњу кавезног рибњака
Јавни позив за додјелу
На подручју
5.
концесије за кориштење
Одобрен Јавни позив
општина
13.12.2011.
пољопр. земљишта (597ha)
Градишка и Србац
Јавни позив за додјелу
На подручју
6.
концесије за кориштење
Одобрен Јавни позив
општине
14.12.2011.
пољопривредног земљишта
Дервента
(842,8653ha)
Укупно је дато 6 (шест) сагласности на Јавни позив из области коришћења пољопривредног
земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.
2.

Табела 24. - Рјешења Комисије за концесије о преносу права на концесију из области коришћења
пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.;

р/б

Концесионар

1.

„МБ Импекс“ д.о.о. Бања
Лука

2.

Фармланд д.о.о. Нова Топола

3.

ЗЗ „Бобар“ Бијељина на

Предмет
(промјена вл. структуре
унутар привредног
друштва)
Пренос дијела уговора
на „Д+В“ д.о.о.
Градишка
Пренос уговора на
ПЗ „АТ Агротим“ п.о.
Бијељина

Статус

Датум
доношења
рјешења

Дата сагласност

12.02.2011.

Дата сагласност

24.06.2011

Дата сагласност

26.06.2011.
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4.

„Агро ауто“ д.о.о. Мркоњић
Град

(пренос уговора на
„Вода Круна“ д.о.о.
Мркоњић Град)

Дата сагласност

30.06.2011.

5.

„Рибњаци Доњи Жабар“
(промјена вл. структуре Дата сагласност
24.11.201.
д.о.о. Доњи Жабар
у 100% износу)
Укупно је дато 5. (пет) сагласности о преносу права на концесију из области коришћења
пољопривредног земљишта и коришћења водног добра у 2011.г.

3.6.2. Контрола рада концесионара
У складу са чланом 22. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02,
91/06 и 92/09), Комисија је у протеклом временском периоду извршила провјеру и надзор рада
концесионара из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.
Комисија је констатовала да је до 31.12.2011. године из области коришћења пољопривредног
земљишта и водних добара укупно закључено 67 уговора о концесији и то: 45 уговора је закључено
за коришћење пољопривредног земљишта за обављање ратарске производње, 15 уговора за
обављање воћарске и виноградарске производње и 7 уговора о концесији за коришћење вода. За
остале могуће предмете концесије из члана 4. Закона о концесијама, нема закључених уговора о
концесији.
Поступак додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта се у потпуности проводио у
складу са одредбама Закона о концесијама.
Приликом провјере рада концесионара, Комисија је вршила провјеру испуњавања обавеза из
уговора о концесији, а посебно је обратила пажњу на сљедеће одредбе уговора:
- Коришћење земљишта у складу са Студијом економске оправданости;
- Плаћање концесионе накнаде;
- Да ли се пољопривредно земљиште даје у закуп;
- Обавјештавање Комисије о статусним промјенама концесионара;
- Коришћење пољопривредног земљишта у складу са уговореном намјеном;
- Увођење концесионара у посјед;
- Утицај више силе;
- Осигурање усјева и запослених;
- Обавезу књижења права на концесију.
Приликом вршења провјере рада концесионара извршеног у току Јула, Аугуста и Септембра
2011.године, а у складу са Закључком Народне скупштине Републике Српске, уочени су сљедећи
проблеми у имплементацији Закона о концесијама у реализацији уговора о концесији:
- Један број концесионара није у складу са уговором о концесији уведен у посјед (ЗЗ
„Кооперативни центар“ Ситнеши, „Фармаланд“ д.о.о.Нова Топола, „Маљчић“ д.о.о.
Градишка, „Пољо-Радојичић“ д.о.о. Козарска Дубица, „Агроекспорт-Компани“ д.о.о. Нова
Топола, „Воћар Комерц“ д.о.о. Градишка). У већини случајева концесионари су
записнички уведени у посјед, али и даље постоје физичке или правне сметње за
неометано коришћење тог земљишта (шумско земљиште, изграђено земљиште,
закоровљено, минирано земљиште и сл.), или постоје правне сметње (узурпација и
ометање посједа). У неким случајевима се промијенио титулар права својине у складу са
измјенама и допунама Закона о задругама, тако да су општине постале носиоци права
својине над концесионим земљиштем, чији су ранији корисници биле пољопривредне
задруге (ЗП „ Комерц Вршани“);
-

Један број концесионара не може да уђе у посјед пољопривредног земљишта због
коришћења земљишта од стране бесправних корисника и узурпатора (ЗЗ „Кооперативни
центар“ Ситнеши, „Маљчић“ д.о.о. Градишка, „Пољо-Радојчић“ д.о.о. Козарска Дубица,
„Агроекспорт-Компани“ д.о.о. Нова Топола, „Воћар Комерц“ д.о.о. Градишка);
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-

Поједини концесионари противно уговору о концесији издају пољопривредно земљиште
у закуп трећим лицима („Фармаланд“ а.д. Нова Топола, „Марбо“ Лакташи, ПД
„Семберија“ Бијељина, „Агрохерцеговина“ а.д. Невесиње);

-

Током контроле је утврђено да се пред надлежним судовима води више судских спорова
(ЗЗ „Кооперативни центар“ Ситнеши-Србац, „Агрекс“ д.о.о. Доњи Жабар, „Ратар“
Прњавор), те усљед тога концесионари са тога подручја не могу извршити укњижбу
својих права у јавним исправама;

-

Одредбама Уговора о концесији или Анексима Уговора за коришћење пољопривредног
земљишта, дефинисано је да уплата концесионе накнаде почиње тећи моментом
увођења концесионара у посјед.
Један број концесионара који је био у посједу дијела, или чак укупно додијељене
површине (користио додијељено земљиште), сматра да све уплате концесионе накнаде
до момента увођења у посјед представљају претплату, а не уговорну обавезу, што је
значајно умањило уплате концесионе накнаде у буџет Републике Српске (ЗЗ „Ливач“
Градишка, „Продекс агро“ д.о.о. Србац, „Зелен гај“ д.о.о. Ламинци, „Terra Nova“ д.о.о.
Градишка).

-

Код једног броја концесионара већ дужи временски период постоји блокада жирорачуна због неплаћених пореских и других обавеза, а тиме и уплате концесионе накнаде
(ЗЗ „Доматра“ Бијељина, „Милошевић промет“ д.о.о. Бијељина).

-

Пољопривредно земљиште додијељено концесионару „Фарма Арсенић“ д.о.о. Козарска
Дубица и дио додијељеног земљишта концесионару „Пољо-Радојчић“ д.о.о. Козарска
Дубица, води се у евиденцији код Државне геодетске управе, Подручног уреда за
катастар Сисак, испоставе-пододјела за катастар некретнина Хрватске Костајнице, уписане
у ПЛ. К.О. Дубица, Катастарски котар Костајница, све у Републици Хрватској, што у
будућности може представљати озбиљан проблем за реализацију предметних концесија.

-

Концесионар „Castellina Srpska“ d.o.o. Modriča не извршава преузете уговорне обавезе
које се тичу изградње текстилног погона, а тиме и новог запошљавања радника.

-

Одредбом уговора о концесији концесионари су се обавезали да ће пољопривредно
земљиште које су добили на коришћење, користити искључиво за обављање основне
пољопривредне производње регулисане уговором о концесији. Концесионари у
одређеним случајевима не поштују ову одредбу уговора о концесији („Крушка ДК“ д.о.о.
Србац, ЗЗ „Агротим“ Бијељина, „Сан“ д.о.о. Бијељина);

-

Категоризација пољопривредног земљишта није урађена у новије вријеме, те се иста
заснива на застарјелим подацима. Стање на терену се често разликује од стања у
посједовним листовима, па се концесионарима додијељује пољопривредно земљиште
које се закоровило, зашумило, које је потпуно запуштено и годинама необрађивано или
га бесправно користе друга лица. („МБ Импекс“ д.о.о. Бања Лука, „Воћар“ д.о.о. БистрицаГрадишка, ОПЗ „Раван“ Међеђа-Козарска Дубица). Неки од концесионара су морали да
врше и деминирање пољопривредног земљишта које им је додијељено на концесију.

-

Овакве земљишне парцеле су одлагале почетак коришћења пољопривредног земљишта у
сврху предвиђену уговором о концесији, а представљале су и предмет спора са
концесионарима због неплаћања концесионе накнаде на спорно земљиште, које
концесионари нису били у могућности да користе, а уложили су значајна средства да га
приведу намјени.
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-

Код дијела концесионара евидентан је проблем њихова обавеза о осигурању усјева
(„Агроунија“ до.о. Србац, „Марбо“ д.о.о. Лакташи, „Pedibcomerce“ д.о.о. Србац, „Terra
Nova“ д.о.о. Градишка). Овај проблем се углавном правда несразмјерно високом
премијом осигурања у односу на очекиване приходе и тиме, да неке осигуравајуће куће
не желе да уговарају овакав вид осигурања. Комисија сматра да овом питању треба прићи
разложно и разумјети понашање концесионара, иако оно може представљати велике
ризике за реализацију укупног концесионог посла.

-

Контролом рада концесионара уочене су одређене неправилности у погледу преноса
уговора о концесији и/или промјене власничке структуре код концесионара „МАРБО“
д.о.о. Лакташи.
Концесионар је извршио пренос Уговора о концесији на друго правно лице, без
сагласности Комисије за концесије Републике Српске, супротно одредбама Закона о
концесијама и Правилника о поступку и преносу Уговора о концесији и преносу
власничких права концесионара („Службени гласник Републике Српске“, број: 61/11);

3.6.3. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и водних добара у 2011.г.
У прилогу бр. 3. - Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2011. годину, дат је
табеларни преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области коришћења
пољопривредног земљишта и водних добара у 2011.г.

3.6.4. Закључци
1. У извјештајном периоду за 2011.годину Комисија констатује да је и даље највећи проблем
при реализацији уговора за коришћење пољопривредног земљишта, као и у ранијим
извјештајима, немогућност уласка концесиоара у посјед, због постојања како физичких, тако и
правних сметњи за несметано коришћење предмета концесије.
Један дио ових проблема је ријешен активном сарадњом Комисије за концесије и
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, тако што су анексирани основни
уговори, којим су уговорене површине пољопривредног земљишта сведене на стварне
површине, које се користе од стране концесионара.
2. Измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике
Српске“, број:106/09) титулар права својине пољопривредног земљишта уписаног као
државна, односно друштвена својина са правом коришћења, управљања или располагања у
корист задруге, постаје власништво јединица локалне самоуправе.
Самим тим, Влада, односно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не
може бити уговорна страна за коришћење пољопривредног земљишта које је постало својина
јединица локалне самоуправе. С тим у вези, потребно је измијенити основни уговор о
концесији и брисати пољопривредно земљиште које је по овом основу промијенило титулара
права својине.
3. У вези с наведеним, треба наставити активности на измјенама и допунама основних уговора и
у наредном периоду. Добру подлогу за усаглашавање стања из уговора о концесији са
фактичким стањем чине Записници о извршеним провјерама и контролама рада
концесионара, које је Комисија спровела систематски у 2011.години, а по Закључку Народне
скупштине Републике Српске.
4. Сматрамо да генерално код свих закључених уговора о концесији предмет концесија треба
учинити подобним за његово несметано коришћење, па тако и за коришћење
пољопривредног земљишта.
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У вези с тим, неријешени имовинско-правни односи на предмету концесије неријетко праве
озбиљне проблеме при реализацији концесионих уговора. Уговорне одредбе којима се
обавеза рјешавања имовинско-правних односа преваљује на концесионара након
потписивања уговора о концесији, нису дале позитивне ефекте, јер концесионари најчешће
нису у стању ове односе рјешавати сами. Неријетко због сложености самих својинско-правних
односа и других права на земљишту, рјешавање истих није могуће без вођења судског
поступка.
Због тога Комисија сматра да при закључивању концесионог уговора, треба водити рачуна о
свим сметњама које оптерећују предмет концесије и као предмет концесије дефинисати само
пољопривредно земљиште које нема таквих сметњи.
5. Код великог броја закључених уговора за коришћење пољопривредног земљишта, правно
дејство уговора везано је за моменат закључења уговора, што значи да уговор производи
правне посљедице од његовог закључења. Анексирањем ове одредбе уговора предвиђа се
суспензивно дејство по којем се почетак плаћања концесионе накнаде веже за моменат
увођења концесионара у посјед. Овакво рјешење Комисија сматра логичним и правичнијим
за интересе концесионара, али је оставило одређене дилеме у погледу плаћања концесионе
накнаде. Неки концесионари који су концесиону накнаду платили у складу са основним
уговором, сматрају да су у преплати, а други који нису редовно плаћали концесиону накнаду,
да такву обавезу немају до закључивања анекса уговора.
Потребно је око овог питања имати јасан став, да ли такве концесионаре ослободити дијела
концесионе накнаде настале до закључивања анекса уговора. Комисија сматра да је обавеза
концесионе накнаде облигаторни елеменат сваког концесионог уговора, да се иста плаћа у
сврху коришћења концесионог добра и да сви концесионари имају обавезу да плате
концесиону накнаду од момента закључења основног уговора о концесији, сразмјерно
површини коју су користили.
6. У области концесија додијељених за коришћење пољопривредног земљишта, потребно је
извршити анализу реализације свих закључених уговора и утврдити постоје ли услови за
одржавање свих уговора на снази. Посебно скрећемо пажњу на уговоре, код којих се предмет
уговора не користи у сврху додијељене концесије, уговоре код којих се концесионари дуже
вријеме налазе у стању финансијске неликвидности, или у фази предстечајног, односно
стечајног поступка, те уговоре код којих концесионари не измирују концесиону накнаду, или
на други начин грубо крше уговорне обавезе. Одржавање таквих уговора је несвсисходно и
супротно дефинисаним циљевима политике додјеле концесија.
7. Комисија сматра да пољопривредно земљиште мора бити предмет концесија и у наредном
периоду. Овакав став заснован је на чињеници да пољопривредно земљиште је прије свега
важан ресурс и значајан потенцијал у развоју укупног привредног система Републике Српске.
С друге стране, коришћење пољопривредног земљишта путем концесија ствара боље
претпоставке за интензивну пољопривредну производњу, а прије свега кроз примјену
савремених агро-техничких мјера, савремене пољопривредне механизације и на крају
представља бољу конкурентску способност пољопривредних производа на тржишту БиХ,
региона, па и тржишту Европе.
Овим се не нарушавају интереси мањих пољопривредних произвођача, који пољопривредно
земљиште користе путем закупа, јер и досадашња пракса је била да се дио пољопривредног
земљишног фонда даје у закуп, а у ту сврху могуће је повећати горњи лимит за давање
пољопривредног земљишта у закуп.

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА
Према евиденцији о уплатама концесионе накнаде у Трезору Министарства финансија, у току
2011.године уплаћено је укупно 18.220.504,98 КМ на име концесионе накнаде за коришћење
природних ресурса. Укупна уплата концесионе накнаде у 2011.г. већа је у односу на 2010.годину за
износ од 3.156.439,68.
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Уплаћена концесиона накнада по одређеним областима износи како слиједи:
- Област минералних ресурса
17.368.472,15
КМ
- Пољопривредна област
535.970,49
КМ
- Област енергетике
287.368,99
КМ
- Приређивање игара на срећу
28.693,35
КМ
Разлог повећања се уочава највише у области минерално-сировинског комплекса. У овој области је у
2011.години закључен знатан број Уговора о концесији, што је довело до повећања уплате
Једнократне концесионе накнаде за коришћење природних ресурса у Републици Српској. Код
одређеног броја концесионара такође из области минерално – сировинског комплекса је дошло до
повећања обима производње тј. експлоатације, а што је имплицирало и већу уплату концесионе
накнаде у Буџет Републике Српске.
У области коришћења пољопривредног земљишта дошло је до незнатног смањења уплата
концесионе накнаде у 2011. години у односу на 2010.годину, а разлог се може видјети у знатном
броју Анекса Уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта, који се односе на
смањење површине земљишта које је под концесијом, па се самим смањењем површина смањио и
обим уплате концесионе накнаде у Буџет Републике Српске.
С друге стране, уврштене су уплате концесионих накнада од стране Спортских риболовачких
друштава, а које су вршене на Врсту Прихода уплата концесионих накнада.
Комисија је анализирала Билансе успјеха Концесионара на дан 31.12.2011. године, које добија од
стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), како би утврдила
тачност износа уплата појединачних концесионих накнада, а такође је била и у сталном контакту са
Пореском управом и Републичком управом за инспекцијске послове Републике Српске.

5. БУЏЕТ
5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије
Републике Српске
Чланом 15. Закона о концесијама, утврђено је да се средства за рад Комисије планирају и обезбјеђују
у буџету Републике Српске. Средства за рад Комисије су као и претходних година обезбјеђена у
буџету Генералног секретаријата Владе Републике Српске, посредством позиције 482100-трансфери
између буџетских корисника истог нивоа власти. Укупна средства Комисије за концесије у 2011.г. су
износила 750.000,00 КМ, а дозначавана су Комисији у виду једнаких мјесечних транши у износу од
62.500,00 КМ.
У 2011.г. из одобрених буџетских средстава Комисија је исплатила нето плате, порезе и доприносе,
платила материјалне трошкове и набавку једног дијела опреме.

5.1.1. Стална средства Комисије за концесије
Стална средства Комисије су књиговодствено евидентирана на основу одредби Правилника о
рачуноводственој политици за кориснике прихода буџета Републике Српске. Евидентирање се
вршило по набавној вриједности, а обрачунски отпис примјеном линеарне методе по годишњим
стопама и то за:
- Канцеларијски намјештај
12,5% (8 година)
- Компјутерску опрему
20%
(5 година)
- Опрему за пренос података и гласа
10%
(10 година)
- Моторна возила
16,5% (6 година)
- Копир апарат
14,3% (7 година)
- Уграђену опрему
16,5% (6 година)
Структура Сталних средстава Комисије на дан 31.12.2011.г. по набавним вриједностима је била
сљедећа:
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- Превозна средства
- Канцеларијски намјештај
- Рачунарска опрема
- Канцеларијске машине
Укупно (набавна вриједност)
Отписана вриједност
Укупно основна средства (садашња вријед.)

148.005,57 КМ
27.492,17 КМ
35.052,72 КМ
6.981,76 КМ
277.734,65 КМ
207.596,35 КМ
70.138,30 КМ.

5.2. Трошкови плата и накнада запослених
Трошкови плата и накнада запослених у 2011. години, обрачунати су на основу Правилника о
платама и накнадама запослених у Комисији за концесије Републике Српске, на који је Влада
Републике Српске дала сагласност, а укупно су износили 541.357,95 КМ и то:
- Нето плате
326.438,86 КМ
- Порези на плате
36.270,64 КМ
- Доприноси на плате
178.648,45 КМ
- Исплате за превоз, отпремнину
и трошкови уговора о привременим пословима
22.802,00 КМ
Укупно
541.357,95 КМ.
Укупна издвајања за нето плате су била мања, него у 2010.г., а гледајући са порезима и доприносима,
издвајања су била иста као и 2010.године.

5.2.1. Трошкови материјала и услуга
Трошкови материјала и услуга у 2011.г. износили су 168,611,15 КМ и били су мањи 10% у односу на
2010.г., односно кретали су се у износима трошкова за 2008. И 2009. Годину. Трошкови материјала и
услуга су се односили на трошкове одржавања возила, дневнице, смјештај, канцеларијски материјал,
трошкове горива, комуникационо-телефонске трошкове и сл.
Структура трошкова материјала и услуга у 2011.г. је била сљедећа:
- Трошкови канцеларијског материјала
17.670,80 КМ
- Трошкови одржавања
28.666,50 КМ
- Трошкови горива
7.550,93 КМ
- Путни трошкови
31.012,92 КМ
-

Трошкови платног промета, осигурања возила,
штампања, одржавања рачунара
Уговорене услуге
Закуп пословног простора
Комуникационо-поштански трошкови
Укупно

17.917,10 КМ
28.722,04 КМ
6.857,94 КМ
10.203,83 КМ
148.602,06 КМ

5.2.2. Годишњи Извјештај о извршењу буџета
У складу са чланом 15. Закона о концесијама Републике Српске, Комисија припрема годишњи
финансијски извјештај и укључује га у Извјештај о раду у претходној фискалној години.
Финансијски Извјештај Комисије се саставља у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске, Правилником о буџетским класифиацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, Правилником о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета и Међународним рачуноводственим
стандардима за јавни сектор. Такође се поред наведених примјењују прописи из области пореске
регулативе, Закона о јавним набавкама БиХ и разни правилници и упутства који уређују ову област.
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Укупна буџетска средства за финансирање Комисије за концесије Републике Српске у 2011.г. су
износила 750.000, 00 КМ, а исти износ средстава је предвиђен и у 2012.г. у буџету Републике Српске
за финансирање Комисије.
Плате Предсједника, замјеника Предсједника, чланова и осталих запослених у Комисији за концесије
Републике Српске исплаћују се у складу са Правилником о платама и накнадама чланова и
запослених у Комисији („Службени гласник Републике Српске“, број: 83/08), на који је Влада
Републике Српске дала сагласност.
Комисија за концесије је испоштовала препоруке о умањењу плата за 2011.годину и исто ће
поступити и у 2012.години.
Финансијски Извјештај Комисије за концесије Републике Српске се сачињава са пратећим обрасцима:
Образац 3б – Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних ван ГКТ на
рачуноводственим фондовима од 01-05;
Образац 4б - Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску
имовину исказаних ван ГКТ;
Образац 5б – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван ГКТ;
Образац 6 – Преглед новчаних токова;
Образац 7 – Извјештај о броју и структури запослених и образложења уз финансијске
извјештаје.
Финансијски Извјештај, као и потребна образложења уз исти су достављени у законском року
надлежним органима Републике Српске.

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
Комисија је у свом раду остварила сарадњу са великим бројем надлежних институција, прије свега са
ресорним министарствима у Влади Републике Српске и стручним тијелима и службама Народне
скупштине Републике Српске, као и са руководећим органима у многим општинама.
Одржан је и велики број састанака са домаћим и страним инвеститорима, концесионарима и
потенцијалним концесионарима, на којима је од стране представника Комисије пружена стручна и
административна подршка у погледу њихових активности на реализацији концесионих уговора и код
припрема понуда за додјелу концесије. Такође је често Комисија пружала и савјетодавну помоћ на
провођењу Закона о концесијама.
Активности, послови и задаци на којима се Комисија посебно ангажовала током 2011. године прије
свега су:
- Сарадња са ресорним министарствима на припреми Информације о реализацији уговора о
концесији;
- Сарадња са Министарством индустрије, енергетике и рударства на контроли реализације
уговора о концесијама из области малих хидроелектрана и области минералних ресурса;
- Сарадња са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде из области
коришћења пољопривредног земљишта;
- Сарадња са Министарством финансија око додјеле концесија из области игара на срећу, као и
праћења уплате концесионих накнада у Буџет Републике Српске;
- Сарадња са институцијама Босне и Херцеговине, Комисије за концесије Босне и Херцеговине
и Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине, око размјене праксе, активности
на законској регулативи и усаглашавању концесионих пројеката;
- Учешће представника Комисије у Радној групи за дефинисање могућности изградње малих
хидроелектрана у Националном парку Сутјеска;
- Учешће представника Комисије за концесије у етапним презентацијама Стратегије развоја
енергетике Републике Српске, као и учешће у јавној расправи у поменутој Стратегији;
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-

Учешће представника Комисије у Јавним расправама, приликом доношења закона и
стратегија, који су по свом карактеру блиски предмету концесије.

6.2. Сарадња са међународним институцијама и организацијама
Комисија је у свом раду сарађивала са међународним организацијама као што су: Свјетска банка,
делегација Европске Комисије Босне и Херцеговине, Европска банка за обнову и развој, Канцеларија
ОХР-а у Бања Луци, амбасаде европских земаља. У свим овим контактима је размјењивано искуство
и знање везано за провођење концесионе политике.
Чланови и запослени у Комисији за концесије су учествовали на презентацијама које су организовале
Свјетска банка и аустријска амбасада, везано за коришћење обновљиве енергије у Републици
Српској.
Запослени у Комисији су такоће присуствовали годишњем семинару и радионици на нивоу Европске
Уније одржаном у Бечу, Аустрија, а у вези са имплементацијом Јавно - приватног партнерства .
Предавања су одржали еминентни стручњаци из области Јавно-приватног партнерства који раде у
Холандији, Енглеској и Мађарској.
Семинар и радионица су акценат дали на слиједеће битне факторе:
- Критичне факторе код саме примјене Јавно-приватног партнерства;
- Процјене ризика;
- Стратегију Јавно-приватног партнерства и
- Имплементацију процијењеног ризика током читавог процеса трајања пројекта.

7. ЗАКЉУЧАК
Полазећи од прокламованих циљева концесионе политике у Републици Српској и стварању
амбијента за перспективнији систем концесија, Комисија је усвојила сљедеће закључке:
1. Сви субјекти концесионих односа, као и органи који врше инспекцијске послове, потребно је
да се више ангажују на унапређењу послова додјеле концесија и коришћењу концесионих
добара, а нарочито на досљедној примјени законских, подзаконских и других општих аката,
као и Документа о политици додјеле концесија.
2. Закон о концесијама представља важан системски закон, а основни циљ доношења новог
закона је успостављање ефикаснијег система концесија у Републици Српској чиме би се
постигло:
- Рационалније коришћење природних ресурса, других добара у општој употреби, или
обављање дјелатности од општег интереса;
- Подстицај конкуренције и тржишне економије;
- Транспарентност и једнак третман понуђача;
- Ефикаснија контрола рада концесионара и сл.
Полазећи од чињенице да је у процедури доношење новог Закона о концесијама, потребно је
до усвајања закона у Народној скупштини Републике Српске кориговати одређена законска
рјешења, у циљу унапређења законодавне материје, којом се регулише област концесија.
3. У Извјештају за 2011.годину Комисија наглашава да је потребно предузети активности након
усвајања новог Закона о концесијама у циљу усаглашавања, односно хармонизације правне
легислативе, којом се на директан или индиректан начин регулише материја концесија,
односно коришћење материјалних добара у општој употреби.
4. Једно од важних питања је успостављање ефикаснијег система инспекцијског надзора, те
провјере рада концесионара од стране Комисије за концесије у циљу спречавања нелегалне
експлоатације природних ресурса, или коришћења предмета концесије супротно закону или
закљученом уговору о концесији.
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Посебно је важно нагласити инспекцијски надзор од стране рударске инспекције, водне
инспекције, пољопривредне инспекције, урбанистичко-грађевинско-еколошке инспекције и
сл.
5. Имајући у виду садашњи Закон о концесијама, а и предложени нови Закон о концесијама,
Комисија сматра да концесиону дјелатност треба проширити на предмете који нису
регулисани ни новим Законом о концесијама, као ни важећим законом.
Сматрамо недопустивим да пољопривредно земљиште буде изузето из система концесија,
као што је предвиђено новим законом. Коришћењем пољопривредног земљишта путем
концесија обезбјеђује се боља искориштеност истог, те стварају услови за интензивну
пољопривредну производњу коју све више намеће тржишна економија, па и правила и
стандарди Европске Уније у области пољопривредне производње. Друго важно питање је
егзистенција великог броја закључених уговора за коришћење пољопривредног земљишта, а
посебно са аспекта њиховог анексирања или преноса уговора о концесији, који предвиђа и
нови Закон о концесијама.
Комисија сматра да сва добра у општој употреби треба да имају исти или сличан третман, чије
коришћење треба обезбиједити путем концесија, као што је коришћење енергије вјетра,
сунца и других обновљивих извора енергије.
Такође сматрамо да је потребно успоставити систем концесија у области друштвених
дјелатности као што су: образовање, здравство, спорт, комуналне услуге и сл.
6. У оквиру провјере рада концесионара Комисија је уочила да постоји један број концесионара,
који не испуњавају уговорне обавезе као што су: реализација планираног прихода, уговорени
ниво инвестирања у концесионе пројекте, запошљавање нових радника у складу са
одобреним Студијама економске оправданости, плаћања концесионе накнаде и сл.
Један број концесионара крши законске и уговором преузете обавезе, као што су: пренос
уговора о концесији, промјена власника или власничке структуре унутар концесионог
предузећа, незаконито обрачунавање концесионе накнаде и сл.
Такође један број концесионара се дуже вријеме налази у стању финансијске неликвидности
и сл.
Због набројаног сматрамо, да треба извршити анализу закључених уговора о концесији,
ријешити статус спорних уговора споразумно између концендента и концесионара или у
крајњем скучају приступити раскидању уговора, чија даља егзистенција нема економску
оправданост и правну цјелисходност.
7. Комисија сматра да уплате концесионих накнада нису на потребном нивоу и да треба
појачати финансијску дисциплину концесионара, како би се концесиона накнада
обрачунавала и плаћала у складу са прописима и преузетим уговорним обавезама.
Иако концесиона накнада није најважнији ефекат у реализацији концесионе политике,
сматрамо да је битан елеменат коме треба посветити дужну пажњу.
Наглашавамо да постоје концесионари који умањују основицу за обрачун концесионе
накнаде, тако што након формирања концесионог друштва већи дио пословне активности
задржавају на основном, односно матичном друштву, а мањи дио пословне активности
преносе на новоосновано друштво, које је носилац концесионе активности.
Један број концесионара, који користе минералне сировине за обављање основне
дјелатности (реконструкција и изградња путева) знатно умањују калкулативну цијену тих
сировина у односу на тржишну, чиме умањују основицу за обрачун концесионе накнаде.
Комисија сматра да код таквих концесионара би било оправдано концесиону накнаду
утврдити по јединици мјере, а не по оствареном годишњем бруто приходу. С друге стране,
потребно је појачати контролу не само уплата, него и начина обрачуна концесионе накнаде
од стране Пореске управе.
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Активности Комисије исказане у Извјештају о раду за 2011.г. у потпуности оправдавају рад Комисије и
афирмишу њен рад у сложеном систему концесија, а нарочито у примјени Закона о концесијама и
Документа о политици додјеле концесија.
Комисија сматра да у сарадњи са Владом Републике Српске и Народном скупштином Републике
Српске, а посебно након доношења новог Закона о концесијама, концесиона политика у наредном
периоду ће бити унапређена, те предлаже усвајање Извјештаја од стране Народне скупштине
Републике Српске.

Предсједник Комисије
Предраг Ашкрабић
Број: 01-212/12
Датум: 12.04.2012.године

45

