
Прилпг бр.2 Извјештаја  
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА 
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Ред. 
брпј 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

Намјена 
кпришћеоа 
земљишта 

Датум 
закључеоа 

Угпвпра 

 
Наппмена 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
LTG COMPANY д.п.п. Баоалука  

Обављаое сппртскп– 
екпнпмскпг рибплпва 

Fly-fishing Децембар 
2005. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 
 

Организпваое сппртскп– 
екпнпмскпг рибплпва на 
ријеци Јао 

 
Fly-fishing 

 
19.10.2011. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

Организпваое сппртскп– 
екпнпмскпг рибплпва на 
ријеци Сани 

 
Fly-fishing 

 
16.12.2011. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
2. 

 
МБ ЈПХПВАЦ КПМЕРЦ д.п.п. 
Главичице-Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (43,6535 хa) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 
 

 
3. 

 
АГРПХЕРЦЕГПВИНА а.д. Невесиое  

Кприщћеое ппљпп. земљ. 
у ппштини Невесиое 
(496,9072 хa) 

ратарска и 
ппвртарска 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
4. 

 
ППЉППРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА 
ШКПЛА Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (104,4334 ha) 

 
биљна 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

 
Кпнцесипнп земљищте се кпристи за 
пбављаое практишне наставе.  

 
5. 

 
БС – ИНЖИОЕРИНГ д.п.п. Дервента 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Дервента (62,3784 ha) 

 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

Кпнцесипнар је дјелимишнп уведен у 
ппсјед. Кпнцесипнар плаћа редпвнп 
кпнцесипну накнаду. 

 
6. 

 
MK COMPANY д.п.п. Мпдрича 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Мпдрича (151,1334 ha) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

 
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
7. 

 
КУЈАН д.п.п. Мпстар 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Невесиое (37,2420 ha) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
05.02.2007. 

 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   



 
8. 

 
КЛАПНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА а.д. 
Спкплац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Спкплац (635,7460 ha) 

прпизвпдоа 
биљних 

кпмппненти за 
стпшну храну 

 
06.02.2007. 

Кпнцесипнар је у цијелпсти искпристип и 
пбрадип дпдјељене кпнцесипне 
ппврщине у складу са Студијпм и 
Угпвпрпм п кпнцесији.Не плаћа 
кпнцесипну накнаду , јер су у питаоу 
међуспбне кпмпензације угпвпрних 
страна. 

 
9. 

 
ФАРМЛАНД а.д. Нпва Тпппла 

Кприщћеое ппљпп. земљ. 
у ппшт. Градишка и 
Лакташи (1.374,9269 ха) 

ратарска и 
стпшарска 
прпизвпдоа 

 
27.02.2007. 

Присутна је узурпација дпдијељенпг 
земљищта пд стране 3. (трећих ) лица. 
 

 
10. 

 
ЗЗ ЛИВАЧ Александрпвац 

Кприщћеое ппљппр. 
земљ. 
у ппштинама Лакташи и 
Градишка (146,4192 ха) 

ратарска и 
стпшарска 
прпизвпдоа 

 
27.02.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
11. 

 
ППППВП ППЉЕ а.д. Требиое 

Кприщћеое ппљпп. 
земљищта у ппштини 
Требиое (529,9298 ha) 

винпградарска и 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
27.02.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм, уз наппмену да већи дип 
земљищта, није приведен намјени. 

 
12. 

 
ВУКПЈЕ д.п.п. Требиое 
 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Требиое (20,4461 ha) 

садоа винпве 
лпзе  

 

 
27.02.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

13. ППДРУМИ ВУКПЈЕ  1982 д.п.п. 
Требиое 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Требиое (5 ха) 

Засад 
маслиоака 

 
01.08.2012. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

14.  
ДАРКП КПМЕРЦ д.п.п. Лакташи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Србац(274,6595 хa) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
02.03.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
 

15. 

 
 
ТЕРРА НПВА д.п.п. Градишка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Градишка (203,4394 ha) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
 

02.03.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм .Окп 6ha је узурпиранп пд 
стране бесправних кприсника, (пп изјави 
пвлащтенпг лица). На дијелу кпнцесипне 
ппврщине налазе се приступни путеви и 
нпвпизграђени канали.  

 
16. 

 
ЗЕЛЕН ГАЈ д.п.п. Градишка 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Градишлка (229,1383 ха ) 

ратарска и 
стпшарска 
прпизвпдоа 

 
02.03.2007. 

Присутна је узурпација дпдијељенпг 
земљищта пд стране 3. (трећих ) лица. 
Није изврщен упис права кприщтеоа 
земљищта у земљищним коигама. 
 
 



 
 

17. 

 
 
ЛИНИЈА ВПЋА д.п.п. Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Лакташи (23,7132 ha) 

 
расаднишка 
прпизвпдоа 

 
 

02.03.2007. 

 
Кпнцесипнар впди сппр пред 
надлежним судпм. 

 
18. 

 
ППЉППРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РС 
Баоалука 

Кприщћеое ппљ. 
земљищта у ппштини 
Лакташи (128,2340 ha) 

Експеримен. и 
бипл. испитив. у 
биљнпј прпизв. 

 
02.03.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
 

19. 

 
 
РИБОАЦИ ДПОИ ЖАБАР д.п.п. 
Дпои Жабар 

 
Кприщћеое впдптпка и 
других впда 

 
 
/ 

 
 

26.03.2007. 

Кпнцесипнар дјелимишнп испуоава 
пбавезе у складу са угпвпрпм (врщи 
редпвнп уплате кпнцесипне накнаде, 
али није инвестиранп у складу са 
угпвпрпм ). 

 
20. 

 
МБ ИМПЕКС д.п.п. Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Србац (46,3075 ха ) 

впћарска 
прпизвпдоа 

 
24.04.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм и анекспм. 

 
 
 
 

21. 

 
 
 
 
ГПЛД-МГ д.п.п. Дпои Жабар 

 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппшт. Шамац 
(137,4572 ha) 

 
биљна и 

стпшарска 
прпизвпдоа 

 
 

22.06.12007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. Кпнцесипнар према изјави 
планира знашајна инвестиципна улагаоа 
у нареднпм перипду, збпг шега је 
заинтереспван за прпдужеое угпвпра п 
кпнцесији. 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта  
(ппврщина 68,4821 ха) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
31.05.2013. 

Угпвпр закљушен 2013. гпдине. 

 
22. 

 
МИЛПШЕВИЋ ПРПМЕТ д.п.п. 
Амајлије-Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (99,9531 ha) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
22.06.2007. 

Присутна је узурпација дпдијељенпг 
земљищта пд стране 3. (трећих ) лица. 
Један пд псниваша захтијева РАСКИД 
УГОВОРА. 

 
 

23. 

 
 
МАРБП д.п.п. Лакташи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Градишка (537,1930 ha) 

ратарска 
прпизвпдоа 

 
 

01.08.2007. 

Кпнцесипнар изврщава угпвпрне 
пбавезе, али тражи замјену за ппстпјеће 
земљищте за земљищте у 
Александрпвцу , ппврщине 136 ха ради 
специфишне дјелатнпсти. 

 
24. 

 
САН д.п.п. Бијељина  

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (62,5611 ha) 

 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
05.09.2007. 

Власник кпнцесипнпг предузећа је умрп. 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   



 
25. 

 
ЗЗ ДПМАТРА Троаци – Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (68,9795 ha) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
05.09.2007. 

Не плаћа се кпнцесипна накнада.  
Жирп-рашун блпкиран пд стране Ппреске 
управе, земљищте се не кпристи у 
складу са угпвпрпм . 

 
26. 

 
ЗЗ БПБАР Бијељина 
( пренпс НА ПЗ Агрптим Бијељина) 

 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина(149,5967 ha) 

 
ратарска и 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
 

05.09.2007. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
27. 

 
ЗЗ СРЕБРЕНИЦА Сребреница 

Кприщћеое ппљ. 
Земљищта 
у ппштини Сребреница 
(22,1200 ha) 
 

 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
05.09.2007 

 
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
28. 

 
АГРПЕКСППРТ-КПМПАНИ д.п.п. 
Нпва Тпппла 

Кприщћеое ппљ. 
Земљищта 
у ппштини Градишка 
(733,8156 ха ) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
21.09.2007. 

Дип земљищта дпдијељенпг ппд 
кпнцесију је узурпиранп пд стране 3. 
(трећих) лица. Остале пбавезе из угпвпра 
п кпнцесији се углавнпм изврщавају.  

 
 

29. 

 
 
ПД СЕМБЕРИЈА а.д. Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта у ппштини 
Бијељина (2612,6313 ha) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
19.10.2007. 

Има дпспјелих а неплаћених пбавеза пп 
пснпву кпнцесипне накнаде и других 
пснпва Предлпжена је кпнверзија 
дугпваоа у пснпвни капитал Републике 
српске кап већинскпг власника какп би 
се анулирале пбавезе . 

 
30. 

 
ТAMARIS COMPANY д.п.п. Баоа 
Лука 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Србац 
(132,4680 хa) 

расаднишка 
прпизвпдоа 
украснпг биља 

 
17.12.2007. 

Кпнцесипнар је изврщип правп уписа у 
зем љищне коиге , али с пбзирпм на 
прпблеме лпкалне заједнице Гајинци , 
кпнцесипнар није у мпгућнпсти да уђе у 
ппсјед. 

 
31. 

 
ППЗ РАВАН МЕЂЕЂА Кпзарска 
Дубица 

 
Кприщћеое ппљппр. 
земљ. у ппштини 
Кпзарска Дубица 
(256,6705 хa) 

 
прпизвпдоа 

биљних 
кпмппненти за 
стпшну храну 

 
 

27.12.2007. 

 
Кпнцесипнар кап правнп лице ОПЗ 
РАВАН МЕЂЕЂА Кпзарска Дубица је 
угащен ! Земљищте кпристе приватна 
лица. 

 
 

32. 

 
 
ПРПДЕКС АГРП д.п.п. Градишка 

Кприщћеое ппљппр. 
земљ. у ппштини 
Кпзарска 
Дубица(469,4187 ha) 

ратарска 
прпизвпдоа 

 
22.02.2008. 

Кпнцесипнар не кпристи пкп 20ha 
кпнцесипне ппврщине из пбјективних 
пкплнпсти (депресија, канали, приступни 
путеви). Кпнцесипна накнада се плаћа 
уреднп.  



 
33. 

 
ППЉППРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Баоа 
Лука 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Лакташи (19,9411 ha) 

практишна пбука 
и наушнп 

истраживаое 

 
22.02.2008. 

 
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 
 

 
 
 

34. 
 
 
 

 
 
 
CASTELLINA SRPSKA д.п.п. Мпдрича 
 
 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Мпдрича (481,7428 ха) 

биљна и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
10.04.2008. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Шамац (215,9993 ха ) 

ратарскп-
стпшарска и 

винпградарска 
прпизвпдоа 

 
13.11.2008. 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   

 
 
 

35. 
 

 
 
 
ЈЕЛЕНА д.п.п. Кпзарска Дубица 
 

Кприщћеое ппљппр. зем. 
У ппштини Кпзарска 
Дубица (93,3823 хa) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
29.05.2008. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм.  

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта 
у ппштини Кпзарска 
Дубица (59,2582 хa) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
 

10.12.2008 

 
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм.  

 
36. 

 
АГРПУНИЈА д.п.п. Србац 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищтау ппштини 
Србац (427,7565 ха) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
04.07.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 

 
37. 

 
ППЉПТЕМИК д.п.п. Србац 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Србац (193,1813 хa) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
04.07.2008. 

Кпнцесипнар не изврщава уреднп 
угпвпрне пбавезе, не уплаћује 
кпнцесипну накнаду, блпкирани су му 
банкпвни рашуни, ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД 
УГОВОРА.   

 
38. 

 
МС КПМПАНИЈА д.п.п. Проавпр 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Проавпр (177,690 хa) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
07.07.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
39. 

 
MИВАС МИЛК д.п.п. Беркпвићи 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Беркпвићи (27,5760 хa) 

стпшарска 
прпизвпдоа 

 
26.08.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
40. 

 
ВПЋАР-КПМЕРЦ д.п.п. Градишка 

Кприщћеое ппљппр. 
земљ. у ппштини 
Кпзарска Дубица 
(163,8974 хa) 

 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
15.10.2008. 

 
Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
41. 

 
ЗП КПМЕРЦ д.п.п. Вршани 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Бијељина (95,4580 хa) 

ратарска и 
стпшарска 

прпизвпдоа 

 
16.10.2008. 

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 



 
42. 

 
УНАПЛПД д.п.п. Кпзарска Дубица 

Кприщћеое ппљппр. 
земљ. у ппштини 
Кпзарска Дубица 
(103,6757 хa) 

 
впћарска 

прпизвпдоа 

 
22.10.2008. 

 
Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
43. 

 
PEDIBCOMMERCE д.п.п. Србац 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Србац (34,3247 хa) 

ратарска 
прпизвпдоа 

 
05.12.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
44. 

 
МАЉЧИЋ д.п.п. Градишка 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Србац 
(113 хa) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
05.12.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе.  Кпнцесипнар не кпристи пкп 
40ha  земљищта (према изјави 
пвлащтенпг лица). 
 

 
 

45. 

 
 
КРУШКА-ДК  д.п.п. Србац 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Србац (31,3742 хa) 

впћарска 
прпизвпдоа 

 
 

08.12.2008. 

Кпнцесипнар је искпристип пкп 50 % 
дпдијељене ппврщине за засаде јабуке и 
крущке , а препстали дип земљищта 
захтијева кршеое и привпђеље 
земљищта намјени за кпју је 
дпдијељенп. 
 

 
46. 

 
АГРП-ВПЋЕ д.п.п. Лакташи 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Лакташи (69,3628 ха) 

впћарска 
прпизвпдоа 

 
23.12.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
47. 

 
СЈЕМЕПРПМ д.п.п. Дпбпј 

Кприщћеое ппљппр. 
земљищта у ппштини 
Теслић (25,8423 ха ) 

впћарска 
прпизвпдоа 

 
28.01.2009. 

 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   

 
 

48. 

 
 
ВПЋАР БИСТРИЦА д.п.п. Градишка 

Кприщћеое ппљ. 
земљищта 
у ппштини Градишка 
(115,0604 хa) 

 
 

впћарска 
прпизвпдоа 

 
 

09.03.2009. 

Дип кпнцесипне ппврщине се налази 
ппд щумпм и ниским растиоем, збпг 
шега се не кпристи за впћарску 
прпизвпдоу. Впди се судски сппр збпг 
утврђиваоа права власнищтва на дијелу 
кпнцесипне ппврщине. 
 

 
49. 

 
ЗЗ КПППЕРАТИВНИ ЦЕНТАР 
Ситнеши 

Кприщћеое ппљ. 
земљищта 
у ппштини Србац  
(331,4462 хa) 

 
ратарска 

прпизвпдоа 

 
 

30.03.2009. 

Кпнцесипнар не ппсједује Угпвпр п 
кпнцесији, исти је ппнищтен Пресудпм 
Суда. Кпнцесипнар има дугпваоа према 
Министарству ппљппривреде, 
впдппривреде  и щумарства у изнпсу пд 
80.000,00 КМ. 
 



 
 

50. 

 
 
САНГРИЈА д.п.п. Мпстар 
Ппдружница Невесиое 

 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (10 хa) 

пбављаое 
впћарске 
прпизв.-

прганизпвана 
прпизв. 

бруснице) 
 

 
 

28.09.2009. 

 
 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   

 
 

51. 

 
 
ППЉП-РАДПЈЧИЋ д.п.п. Кпзарска 
Дубица 

 
 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (160,0282 хa ) 

 
пбављаое 
ратарскп-
стпшарске 

прпизвпдое 

 
 

12.11.2009. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе.Кпристи дип кпнцесипне 
ппврщине кпји се  впди у катастарскпм 
пперату за ппдрушје Хрватске 
Кпстајнице, Република Хрватска.  
 

 
52. 

 
ФАРМА АРСЕНИЋ д.п.п. Кпзарска 
Дубица 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (146,8108  хa) 

пбављаое 
ратарске 

прпизвпдое 

 
12.11.2009. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
53. 

 
АГРП-ПАРТНЕР д.п.п. Дпбпј 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (490,8699 хa) 

пбвљаое 
ратарске 

прпизвпдое 

 
22.12.2009. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
 

54. 

 
 
ЕУ ФАРМА НАТУРПРПДУКТ дд 
Проавпр 

 
Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (433,9287 хa) 

 
пбављаое 
ратарскп-
стпшарске 

прпизвпдое 

 
 

31.03.2010. 

Одлука п дпдјели кпнцесије ппнищтена, 
није дпщлп дп пбнпве ппступка. 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ РАСКИД УГОВОРА.   

 
55. 

 
ПД НАПРЕДАК а.д. Пелагићевп 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (902,2082 хa) 

пбављаое 
ппљпприврдне 

прпизвпдое 

 
14.04.2010. 

 
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 

 
56. 

 
ПРИРПДНП БИЉЕ д.п.п. Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (34,3478 хa) 

пбављаое 
ппљппривредне 

прпизвпдое 

 
20.09.2010. 

 
Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 

57. БЕЛАВИСТА д.п.п. Лакташи Уређиваое и кприщћеое 
впднпг дпбра 

-  
14.10.2010. 

Кпнцесипнар изврщава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 
 

 
 

58. 

 
 
ЛАЛАКП д.п.п. Приједпр 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (59,6323 хa) 

Впћарска 
прпизвпдоа  

 
 

18.08.2011. 

Кпнцесипнар је у 2012. засадип 30.000 
стабала вищое.Дпщлп је дп сппра и 
предмет се налази пред надлежним 
судпм. 
 



 
59. 

 
СЛАП д.п.п. Рпгатица 

Кприщћеое впдптпка и 
других впда, ппщтина 
Рпгатица 

Кавезни узгпј 
пастрмке  

 
10.02.2011. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
60. 

 
Д+В  АГРПС Нпва Тпппла 
 

Кприщћеое ппљппр. 
земљ. (325,1381 хa ) 

пбављаое 
ратарске и 
стпшарске 

дјелатнпсти 

 
18.11.2011. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 

 
61. 

 
ПЛАНИНСКП ДПБРП а.д. Невесиое 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (1441,2348 хa) 

пбављаое 
ратарске и 
стпшарске 

дјелатнпсти 

 
21.04.2008. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 

 

 
 

62. 

 
 
ВИВАГРП д.п.п. Србац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта (442,7111 хa) 

пбављаое 
ратарске, 

стпшарске и 
ппвртларске 
дјелатнпсти 

 
27.04.2012. 

 
Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 
 

 
 

63. 

 
 
АНДРИЋ ГРАД-ВИШЕГРАД  

Кприщтеое земљищта уз 
ријеку Дрину (30,915 ха ) 

кприщтеое 
земљищта за 

изградоу 
Андрић-града у 

Вищеграду  

 
20.02.2012. 

 
Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 
 

 
64. 

 
ЕЛИНГ РИБАРСТВП Д.П.П Теслић 

Кприщтеое впднпг дпбра  
3,250 ча и впде из 
Врхпвинске ријеке , 
Калинпвик  

За изградоу 
рибоака 
Хптпвље 

 
31.05.2012. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 
 

 
 

65. 

 
 
ЈПШ ШУМЕ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ “ 
А.Д.СПКПЛАЦ , „Центар за 
газдпваое кршпм“ Требиое 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта 
(ппврщина 4,2823ha), 
ппщтина Требиое 

за 
пбављаое 
расаднишке 

прпизв. медит. 
впћних култура, 

щумских и 
хпртикулт. 

биљака 

 
01.08.2012. 

Урађен  је главни прпјекат.  
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу 
са угпвпрпм. 
 

 
66. 

 
ППЉППРИВРЕДНИК А.Д.Дервента 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта 
(ппврщина 842,865ha) 

пбављаое 
ратарске и 
стпшарске 

дјелатнпсти 

 
29.5.2012. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 



 
 

67. 

 
 
БУТРЕХ-РИБАРСТВП д.п.п. Требиое 
 
 

Кприщћеое впдптпка и 
других впда, ппщтина 
Требиое  

Изградоа 
пастрмскпг 
рибоака са 
пливајућпм 

платфпрмпм на 
ријеци Дрини, 

ппщтина 
Вищеград 

 
 

01.11.2012. 

Кпнцесипнар уреднп изврщава угпвпрне 
пбавезе. 
 

Закључнп са редним брпјем 67. Кпнцесипнара и 70 Угпвпра . 


