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1. УВОД
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Извјещтај п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске (у даљем тексту Кпмисија), ппднпси се на
пснпву шлана 60. Закпна п кпнцесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 59/13), кпјим је прпписанп да Кпмисија ппднпси Извјещтај п свпм раду у претхпднпј гпдини и
финансијски извјещтај за претхпдну гпдину Нарпднпј скупщтини Републике Српске, најкасније дп 30.
априла текуће гпдине.
Према пдредбама Закпна п кпнцесијама, Извјещтај п раду Кпмисије садржи ппдатке п ппднесеним
захтјевима, рјещеоима Кпмисије, брпј и врсту предмета кпје је Кпмисија разматрала. Извјещтај
садржи и све друге инфпрмације у вези са радпм Кпмисије, билп да Кпмисија ппступа пп службенпј
дужнпсти, пп захтјеву надлежнпг пргана или заинтереспванпг лица.
Извјещтај п раду Кпмисије пбухвата перипд Јануар – Децембар 2013. гпдине и има за циљ да
инфпрмище Нарпдну скупщтину Републике Српске, али и јавнпст, п раду Кпмисије и активнпстима на
прпвпђеоу закпнских и других прпписа из пбласти дпдјеле кпнцесија и реализација угпвпра п
кпнцесији.

-

-

У тпку 2013. гпдине, Кпмисија je прпвпдила активнпсти у складу са Закпнпм п кпнцесијама и пснпвним
нашелима ппступка дпдјеле кпнцесија, шиме се пбезбјеђује:
Дпмаћим и страним привредним друщтвима да ппд једнаким услпвима дпбију правп кприщћеоа
прирпднпг бпгатства, дпбра у ппщтпј упптреби и/или правп изградое пбјеката ради пбављаоа
дјелатнпсти кпје су закпнпм утврђене кап дјелатнпсти пд ппщтег интереса;
Исти правни пплпжај дпмаћих и страних привредних друщтава за свп вријеме изградое пбјекта или
извпђеоа других радпва и у пбављаоу дјелатнпсти кпја је предмет кпнцесије;
Једнакпст услпва за раскид угпвпра и правних ппсљедица у тпм слушају;
Защтита јавнпг интереса у ппступку пцјене пправданпсти за дпдјелу кпнцесије и у перипду оенпг
трајаоа;
Искљушивп правп Републике Српске да дпдјељује кпнцесије, када се предмет кпнцесије реализује на
оенпј теритприји;
Пгранишенп трајаое кпнцесије шији је максималан рпк утврђен Закпнпм и угпвпрпм п кпнцесији;
Предаја свих пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа пп престанку кпнцесије у свпјину Републике Српске;
Пбављаое свих прпцедуралних ппслпва везаних за дпдјеле кпнцесија и ппслпва прпвјере рада
кпнцесипнара.
Рад Кпмисије заснива се на пдредбама Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 59/13), ппдзакпнским актима и Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесије („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 31/06). У Дпкументу п пплитици дпдјеле кпнцесија дефинисани су
припритетни циљеви, кпјих се Кпмисија у свпм раду придржава. Један пд пснпвних циљева је
пживљаваое привредних активнпсти путем улагаоа дпмаћег и странпг капитала, щтп све скупа треба
да пствари ппвпљније екпнпмске ефекте пп Републику Српску.
Рад Кпмисије у 2013. гпдини пбиљежен је брпјним активнпстима у вези са разматраоем захтјева за
даваое сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији, захтјева за даваое сагласнпсти на Студије
екпнпмске пправданпсти, сагласнпсти на Јавни ппзив, приједлпга Влади Републике Српске за дпдјелу
кпнцесије, птвараое и вреднпваое ппнуда за дпдјелу кпнцесије пп јавнпм ппзиву, дпнпщеое
рјещеоа кпјим се Кпнцеденту предлаже избпр најппвпљнијег ппнуђаша, кап и пдгпвпре на разне
упите, мищљеоа и сл. Ппред тпга, Кпмисија је у складу са Закпнпм п кпнцесијама врщила прпвјеру
рада кпнцесипнара и реализацију закљушених Угпвпра п кпнцесији пп свим пбластима.
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2.1. Закон о концесијама
Закпнпм п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13), уређују се предмет,
ппступак и услпви ппд кпјима се мпгу дпдјељивати кпнцесије у Републици Српскпј, надлежнпст
Кпмисије за кпнцесије и друга питаоа у вези са Кпмисијпм, садржај угпвпра п кпнцесији, престанак
угпвпра п кпнцесији, права и пбавезе кпнцесипнара, рјещаваое сппрпва и друга питаоа пд знашаја за
дпдјелу кпнцесија на теритприји Републике Српске.
Циљ закпна је да ствпри јаван, недискриминатпран и јасан правни пквир за утврђиваое услпва ппд
кпјима се дпмаћим и страним привреднп-правним субјектима мпгу дпдјељивати кпнцесије ради
привлашеоа дпмаћих и страних инвеститпра и ствараоа амбијента за снажнији привредни развпј, те
пдгпвпрнпг управљаоа прирпдним бпгатствима и јавним дпбрима у Републици Српскпј.
Нпви Закпн п кпнцесијама пбјављен је 15.07.2013. гпдине у „Службенпм гласнику Републике Српске“,
а ступип је на снагу 23.07.2013. гпдине. У дпсадащопј примјени Закпна, Кпмисија за кпнцесије је
упшила пдређене недпстатке кпји се пднпсе на кпнзистентнпст сампг Закпна, или оегпве кплизије са
другим закпнским актима.
Пснпвна примједба на нпви Закпн пднпси се на институт „Јавнпг интереса“. Кпмисија сматра, кап щтп
смп изнијели и у примједбама на Нацрт закпна, да јавни интерес кап правни институт треба да има
кљушну улпгу у систему дпдјеле кпнцесија, имајући у виду предмете кпнцесипнпг права, кап и циљеве
усппставе кпнцесипних пднпса у Републици Српскпј.
У садащоем Закпну п кпнцесијама предвиђенп је да се јавни интерес прпцјеоује самп приликпм
дпнпщеоа пдлуке п ппкретаоу ппступка дпдјеле кпнцесије на пснпву иницијативе заинтереспванпг
лица. Јавни интерес треба да представља базну шиоеницу за усппстављаое кпнцесипних пднпса без
пбзира п кпм мпдалитету дпдјеле кпнцесија је ријеш. Збпг тпга сматрамп да јавни интерес мпра да има
кпнститутивни карактер и да се актпм надлежнпг пргана утврђује за сваки ппјединашни слушај дпдјеле
кпнцесије, без пбзира да ли се ппступак дпдјеле кпнцесије ппкреће пд стране надлежнпг пргана, пп
иницијативи заинтереспванпг лица, или у прегпварашкпм ппступку.
Ппред тпга у шлану 20. Закпна дефинисанп је да Кпмисија за кпнцесије врщи птвараое и вреднпваое
ппнуда. Кпмисија сматра да је пп пвпм питаоу дпщлп дп замјена теза и да Кпмисија не мпже да врщи
птвараое и вреднпваое ппнуда за дпдјелу кпнцесије, јер тиме губи карактер регулатпра. Ппнуде би
мпрале птварати кпмисије из респрних Министарстава, а Кпмисија за кпнцесије би требала да изврщи
кпнтрплу прпцедуре и квалитета ппнуда.
Надаље, Кпмисија сматра да је шлан 40. Закпна, кпјим се дефинище уступаое угпвпра п кпнцесији
трећем лицу или финансијскпј прганизацији, у дијелу кпји се пднпси на уступаое угпвпра
финансијским прганизацијама, у кплизији са закпнима кпји регулищу пву пбласт (Закпн п банкама,
Закпн п микрпкредитним прганизацијама, Закпн п щтеднп-кредитним прганизацијама и сл.).
Наведеним закпнима регулищу се дјелатнпсти финансијских прганизација кпје су искљушивп
финансијске прирпде.
Закпнпм п кпнцесијама регулище се правп кпнцесија кап правп пбављаоа привредних дјелатнпсти
кприщтеоем јавних дпбара, прирпдних бпгатстава и других дпбара пд ппщтег интереса, кап и правп
пбављаоа дјелатнпсти пд ппщтег интереса.
Збпг тпга щтп финансијске прганизације не мпгу пбављати дјелатнпсти кпје су предмет кпнцесија не
мпгу бити ни титулари угпвпра п кпнцесији.
Ради защтите правнпг интереса финансијских прганизација пп пснпву угпвпра п кредитираоу
сматрамп да се закпнпм треба пмпгућити да финансијске прганизације имају правп активне
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легитимације да ппднесу захтјев за уступаое угпвпра на трећи привреднп-правни субјект. У тпм
смислу мпгуће је изврщити редефинисаое пдредбе шлана 40. Закпна п кпнцесијама.
Из наведенпг, Кпмисија сматра да у нареднпм перипду треба приступити измјенама и дппунама
Закпна у циљу ствараоа претппставки за већу кпнзистентнпст и примјену Закпна у пракси.

2.2. Подзаконска акта
У складу са шланпм 59. и шланпм 68. Закпна п кпнцесијама, Кпмисија је припремила Приједлпг нпвих
ппдзакпнских аката кпји ће бити усвпјени накпн дпбијаоа сагласнпсти пд Владе Републике Српске, и
тп:
- Упутствп п прпцјени јавнпг интереса;
- Правилник п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке структуре
кпнцесипнара;
- Правилник п садржају и нашину впђеоа регистра угпвпра п кпнцесији.
Дпнпщеое наведених ппдзакпнских аката је пбавезујуће збпг шиоенице да је у међувремену ступип
на снагу нпви Закпн п кпнцесијама.
Ппред наведених, Кпмисија у свпм раду примјеоује и друга ппдзакпнска акта кпјима се уређује
прганизација, дјелпкруг рада Кпмисије, впђеое ппступака, ппступаоа Кпмисије у предметима из
оене надлежнпсти, кап щтп су:
1. Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Кпмисији за
кпнцесије Републике Српске;
2. Правилник п платама и накнадама заппслених у Кпмисији за кпнцесије Републике Српске;
3. Ппслпвник п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске;
4. Правилник п услпвима и нашину кприщтеоа службених впзила;
5. Етишки кпдекс за шланпве и заппслене у Кпмисији за кпнцесије Републике Српске.

2.3. Документ о политици додјеле концесија
Кпмисија за кпнцесије је уз сагласнпст Нарпдне скупщтине Републике Српске, дпнијела Дпкумент п
пплитици дпдјеле кпнцесија („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/06).
Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија, даје се ппис привредних сектпра у кпјима се путем
кпнцесија мпгу уступити на кприщћеое: прирпдни ресурси, дпбра у ппщтпј упптреби или пбављати
дјелатнпсти пд ппщтег интереса.
Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија даје свепбухватан и перспективан ппглед на распплпживе
ресурсе и привредне капацитете, с циљем оихпвпг пдрживпг кприщћеоа у кпмерцијалне сврхе.
Најзнашајнији циљеви кпји се желе ппстићи Закпнпм п кпнцесијама и Дпкументпм п пплитици дпдјеле
кпнцесија су: пласман дпмаћег или странпг капитала у инвестиципне прпјекте, ппвећаое квантитета и
квалитета прпизвпда и услуга, ангажпваое дпмаћих прпизвпдних и услужних капацитета, ппвећаое
извпза, ппвећаое фискалних прихпда, унапређеое стандарда ппслпваоа пп свјетским и еврппским
критеријумима, трансфер технплпгије и сл.
Имајући у виду да је дпнещен нпви Закпн п кпнцесијама, Кпмисија ће припремити нпви Дпкумент п
пплитици дпдјеле кпнцесија, какп би се актуелизирала пплитика дпдјеле кпнцесија и ускладила са
нпвим Закпнпм п кпнцесијама. Рпк за припрему пвпг Дпкумента је гпдину дана пд дана ступаоа на
снагу Закпна.
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2.4. Концесије у одредбама других комплементарних закона
Кпмисија је анализирала закпнска и ппдзакпнска акта према пптенцијалним предметима кпнцесије и
упшила да ппстпје пдређене неусклађенпсти ппзитивних закпнских прпписа и Закпна п кпнцесијама, а
кпји стварају пдређене прпблеме у ппступку дпдјеле кпнцесија, пднпснп реализацији кпнцесипних
угпвпра.
Са респрним министарствима је ппстигнут виспк степен сагласнпсти, да је пптребнп приступити
хармпнизацији ппзитивнп-правних прпписа, какп би се превазищла кплизија у сампј закпнпдавнпј
материји, кпја правнп регулище питаое кприщтеоа прирпдних ресурса и дпбара у јавнпј упптреби,
какп би оихпвп кприщтеое ппсталп раципналније и екпнпмишније за Републику Српску.
Сматрамп да се пдређеним закпнским актима даје правп, или пвлащтеое кприщтеоа прирпднпг
ресурса шије кприщтеое, пднпснп експлпатација, је искљушивп закпнпдавна материја Закпна п
кпнцесијама.
Примјер за наведенп је вађеое щљунка, пијеска и камена из кприта впдптпка на пснпву издатих
впдних аката. Наведеним впдним актима се даје пдпбреое за уређеое кприта впдптпка у складу са
усвпјеним Прпграмима уређеоа истих, щтп представља закпнпдавну материју Закпна п впдама.
Вађеое материјала из впдптпка (щљунка, пијеска, камена) према прпграму уређеоа впдптпка је
кпнцесипнп правп утврђенп Закпнпм п кпнцесијама. Збпг тпга щтп је вађеое материјала из впдптпка, у
сврху експлпатације, правп кпје се стише на пснпву Закпна п кпнцесијама и не мпже се стицати на
пснпву Закпна п впдама (псим у слушају уређеоа кприта впдптпка без права на експлпатацију)
пптребнп је приступити усклађиваоу наведених закпнских аката какп би се избјегла нелегална
експлпатација.
Ппстпји пптреба, и у другим пбластима, усклађиваоа ппзитивнп-правних прпписа са прпписима кпји
регулищу кпнцесипнп правп и пснпвна нашела пплитике дпдјеле кпнцесија у Републици Српскпј.
Хармпнизација правне регулативе треба да псигура правну сигурнпст у ппгледу дпдјеле кпнцесија, кап
важну кпмппненту у спрпвпђеоу пплитике дпдјеле кпнцесија.
Активнпсти пкп хармпнизације прпписа у 2013. гпдини су на пдређен нашин застале, јер се у пвпм
перипду пшекивалп дпнпщеое нпвпг Закпна п кпнцесијама.
Имајући у виду наведенп, Кпмисија сматра да је пптребнп пвп питаое актуелизирати накпн дпнпщеоа
нпвпг Закпна п кпнцесијама.

3. ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У дпсадащоем раду, Кпмисија је укупнп пдржала 461 (шетиристптинещездесетједну) сједницу, пд шега
је у 2013. гпдини, пдржала 51 (педесетједну) сједницу. Активнпсти Кпмисије на сједницама су биле
усмјерене на рјещаваоe захтјева за даваое сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији, даваое
сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти, даваое сагласнпсти на јавни ппзив, даваое
сагласнпсти на пренпс угпвпра п кпнцесији и пренпс власнишких права у складу са Закпнпм и
Правилникпм, кап и даваое мищљеоа, кпја су према Кпмисији, у складу са прпписаним прпцедурама,
упутила респрна министарства, кпнцесипнари, друге институције, те правна и физишка лица,
разматраое извјещтаја изврщених прпвјера рада кпнцесипнара, израда ппщтих аката Кпмисије у
складу са нпвим Закпнпм п кпнцесијама.
У 2013. гпдини пд стране респрних министарстава, Владе Републике Српске, кпнцесипнара, те
знашајнпг брпја правних и физишких лица, упућенп је 391 (тристптинедеведесетједан ) захтјев и накпн
оихпве анализе и разматраоа, Кпмисија је дпнијела:
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19
9
13
12

Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији,
Мищљеоа кпја су тражена пд стране министарстава, правних и физишких лица,
Рјещеоe п пдпбраваоу Студија екпнпмске пправданпсти,
Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на пренпс угпвпра п кпнцесији или пренпс власнишких
права кпнцесипнара,
24 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на анексе угпвпра п кпнцесији,
18 Рјещеоа п пдпбреоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесије,
5 Непптпуних предмета је враћенп на дппуну и дпраду,
1 Закљушак Кпмисије кпјим је враћена на дппуну и дпраду Студија екпнпмске
пправданпсти,
1 Рјещеоe koјим се пдбацује ппнуда на Јавни ппзив;
1 Закљушак Кпмисије кпјима се враћа ппнуда респрнпм министарству, збпг
незадпвпљаваоа услпва из јавнпг ппзива,
11 Приједлпга рјещеоа Влади Републике Српске за дпдјелу кпнцесије,
1 Рјещеое п впђеоу прегпвпра са ппнуђашем ,
40 Пдгпвпра на разне упите пд стране респрних министарстава, правних и физишких лица,
36 Рјещеоа Kпмисије п стављаоу ван снаге претхпдних рјещеоа,
14 Интерних Пдлука Кпмисије за кпнцесије,
186 Записника п прпвјери рада и надзпру кпнцесипнара пп изврщеоу кпнтрпла кпнцесипнара.

-

Кпмисија је у 2013. гпдини разматрала сљедећа дпкумента:
-

Правилник п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјену власнишке структуре
кпнцесипнара;
Правилник п садржају и нашину впђеоа Регистра угпвпра п кпнцесијама и
Упутствп п прпцјени Јавнпг интереса.

3.1. Провјера рада концесионара
Кпмисија за кпнцесије је пбавила већи брпј прпвјера рада кпнцесипнара из пбласти енергетике
минералних ресурса, ппљппривреде, те кпнтрплу једнпг угпвпра закљушенпг из пбласти игара на
срећу. У вези с тим, изврщена је прпвјера рада кпнцесипнара или су дпстављени извјещтаји
кпнцесипнара п реализацији кпнцесипних прпјеката и тп:
- 46 кпнцесипнара и 98 угпвпра из пбласти енергетике,
- 77 кпнцесипнара и 80 угпвпра из пбласти минералних ресурса,
- 54 кпнцесипнарa и 67 угпвпра из пбласти ппљппривреде и
- 1 кпнцесипнар и 1 угпвпр из пбласти игара на срећу.
Накпн свих пбављених прпвјера сашиоени су записници, те дпстављени извјещтаји надлежним
министарствима.
П пбављеним прпвјерама рада кпнцесипнара вище ће бити ријеши у дијелу извјещтаја кпји се пднпси
на анализу стаоа у ппјединим сектприма.

3.2.

Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских
објеката

3.2.1. РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ
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У тпку 2013. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 31 (тридесетједан)
захтјев, кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских
пбјеката, а Кпмисија је дпнијелa и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства:
- 1 Рјещеое за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти;
- 5 Рјещеоа за пдпбраваое Јавнпг ппзива;
- 2 Рјещеоa п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама;
- 2 Приједлпга рјещеоа за дпдјелу кпнцесија;
- 7 Рјещеоа п пренпсу угпвпра п кпнцесији или пренпсу власнишких права Кпнцесипнара;
- 14 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији.
Министарствп индустрије, енергетике и рударства је дпставилп 2 (два) закљушена угпвпра п кпнцесији
из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2013. гпдини.
У табелама 1.,2.,3.,4.,5.,6. и 7. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и закљушака Кпмисије у
2013. гпдини из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.

Табела 1. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских
пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

1.

2.

Кпнцесипнар

РЕВ д.п.п Фпша

PIONIR ENERGY RS
d.o.o Višegrad

Предмет

Изградоа и кприщћеое МХЕ
„Луке“, снаге 4,85MW, МХЕ
„Фалпвићи“, снаге 9,262MW и
МХЕ „Гпдијенп“, снаге 3,649MW,
на дпоем тпку ријеке Ћехптине
Изградоа и кприщћеое MХЕ
„Ппдгај“, снаге 0,68 MW и
изградоу MХЕ „Ущће“, снаге
0,56 MW на ријеци Ракитници

Бр. Угпвпра

Датум
закљушеоа
Угпвпра

05.05/020-741/13

25.02.2013.

05.05/020-2231/13

16.09.2013.

Укупнп су закљушена 2 (два) угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских
пбјеката.

Табела 2. - Рјещеоа Кпмисије за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти из пбласти изградое
и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

Предмет

Статус

Лпкација

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

1.

Студија ек. пправданпсти за
Пдпбрена Студија
На ријеци
17.12.2013.
изградоу МХЕ „Илпмска“
Илпмскпј
Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст на Студију екпнпмске пправданпсти из пбласти изградое и
кприщћеоа енергетских пбјеката.

Табела 3. - Рјещеоа Кпмисије за пдпбраваое Јавнпг ппзива из пбласти изградое и кприщћеоа
енергетских пбјеката у 2013. гпдини:
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р/б

1.

2.

3.

4.

Предмет
Јавни ппзив за изградоу и
кприщћеое MХЕ „Ппдгај“,
снаге 0,68 MW и изградоу
MХЕ „Ущће“, снаге 0,56 MW
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за изградоу и
кприщтеое термпелектране
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за изградоу МХЕ
„Штедрић“, снаге 0,301 MW
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за изградоу MХЕ
„Ппдивиш“, снаге 1,35 MW
„MХЕ „Самар“, снаге 0,95 MW
и МХЕ „Слап“ снаге 0,925 MW

Статус

Лпкација

Пдпбрен Јавни ппзив

На ријеци
Ракитници

Пдпбрен Јавни ппзив

Пдпбрен Јавни ппзив

Пдпбрен Јавни ппзив

„Угљевик 3“,
ппщтина Угљевик

На ријеци
Штедрић,
ппщтина Милићи
На Касиндплскпј
ријеци, ппщтина
Трнпвп

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
04.04.2013.

31.07.2013.

31.07.2013.

12.12.2013.

Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за изградоу МХЕ
5. „Жељезнице 1“, снаге 0,75MW
Пдпбрен Јавни ппзив
На ријеци
12.12.2013.
и
Жељезници, град
МХЕ „Жељезнице 2“, снагe
И.Сарајевп
0,75 MW
Укупнп је датп 5 (пет) сагласнпсти на Јавни ппзив из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских
пбјеката.
Табела 4. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти
изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

1.

PIONIR ENERGY RS d.o.o
Višegrad

2.

ZEMX d.o.o Srebrenica

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа

Предмет

Статус

Изградоа и кприщћеое
MХЕ „Ппдгај“, снаге 0,68
MW и изградоу MХЕ
„Ущће“, снаге 0,56 MW

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

12.06.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

14.10.2013.

Изградоа и кприщћеое
изградоу МХЕ
„Штедрић“, снаге 0,301
MW

Укупнп су дате 2 (двије) сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и
кприщћеоа енергетских пбјеката.
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Табела 5. - Приједлпзи рјещеоа п дпдјели кпнцесија из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских
пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

Предмет

Статус

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа

Изградоа и кприщћеое
MХЕ „Ппдгај“, снаге 0,68 Сагласнпст за
MW и изградоу MХЕ
закљушеое угпвпра
12.06.2013.
„Ущће“, снаге 0,56 MW
Изградоа и кприщћеое
2. ZEMX d.o.o Srebrenica
иизградоу МХЕ
Сагласнпст за
„Штедрић“, снаге 0,301
закљушеое угпвпра
14.10.2013.
MW
Укупнп су дата 2 (два ) приједлпга рјещеоа за дпдјелу кпнцесије из пбласти изградое и кприщћеоа
енергетских пбјеката.
1.

PIONIR ENERGY RS d.o.o
Višegrad

Табела 6. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пренпсу угпвпра п кпнцесији или пренпсу вл. права
кпнцесипнара из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

1.

Кпнцесипнар

„Bobar Taubinger Elektrik“д.п.п
Фпша

2.

„Comsar Energy Trading“ d.o.o
Banja Luka

3.

ХЕ“ УЛПГ “ д.п.п Калинпвик

4.

„Mега Електрик “ АД Баоа
Лука

5.

„TECHNORENERGY АS“
Нпрвещка

6.

„Siming Trade “ d.o.п Foča

Предмет

Статус

Пренпс власнишких
права са БПБАР д.п.п
Бијељина на нпвпг
сувласника Дувоак Таоу
из Бијељине
Пренпс угпвпра п
кпнцесији нa „Comsar
Energy Hydro“ d.o.o.
Banja Luka
Пренпс 100% вл. права
са дпсадащоег
вл.ENERGY FINANCING,
Switcherland na EFT
International Holding
Limited, English
Пренпс власнишких
права са Јеринић
Драгана на нпвпг
стицапца Петрпвић
Данила

Дата је сагласнпст
на пренпс

Пренпс угпвпра п кпнц.
на „TECHNOR HYDRO 2
АS“ Нпрвещка
Пренпс угпвпра п
кпнцесији на
нпвппснпванп
кпнцесипнп предузеће
„Птеща “ д.п.п Фпша

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа
06.02.2013.

Дата је сагласнпст
на пренпс

22.03.2013.

Дата је сагласнпст
на пренпс

04.04.2013.

Дата је сагласнпст
на пренпс

23.04.2013.

Дата је сагласнпст
на пренпс

21.08.2013.

Дата је сагласнпст
на пренпс

13.09.2013.

11

7.

„Eling Inžinjering “ d.o.o Teslid

Пренпс права на
кпнцесију на нпвп
кпнцесипнп предузеће
„Елинг мале
хидрпелектране“ д.п.п
Теслић

Дата је сагласнпст
на пренпс

16.09.2013.

Укупнп је датп 7 (седам) рјещеоа п пренпсу угпвпра п кпнцесији или пренпсу влaснишких права
кпнцесипнара из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.
Табела 7. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п
кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2013. гпдини:

р/б

1.

Кпнцесипнар

„Електрпс “ д.п.п Баоа Лука

Предмет

Статус

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
22.01.2013.

Изградоа МХЕ „Гпвза БГ-1-Јелеш“ на ријеци
Гпвзи
Прпјектпваое,
изградоа, кприщтеое и
пдржаваое
дистрибутивнпг система
са прикљушкпм на
гаспвпд кпд Гпроег
Шепка, за снабдијеваое
ппщтине Бијељина
прирпдним гаспм

Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра

Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра

31.01.2013.

05.03.2013.

2.

„Бијељина гас“ д.п.п Бијељина

3.

„Hidroenergy “ d.o.o Gacko

Изградоа МХЕ
„Јабущница С-Ј-3“ на
ријеци Јабущници

Сагласнпст за
закљушеое
анекса II угпвпра

4.

„ХЕ Бистрица“ д.п.п Фпша

5.

„ETA“ д.п.п Звпрник

6.

„БББ“ д.п.п Шиппвп

7.

„ЕХЕ“ д.п.п Баоа Лука

Изградоа МХЕ „Јаоина
Ј-1“ на ријеци Јаоини
Изградоа МХЕ „Исппд
Кущлата“ на ријеци
Дриоаши
Изградоа МХЕ
„Главица“ на ријеци
Пливи
Изградоа МХЕ „Запеће“
на ријеци Угар

Сагласнпст за
закљушеое
анекса V угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса II угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса III угпвпра

8.

„Oтеща“ мале хидрпелектране
д.п.п Фпша

9.

„Eling Inžinjering“ d.o.o Teslid

Изградоа МХЕ „Птеща
Б-П-2“ на ријеци Птещи

Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Изградоа МХЕ „Студена“ Сагласнпст за
на ријеци Студенпј
закљушеое
анекса угпвпра

22.03.2013.

16.05.2013.

16.05.2013.

31.05.2013.

13.09.2013.

16.09.2013.
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Сагласнпст за
закљушеое
анекса V угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса II угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса II угпвпра

13. „Eling male hidroelektrane“
d.o.o Teslid

Изградоа и кприщтеое
ТЕ „Станари“ д.п.п
Станари
Изградоа МХЕ
„Главица“ на ријеци
Пливи
Изградоа система за
аутпнпмнп
снадбијеваое тешним
нафтним гаспм /ТНГ-пм
на теритприји града
Баоа Лука
Изградоа МХЕ „Гпвза БГ-3 Палеж“ на ријеци
Гпвзи

Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра

17.12.2013.

14. „Eling male hidroelektrane“
d.o.o Teslid

Изградоа МХЕ
„Илпмска“ на ријеци
Илпмскпј

Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра

17.12.2013.

10. EFT –Rudnik i termoelektrana
d.o.o. Stanari
11. „БББ“ д.п.п Шиппвп
п.п.п.
„ТЕПЛПГАЗСЕРВИСПРПЈЕКТ
12. ПВЕРСИЗ“ LIMITED Liability
Company, Russan Federation

16.09.2013.
13.09.2013.

15.10.2013.

Укупнп је датп 14 (шетрнаест) сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти
изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.

3.2.2. ПРПВЈЕРА РАДА КПНЦЕСИПНАРА
У тпку 2013. гпдине Кпмисија је у складу са закпнским пвлащћеоима врщила прпвјеру рада
кпнцесипнара на реализацији кпнцесипних угпвпра из пбласти енергетике. С тим у вези, мпже се
кпнстатпвати да су и даље присутни неки пд прпблема, кпји су били упшени и у претхпдним
извјещтајним перипдима, а кпји се у највећпј мјери пднпсе на:
- Неппвпљне кредитне линије банака;
- Сппрпст администрације пкп издаваоа дпзвпла и сагласнпсти;
- Недпстатак пдгпварајућих струшних устанпва и прпјектних кућа;
- Низак нивп ппстпјеће дпкументације (прпјектне и планске);
- Лпще базе ппдатака везанп за претхпдна истраживаоа и мјереоа и др.
Представници Кпмисије су изврщили прпвјеру рада кпнцесипнара и реализације угпвпра, при шему
смп ппсебнп впдили рашуна п:
- Нивпу прикупљене дпкументације;
- Рпкпвима из пснпвнпг угпвпра и анекса;
- Прпблемима и узрпцима тих прпблема, кпји успправају реализацију закљушених угпвпра;
- Пбезбјеђеоу средстава за финансираое прпјекта;
- Рјещаваоу импвинскп-правних пднпса на парцелама, кпје су дефинисане кпнцесипним угпвпрпм;
- Прибављаоу разних дпзвпла, сагласнпсти, пдпбреоа, банкарских гаранција, а све у складу са
угпвпрпм;
- Степену реализације укупнпг прпјекта.
У претхпдним извјещтајима, кап један пд пснпвних разлпга слабе реализације угпвпра п кпнцесији за
изградоу МХЕ, навпдип се прпблем нпвелираоа впдппривредне пснпве слива ријеке Врбас, на кпме
је дпдијељен знашајан брпј кпнцесија. Стпга су Министарствп индустрије, енергетике и рударства и
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде у прптеклпм перипду били ангажпвани на
рјещаваоу пвпга прпблема. Кап резултат те активнпсти Кпнсултант „COWI AS Norway“ је закљушип
угпвпр са Свјетскпм банкпм п ажурираоу впдппривредне пснпве слива ријеке Врбас. Главни циљ
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прпјекта је бип приједлпг усклађенпг управљаоа впдним ресурсима слива ријеке Врбас, са радпм
ппстпјећих и будућих хидрпелектрана, уз максималну мпгућу защтиту живптне средине.
Накпн прпведене анализе примједби и приједлпга, кљушни прпблем кпји је бип пптенциран пд стране
кпнцесипнара је тај, щтп Студија (ппгптпвп Мпдул 3), није ствприп мпгућнпсти за изградоу малих
хидрпелектрана на лпкалитетима великих вищенамјенских акумулација, шија је најбитнија улпга
впдпснабдијеваое пптрпщаша у сливу (углавнпм за пптребе навпдоаваоа и друге намјене) и
умаоеое ппсљедица пд ппплава, а не електрпенергетика.

3.2.3. КПНЦЕСИЈА ЗА РиТЕ СТАНАРИ
У фебруару 2008. гпдине, ЕФТ „Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. Станари је са Владпм
Републике Српске пптписала кпнцесипни угпвпр за изградоу и кприщћеое Термпелектране Станари
снаге 410 МW. Кпнцесипни перипд пбухвата 24 мјесеца припремнпг перипда и 30 гпдина за изградоу
и кприщћеое термпелектране.
Накпн пптписа анекса угпвпра, кпригпвана је дужина припремнпг перипда на 5 (пет) гпдинa, а
пптписпм анекса II у јулу 2010. гпдине, прпмјеоена је првпбитнп прпјектпвана снага са 410 MW на
300 MW, јер се пдусталп пд блпка веће снаге збпг виспке цијене ппреме извпђеоа радпва, дугих
рпкпва исппруке ппреме и птежанпг затвараоа финансијске кпнструкције.
Са кинескпм кпмпанијпм DEC (Dongfang Electric Corporation) је, 05.05.2010. гпдине у згради Владе
Републике Српске у Баоа Луци, пптписан је угпвпр п изградои Термпелектране Станари инсталисане
снаге пд 300 MW, пп систему „кљуш у руке“, пп угпвпру, ппшетак кпмерцијалнпг рада термпелектране
је 45 мјесеци пд затвараоа финансијске кпнструкције, пднпснп пплпвинпм 2016. гпдине.
Уплатпм аванса ЕРС угпвпр је ступип на снагу 21.12.2012. гпдине, пд када теше рпк пд 45 мјесеци.
У 2013. гпдини прибављенп је и Рјещеое п пбнављаоу Екплпщке дпзвпле, априла мјесеца.
У 2013. гпдини заппшете су сљедеће активнпсти на изградои ТЕ:
- Уплата аванса и ппшетак изградое развпднпг ппстрпјеоа TS 400/110 KV за пптребе прикљушеоа ТЕ
Станари на еклетрпенергетски систем БиХ;
- Уплата аванса, прпјектпваое и ппшетак прпизвпдое ппреме система за примарнп дрпбљеое угља,
пд рудника дп ТЕ Станари;
- Израда и ревизија извпђашких прпјеката за пбјекте ТЕ;
- Ппшетак изградое пбјеката ТЕ;
- Ппшетак прпизвпдое и исппрука ппреме.
3.2.3.1. Радпви на изградои Термпелектране Станари
Дана 16.04.2013. гпдине ппшели су грађевински радпви пд стране DEC-а са дпмаћим ппдизвпђашима,
щирпким искппима за Главни ппгпнски пбјекат ТЕ. У тпку 2013. гпдине впђене су сљедеће активнпсти:
- Урађени су сви земљани радпви тј. искппи на главнпм ппгпнскпм пбјекту ТЕ и дијелу ппмпћних
пбјеката, cca 120 000 m3;
- Изврщена је замјена и набијаое ппдтла са каменпм-туцаникпм дебљине 100 дп 150 cm;
- Узрађени су армиранп-бетпнски темељи у пптпунпсти на: кптлпвскпм дијелу, турбпгенератпрскпм
дијелу, пбјекту главне кпмандне зграде, димоаку, резервпару сирпве впде и дијелу ппмпћних
пбјеката, укупнп је уграђенп пкп 28 000 m3 бетпна и пкп 2 800 t бетпнске арматуре;
- Изврщена је мпнтажа дијела шелишне кпнструкције, пкп 3 500 t на кптлпвскпм и
турбпгенератпрскпм дијелу;
- На већини ппмпћних пбјеката заврщена је изградоа нпсећих кпнструкција пбјекта;
- Заппшета је мпнтажа технплпщке ппреме на кптлу, загријаш ваздуха;
- Изграђен је резервпар сирпве впде, запремине 5 000 m3.
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Грађевинске радпве извпде, углавнпм, дпмаће грађевинске фирме. На градилищту је билп ангажпванп
пкп 450 радника. За кпнтрплу уграђених материјала ангажпван је Институт за испитиваое материјала
и кпнструкција Републике Српске, Баоа Лука.
Закљушнп са 2013. гпдинпм у изградои Термпелектране је улпженп пкп 300 милипна КМ. Ппред
наведених радпва у тпку је изградоа развпднпг ппстрпјеоа са прикљушним далекпвпдима, кпје
извпди кпнзпрциј дпмаћих фирми на шелу са предузећем „Elnos“ д.п.п. Баоа Лука, а све у складу са
планиранпм и угпвпренпм динамикпм.

3.2.4. ХЕ „УЛПГ“
Накпн изврщене прпвјере рада кпнцесипнара и реализације угпвпра п кпнцесији и анекса угпвпра п
кпнцесији, закљушенпг између Министарства индустрије, енергетике и рударства кап Кпнцендента и
кпмпаније ЕФТ „Рудник и Термпелектрана Станари“ д.п.п. Станари кап Кпнцесипнара, кпнстатпване су
сљедеће активнпсти, везане за изградоу ХЕ „Улпг“ на ријеци Неретви:
-

Дана 23.04.2013. гпдине прибављенп је Oдпбреое за градоу ХЕ „Улпг“ за градоу главних
пбјеката, кпји шине ХЕ „Улпг“, издатп пд стране Министарства за прпстпрнп уређеоe,
грађевинарствп и екплпгију Републике Српске. Издаваоу пдпбреоа за градоу су претхпдиле
брпјне активнпсти: истраживаоа, испитиваоа и претхпдна дпкументација;

-

Изградоа приступних путева и платпа пд регипналнпг пута Р 433 Калинпвик - Невесиое дп бране
Недавић и пд бране дп мащинске зграде у укупнпј дужини пд 7,5 km;

-

Изградоа лпкалнпг сепскпг пута за ппвезиваое насеља на лијевпј пбали Неретве са регипналним
путем у дужини пд 5 km;

-

Систем за снабдијеваое градилищта електришнпм енергијпм кпји се састпји пд далекпвпда ДВ35
КV Калинпвик- Недавић у дужини пд 16 km са трафпстаницпм, градилищним развпдпм (6 km) и пет
градилищних трафпстаница;

-

Извпде се истражни радпви на лпкацији бране и мащинске зграде-кпнашна фаза истраживаоа;

-

Сагласнп резултатима дппунских геплпщких истраживаоа врщи се прилагпђаваое прпјектних
рјещеоа реалним теренским услпвима;

-

Експрппријација земљищта се наставља на прпстпру будућег акумулаципнпг језера. Псталп
земљищте на кпме се пдвија изградоа је пткупљенп или експрпприсанп;

-

Дана 13.05.2013. гпдине је сагласнп кпнцесипнпм угпвпру и оегпвим анексима, истекап
припремни перипд и наступип је перипд изградое. Међутим, у припремнпм перипду и
активнпстима на прпјекту ппјавиле су се пкплнпсти кпје нису мпгле бити предвиђене унапријед,
нити су мпгле бити ппзнате у мпменту закљушеоа кпнцесипнпг угпвпра;

-

У перипду пткупа земљищта за главне пбјекте хидрпелектране и приступне путеве, за кпје је
издатп Пдпбреое за градоу билп је вище непредвидљивих прпблема, кап щтп је пптреба за
асистенцијпм пплиције у дужем временскпм перипду щтп је успприлп улазак у ппсјед. Пкплнпст да
градилищте директнп кпнтактира са минским ппљем, кап и да га прпјектпванп пдлагалищте
искппанпг материјала дјелимишнп захвата, такпђе дпдатнп успправа радпве;

-

Екстремнп слпжена геплпщка грађа терена на прпстпру кпји пбухвата предметни прпјекат, није
мпгла да буде прпцјеоена крпз претхпдне Студије, прије свега збпг неприступашнпсти терена.
Приступни путеви ни ппслије три и пп гпдине градое, јпщ нису заврщени иакп су ангажпвани
струшни извпђаши. Ппјава клизищта и пдрпна на вище мјеста у траси приступних путева имају
тещке ппсљедице пп градоу и ушеснике у опј;

-

Наведене пкплнпсти битнп утишу на смаоеое рентабилнпсти прпјекта;
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-

Неизвјеснпст ппвезиваоа будуће ХЕ „Улпг“ на електрппренпсну мрежу је један пд прпблема.
Кпнцесипнар је дпбип сагласнпст на прикљушак ХЕ „Улпг“ на далекпвпд Невесиое - Гацкп. Тп је
неппстпјећи далекпвпд, кпји је гпдинама у развпјним планпвима изградое Електрппренпса;

-

Затвараое финансијске кпнструкције збпг гпре наведенпг није заврщенп, такп да ни ппслије
гпдину дана пд пптписиваоа угпвпра п изградои, кпнцесипнар није у мпгућнпсти да да налпг за
рад главнпм извпђашу и фактишки птппшне градоу.

3.2.5. ХЕ „ДАБАР“
Влада Републике Српске је 19. априла 2011. гпдине дпнијела Пдлуку п ппшетку реализације прпјекта
ХЕ „Дабар“. У ппшетнпј фази предвиђенп је да се пбаве припремни радпви на:
- Изградои канала и кпмпензаципнпг базена у Фатнишкпм ппљу са експрппријацијпм земљищта;
- Изградои бетпнске пблпге дијела дпвпднпг тунела Фатнишкп ппље - акумулација Билећа;
- Изградои приступних путева у функцији припреме изградое пбјеката ХЕ „Дабар“;
- Извпђеоу истражних радпва и изради прпјектне дпкументације на нивпу Главнпг прпјекта и
Студије прпцјене утицаја на живптну средину.
Рјещеоем Владе Републике Српске дпдијељена је кпнцесија за изградоу и кприщћеое ХЕ „Дабар“,
привреднпм друщтву МХ „Електрппривреда Републике Српске“, Матишнп предузеће а.д. Требиое и
МХ ЕРС –ЗП „Хидрпелектране на Требищоици“ а.д. Требиое, кпји су дана 19.04.2011. гпдине
пптписали угпвпр п псниваоу кпнцесипнпг друщтва „Хидрпелектране Дабар“ д.п.п. Требиое. Накпн
изврщене прпвјере рада кпнцесипнара и реализације угпвпра п кпнцесији кпнстатпване су сљедеће
активнпсти кпнцесипнара у 2013. гпдини:
Пдабрани су извпђаши и пптписани Угпвпри са најппвпљнијим ппнуђашима за све приступне путеве:
- Приступни пут П1 (приступ деснпм бпку бране) - радпви су у тпку;
- Приступни пут П2 (приступ лијевпм бпку бране) - радпви су пбустављени, шека се да Гепдетска
управа РС Невесиое и Правпбранилащтвп Републике Српске дпставе Рјещеоа п накнади
земљищта и пп истим исплате средства;
- Приступни пут пд П2 дп пута ка улазнпј грађевини - радпви су пбустављени, шека се да
Гепдетска управа РС Невесиое и Правпбранилащтвп Републике Српске дпставе Рјещеоа п
накнади земљищта и пп истим исплате средства;
- Приступни пут ка захватнпј грађевини - радпви су пбустављени, шека се да Гепдетска управа РС
Невесиое и Правпбранилащтвп Републике Српске дпставе Рјещеоа п накнади земљищта и пп
истим исплате средства;
- Приступни пут ка тунелу „Стражевица“ - радпви ће ппшети, шека се да Гепдетска управа РС
Невесиое и Правпбранилащтвп Републике Српске дпставе Рјещеоа п накнади земљищта и пп
истим исплате средства;
- Приступни пут „Безђеђе - Зпви Дп“ - радпви су у тпку;
- Приступни пут Раскрсница впдпстан - Безђеђе - радпви су заврщени у децембру 2013. гпдине;
- Изградоа: трансппртних кракпва впдпвпда, примарних пбјеката система впдпвпда, 20 KV
далекпвпда и трафпстаница за напајаое градилищта - радпви су у тпку.
3.2.6. ХЕ „МРСПВП“
Влада Републике Српске је дпнијела Рјещеое брпј: 04/1-012-2-2475/12 пд 18.10.2012. гпдине п
дпдјели кпнцесије за изградоу и кприщћеое ХЕ „Мрспвп“ на ријеци Лим, на пснпву кпјег је Влада
Републике Српске, угпвпрпм п кпнцесији за изградоу и кприщћеое ХЕ „Мрспвп“ на ријеци Лим,
Ппщтина Рудп, пптписаним 29.11.2012. гпдине са кпнцесипнарпм „COMSAR ENERGY TRADING“,
пбавезала истпг да финансира, прпјектује, изгради, инсталира, пусти у рад, псигура, кпристи и пдржава
наведену хидрпелектрану. Кпнцесипнар је пснпвап кпнцесипнп предузеће „COMSAR ENERGY HIDRO“
д.п.п. Баоа Лука, на кпје је пренип кпнцесипнп правп и пбавезе да изврщи кпнцесипни Угпвпр у
ппгледу градое, кприщћеоа и пренпса хидрпелектране на Кпнцедента.
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Пд радпва из припремне фазе, шије је крајои циљ дпбијаое грађевинске дпзвпле заврщенп је или је у
тпку:
- Израда прпстпрнп-планске дпкументације. Урађенп је струшнп мищљеое и Урбанистишкптехнишки услпви за изградоу ХЕ „Мрспвп“ на ппдрушју ппщтине Рудп, на пснпву кпјих је
Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију издалп лпкацијске услпве;
- Израда Студије утицаја на живптну средину. Ппкренута је прпцедура прпцјене утицаја на
живптну средину. Накпн прпведених прпцедуралних радои у тпку је птклаоаое примједби са
јавнпг увида у циљу ппднпщеоа Захтјева за издаваоа екплпщке дпзвпле за изградоу ХЕ
„Мрспвп“. Пва прпцедура би требалп бити заврщена ппшеткпм маја 2014. гпдине;
- Израда Елабпрата експрппријације земљищта. На пснпву Плана парцелације и Урбанистишкптехнишких услпва изврщилп се премјераваое на терену и маркираое линије експрппријације.
У тпку је припрема Захтјева за прпглащеое ппщтег интереса за изградоу ХЕ „Мрспвп“, накпн
шега слиједи фаза пткупа земљищта пд власника;
- Израда технишке дпкументације је ппвјерена кинескпј кпмпанији CPECC (China Power
Engineering Consulting Group Corporation);
- Израда Eлабпрата технишкпг рјещеоа прикљушка - за израђиваша Елабпрата је пдабрана
кпмпанија ЕКЦ (Електрпенергетски кппрдинаципни центар) из Бепграда.
Пд радпва предвиђених у првпј фази изградое пбављани су ппслпви на:
-

-

-

Изградои приступних путева на лпкацији бране и лпкацији планиранпг мпста низвпднп пд
бране (на деснпј пбали Лима изврщенп је прпбијаое пута дп лпкације бране и на лијевпј
пбали из правца Старпг Рудпг прпбијенп је пкп 4 km пута);
Спрпведена су детаљна геплпщка истраживаоа на лпкацији ХЕ „Мрспвп“ за пптребе израде
Главнпг прпјекта. Укупна дужина бущеоа мащинскпм гарнитурпм за пптребе бране изнпси
1633 m пд шега је 1421 m на лпкацији преграднпг мјеста, а 211 m на лпкацији планиранпг
мпста. На лпкацији клизищта избущенп је дпдатних 183,7 m;
Разлпг за дугптрајне прпцедуре за дпбијаое Екплпщке дпзвпле су кпмпликпвани импвинскпправни пднпси и неппстпјаое ажурнпг катастра. Пвп је услпвилп да су изградоа приступних
путева и геплпщка истраживаоа трајала пуних 5 мјесеци.

3.2.7. „ГАС-РЕС“ д.п.п.
Накпн усвајаоа извјещтаја радне групе, Влада Републике Српске је дпнијела пдлуку п псниваоу
Друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу „Гас-Рес“, предузећа за гасне прпјекте, Баоа Лука. У даљем
тпку активнпсти Влада Републике Српске је изврщила уплату пснивашкпг капитала, именпвала
врщипце дужнпсти Предсједника и шланпва Надзпрнпг пдбпра, кап и врщипца дужнпсти директпра.
Накпн прпведене регистрације „Гас-Рес“ д.п.п. предузеће за гасне прпјекте птппшелп је са радпм
01.08.2012. гпдине.
Пснпвни задаци Друщтва су изградоа гаспвпднпг система „Јужни тпк“ на теритприји Републике
Српске, исппруке прирпднпг гаса на дугпрпшнпм пснпву, гасификација насеља и ушещће у изградои
нпвих термпенергетских пбјеката и преласка ппстпјећих тпплана на прирпдни гас.
На заједнишкпј сједници Владе Републике Српске и Владе Републике Србије утврђена је пбавеза
технишке сарадое кпмпанија „Србијагас“ и „Гас-Рес“.
У тпку 2013. гпдине Друщтвп је радилп на реализацији сљедећих пснпвних активнпсти:
-

-

Припреми дпкументације везане за пднпсе са стратещким партнерпм ПАД „Газпрпм“;
Размјени инфпрмација са предузећем „Србија гас“ у циљу дефинисаоа пбавеза везаних за
реализацију енергетских прпјеката на ппдрушју Републике Српске у пквиру прпјекта „Јужни
тпк“;
Активнпм ушещћу у дефинисаоу Мапе пута за реализацију енергетских прпјеката на ппдрушју
Републике Српске у пквиру прпјекта „Јужни тпк“;
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-

Реализацији пбавеза утврђених у Мапи пута;
Изради Мпдела прганизације сектпра прирпднпг гаса у Републици Српскпј;
Изради Идејнпг рјещеоа трасе гаспвпда „Јужни тпк“ крпз Републику Српску;
Припреми инфпрмација за састанке Радне групе фпрмиране и впђене пд стране Предсједника
Републике Српске;
Реализацији пбавеза утврђених на састанку Радне групе.

Пптребнп је наппменути да је за планиране активнпсти Друщтва пд изузетнпг знашаја рјещаваое
пбавеза регулисаоа дуга за гас и Међувладинпг сппразума Мапе путa, кап и рјещаваое питаоа
нашина спајаоа ппстпјећих гасних привредних друщтава у Републици Српскпј и закљушиваое трпјнпг
Сппразума: Министраствп индустрије, енергетике и рударства – „Биељина гас“ д.п.п. Бијељина - „ГасРес“ д.п.п. Баоа Лука.
Циљ закљушиваоа пвпг сппразума је дефинисаое будућих пднпса између: предузећа „Гас – Рес“ д.п.п.
Баоа Лука, шији је псниваш Влада Републике Српске и кпје је нпсилац реализације гаснпг прпјекта
прикљушеоа Републике Српске на гаспвпд „Јужни тпк“ и гасификације Републике Српске, предузећа
„Бијељина Гас“ д.п.п. Бијељина, кпнцесипнара и нпсипца реализације прпјекта гасификације Града
Бијељина, те изградое прикљушнпг гаспвпда виспкпг притиска Гпрои Шепак – Бијељина и Владе
Републике Српске – Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, кап
Кпнцедента наведенпг прпјекта гасификације Града Бијељина.
3.2.8. РЕАЛИЗАЦИЈА УГПВПРА ЗА ИЗГРАДОУ И КПРИШТЕОЕ МАЛИХ ХИДРПЕЛЕКТРАНА
У реализацији угпвпра п кпнцесијама из пбласти малих хидрпелектрана дпщлп је дп извјеснпг
напретка, щтп се прије свега пгледа у шиоеници да:
- Кпнцесипнар „ЕРС мале хидрпелектране“ д.п.п. Баоа Лука (Energy Zotter Bau) има изграђена два
прпизвпдна електрпенергетска пбјекта на ријеци Сућески и тп: МХЕ „Сућеска Р-С-1“, снаге 1,70 MW
и гпдищое прпизвпдое 8,70 GWh и МХЕ „Сућеска Р-С-2“, снаге 0,74 MW и гпдищое прпизвпдое
3,363 GWh.
- Кпнцесипнар „Bobar Taubinger Elektrik“ d.o.o. Bijeljina (Кпмпанија Бпбар Бијељина) има изграђен
један прпизвпдни електрпенергетски пбјекат у ппщтини Фпша, МХЕ „Бистрица Б-5А“, снаге 3,8 MW
и гпдищое прпизвпдое 11,0 GWh.
- Кпнцесипнар „Eling Inžinjering MHE“ d.o.o. Teslid (Eling Inžinjering d.o.o. Teslid) има изграђен један
прпизвпдни електрпенергетски пбјекат МХЕ „Дивиш“ на ријеци Врбаои, снаге 3,8 MW и гпдищое
прпизвпдое 12,8 GWh.
- Кпнцесипнар „ЕХЕ“ д.п.п. Баоа Лука (Eling Inžinjering MHE d.o.o. Teslid) има изграђен један
прпизвпдни електрпенергетски пбјекат на ријеци Угар, МХЕ „Нпвакпвићи“, снаге 2,5 MW и
гпдищое прпизвпдое 9,5 GWh.
- Кпнцесипнар „Електрп Дпбпј“ а.д. Дпбпј има изграђен један прпизвпдни електрпенергетски
пбјекат МХЕ „Пакленица“ на ријеци Пакленици, снаге 0,2 MW и гпдищое прпизвпдое 1,8 GWh.
- Кпнцесипнар „Мега Електрик“ д.п.п. Баоа Лука има изграђенa два прпизвпдна електрпенергетска
пбјеката и тп: МХЕ „Жираја“, снаге 0,09 MW и гпдищое прпизвпдое 0,52 GWh и МХЕ „Велика
Јасеница“, снаге 0,068 MW и гпдищое прпизвпдое 0,04 GWh.
- Кпнцесипнар „Eling Inžinjering MHE“ d.o.o. Teslid има изграђен један прпизвпдни
електрпенергетски пбјекат МХЕ „Илпмска“, снаге 0,22 MW и гпдищое прпизвпдое 0,67 GWh.
- Кпнцесипнар „Siming Trade“ d.o.o. Foша има изграђен један прпизвпдни електрпенергетски пбјекат
МХЕ „Птеща Б-П-2“, снаге 1,6 MW и гпдищое прпизвпдое 5,6 GWh.
- Кпнцесипнар „ББ - ПРПМЕТ“ д.п.п. Градищка има изграђен један електрпенергетски пбјекат МХЕ
„Грабпвица“ на Грабпвишкпј ријеци, притпка Врбаое, снаге 0,5 MW и гпдищое прпизвпдое 2,7
GWh.
Знашајнп је истаћи да је Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији усвпјен у
2013. гпдини („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 39/13), кап и амандман на Закпн п
пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији („Службени гласник Републике Српске“,

18

брпј: 108/13). Пви акти примарнпг закпнпдавства имали су директан утицај на активнпсти у
надлежнпсти РЕРС-а, у пквиру пбнпвљивих извпра енергије и ефикаснпј кпгенерацији, пднпснп РЕРС је
у тпку 2013. гпдине, уз сагласнпст Владе Републике Српске, усвпјип:
- Правилник п ппдстицаоу прпизвпдое електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије и
ефикаснпј кпгенерацији („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 114/13);
- Правилник п издаваоу сертификата за прпизвпднп ппстрпјеое кпје прпизвпди електришну
енергију кпристећи пбнпвљиве извпре енергије и у ефикаснпј кпгенерацији („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 112/13);
- Правилник п издаваоу гаранција п ппријеклу електришне енергије („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 1/14);
- Пдлуку п висини гарантпваних пткупних цијена и премија за електришну енергију прпизведену из
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији, нпвембар 2013. гпдине („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 116/13);
- Пдлуку п висини накнаде за ппдстицаое прпизвпдое електришне енергије из пбнпвљивих извпра
и у ефикаснпј кпгенерацији, нпвембар 2013. гпдине („Службени гласник Републике Српске“, брпј:
116/13);
- Правилник п измјенама и дппунама правилника п издаваоу дпзвпла („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 65/13).
Дпнпщеоем пвих аката ствприли су се реални предуслпви да већи брпј, дпсад дпдијељених малих
хидрпелектрана буде екпнпмски исплатив. Тиме је птклпоена једна пд највећих препрека у
реализацији угпвпра п кпнцесији за изградоу МХЕ, јер смп анализпм дпстављених студија утврдили
да је знашајан брпј прпјеката малих хидрпелектрана неисплатив, или се налазип на сампј ивици
рентабилнпсти, везанп за нивп цијена, кпји је тренутнп важип на тржищту.
Ппред пвпга, пптребнп је нагласити да је Закљушак Владе Републике Српске брпј: 04/1-012-2-2313/10
пд 11.11.2010. гпдине направип дпста ппзитивних ефеката у пбласти изградое малих хидрпелектрана,
щтп се највище пдразилп на степен, пднпснп нивп прикупљене дпкументације.
Ппред 11 (једанаест) изграђених малих хидрпелектрана, 14(шетрнаест) малих хидрпелектрана налази
се у фази градое или су птппшели припремни радпви на изградои прилазних путева или земљани
радпви за припрему лпкације за градоу:
- „Електрп Јпвана“ д.п.п. Милићи (МХЕ „Јпвана“ на Зеленпм Јадру);
- Хидрпелектране Бистрица д.п.п. Фпша (МХЕ „Бистрица Б-1“, МХЕ „Бистрица Б-2А“ и МХЕ „Бистрица
Б-3“);
- „Hydroenergy“ d.o.o. Gacko (МХЕ „Јабущница С-Ј-3“ на ријеци Јабущници);
- „ЕХЕ“ д.п.п. Баоа Лука (МХЕ „Запеће“ на ријеци Угру);
- „Eling Inžinjering MHE“ d.o.o. Teslid ( MХЕ „Гпвза Б-Г-2 + Гпвза Б-Г-3 на ријеци Гпвзи, МХЕ „Студена“);
- „ЕТА“ д.п.п. Звпрник (МХЕ „Исппд Кущлата“ на ријеци Дриоаши);
- „Хидрпинвест“ д.п.п. Рпгатица (МХЕ „Дуб“ на ријеци Праши, МХЕ „Устипраша“ на ријеци Праши);
- „Мега Електрик“ д.п.п. Баоа Лука (МХЕ „Жежеља“);
- ХЕ „Дабар“ д.п.п. Требиое;
- ХЕ „Улпг“ д.п.п. Калинпвик.
Један брпј кпнцесипнара је дпщап дп дпзвпле за грађеое, или неппсреднп пред дпбијаое дпзвпле за
грађеое, кап нпр.: „Хидрпелeктране Бистрица“ д.п.п. Фпша (МХЕ „Јаоина Ј-1“); „Hydroenergy“ d.o.o.
Gacko (МХЕ „Јабущница С-Ј-3“ и МХЕ „Јабущница С-3“); „Интерeнергп“ д.п.п. Љубљана (МХЕ „Медна“
на ријеци Сани); „Кпрпна“ д.п.п. Власеница (МХЕ „Гпрои Залукпвик 2“); „АБН“ д.п.п. Бијељина (МХЕ
„Градац“ на ущћу Мајевaшкпг канала и МХЕ „АТЦ“ на Пбпднпм каналу); „Инвинг“ д.п.п. Власеница
(МХЕ „Скакавац“ на Грабпвишкпј ријеци и МХЕ „Грабпвишка ријека“ на Грабпвишкпј ријеци); „Страјкп“
д.п.п. Требиое (МХЕ „Дп“ на ријеци Брегави); „Екпват“ д.п.п. Мркпоић Град (МХЕ „Спкпшница“ на
ријеци Спкпшници и МХЕ „Медна Склпп“ на ријеци Медијанци).
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Ппменутим Закљушкпм, Министарствп индустрије енергетике и рударства је задуженп да у рпку не
дужем пд 6 (щест) мјесеци закљуши анексе угпвпра п кпнцесији са Кпнцесипнарима, гдје је извјесна
изградоа малих хидрпелектрана, кпјим ће се:
- Прпдужити кпнцесипни перипд за 5 (пет) гпдина;
- Пдредити рпкпви изградое;
- Дефинисати инсталисане снаге МХЕ у складу са прпјектнпм дпкументацијпм;
- Прпписати пбавезе Кпнцесипнарима да пбезбиједе и дпставе Кпнценденту банкарске гаранције
за извпђеое и банкарске гаранције за пдржаваое и пренпс;
- Брисати гаранције за функципналнпст;
- Ппједнпставити услпви за пренпс права и пбавеза из угпвпра (пренпс угпвпра п кпнцесији) у
смислу да се пренпс услпви прибављаоем пдпбреоа за грађеое.
Активнпсти министарства на анексираоу угпвпра су видљиве из дпстављених табела. Ппред пвпга,
Закљушкпм је задуженп министарствп да се изврщи сппразумни раскид угпвпра п кпнцесији у
слушајевима, гдје за тп ппстпје услпви, кап и једнпстрани раскиди угпвпра у слушајевима грубпг
крщеоа угпвпрних пбавеза, пднпснп слушајевима гдје већ дужи временски перипд нема никаквих
активнпсти. Такп је сппразумнп раскинутп 15 (петнаест) угпвпра, а за 6 (щест) угпвпра је ппкренут
једнпстрани раскид. Закљушкпм је налпженп лпкалним заједницама да у циљу реализације већ
пптписаних угпвпра припритетнп рјещавају заппшете ппступке за издаваое урбанистишке сагласнпсти,
пднпснп пдпбреоа за грађеое. Резултати пвпга су видљиви у табеларнпм прегледу малих
хидрпелектрана. Ппред пвих задужеоа Влада је преппрушила дистрибутивним предузећима МХЕ ЕРС
да за пбјекте за кпје је дпдијељена кпнцесија предлпже пптимална технишка рјещеоа оихпвпг
прикљушеоа на мрежу, а у слушају да технишкп рјещеое прикљушеоа, збпг неизграђенпсти
дистрибутивне мреже, дпвпди у питаое екпнпмску пправданпст изградое пбјекта, размптре
мпгућнпст да у дпгпвпру са кпнцесипнарпм, ушествују у рјещаваоу пвпг прпблема. Пвим је кпд
великпг брпја кпнцесипнара акп не птклпоен, пнда бар ублажен прпблем прикљушка на мрежу, кпга у
ппшетнпј фази кпнцесипнари нису технишки дпбрп сагледали или дпвпљнп пбратили пажоу на
трпщкпве.
3.2.9. ПРЕГЛЕД АКТИВНПСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ ЗА МХЕ – У 2013. гпдини
У прилпгу 1. - Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2013. гпдину, дат је
табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији за МХЕ - у 2013. гпдини.
3.2.10. ЗАКЉУЧЦИ
1. Сматрамп да су Закљушцима Владе Републике Српске, везаним за дпдијељене кпнцесије за
изградоу малих хидрпелектрана (Закљушци брпј: 04/1-012-2-2313/10 пд 11.11.2011. гпдине и
04/1-012-2-2109/11 пд 07.09.2011. гпдине) и Пдлукпм п висини гарантпваних цијена
електришне енергије из пбнпвљивих извпра пд 30. нпвембра 2013. гпдине итд., ствпрени
ппвпљнији услпви за реализацију угпвпра п кпнцесији за изградоу малих хидрпелектрана, щтп
је видљивп из прилпга 1. Извјещтаја - Преглед активнпсти на реализацију угпвпра п кпнцесији
за МХЕ.
2. Влада Републике Српске кап Кпнцендент је раскинула, или ппкренула прпцедуру једнпстранпг
раскида 21 (двадесетједан) угпвпра п кпнцесији. Петнаест (15) угпвпра је раскинутп угпвпрпм
п сппразумнпм раскиду, а Влада Републике Српске је на 104. (стпшетвртпј) сједници, пдржанпј
27.02.2013. гпдине, дпнијела пдлуке п раскиду за 6 (щест) угпвпра п кпнцесији. Сматрамп да је
пптребнп анализирати све препстале угпвпре п кпнцесији за изградоу малих хидрпелектрана,
те ппкренути ппступке раскида свих угпвпра п кпнцесији кпд кпјих су изпстале угпвпрпм
предвиђене активнпсти, пднпснп, кпд кпјих је извјеснп да неће дпћи дп реализације истих.
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3. Кпнцесипнарима кпји су у реализацији угпвпра п кпнцесији за изградоу малих хидрпелектрана
прибавили пдпбреое за грађеое, или су пред самим дпбијаоем пдпбреоа за грађеое,
Кпнцедент би требап да ппмпгне у смислу пптписиваоа анекса угпвпра п кпнцесији, кпјима би
се прецизније дефинисап кпнцесипни перипд, пдредили рпкпви, динамика реализације
прпјекта, гаранције, услпви и нашини предаје пбјекта у власнищтвп Републике Српске, накпн
истека кпнцесипнпг перипда и сл.
4. Кпнцедент и Кпмисија за кпнцесије у складу са важећим закпнским и ппдзакпнским актима
треба да пбрате велику пажоу на прпцедуре прпмјене структуре власнищтва у кпнцесипнпм
предузећу, пднпснп пренпс угпвпра п кпнцесији са старпг на нпвпг Кпнцесипнара какп би се на
ефикасан нашин спријешип ппкущај „прпдаје“ кпнцесија, кпји је примјећен кпд ппјединих
Кпнцесипнара.
5. Пптребнп је пппщтрити критерије у смислу дпдјеле угпвпра п кпнцесији за изградоу малих
хидрпелектрана, да се дпсљедније ппщтују услпви из ппстпјеће планске дпкументације, да се
израда пдгпварајућих Студија екпнпмске пправданпсти ппвјери лиценцираним кућама, кап и
кпд пдабира нпвих кпнцесипнара, гдје се треба ппвести вище рашуна п оихпвпј финансијскпј
сппспбнпсти, прпфитнпј стабилнпсти, ликвиднпсти, задуженпсти, референсама, те струшнпј и
технишкпј ппремљенпсти.
6. Респрнп Министарствп у складу са усвпјеним Закпнпм п кпнцесијама је дужнп дпнијети нпви
Правилник п критеријума за утврђиваое висине кпнцесипне накнаде и банкарске гаранције,
али наппмиоемп да се мпра пбратити велика пажоа на пдређиваое сампг карактера
кпнцесипне накнаде, кап и на велишину кпнцесипне накнаде, какп би се избјегла ппаснпст да
се збпг преклапаоа пбавеза и накнада кпје се мпрају платити, кпнцесипни прпјекат не дпведе
у питаое, збпг неисплативпсти.

3.3. Активности Комисије из области минералних ресурса
3.3.1. РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ
У тпку 2013. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 48 захтјева, кпји су
се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти минералних ресурса, а Кпмисија је дпнијелa и упутила
Министарству индустрије, енергетике и рударства:
10
11
1
11
9
- 3
3
-

Рјещеое за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти;
Рјещеоа за пдпбраваое Јавнпг ппзива;
Рјещеое кпјим се пдбацује ппнуда пристигла на Јавни ппзив;
Сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији;
Приједлпга рјещеоа за дпдјелу кпнцесија;
Сагласнпсти п пренпсу угпвпра п кпнцесији и/или пренпсу власнишких права кпнцесипнара;
Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији.

Министарствп индустрије, енергетике и рударства је дпставилп 8 (псам) закљушених угпвпра п
кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини.

У табелама 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и закљушака
Кпмисије у 2013. гпдини из пбласти минералних ресурса.
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Табела 8. - Преглед закљушених Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

1.

WESTERN MINING
д.п.п. Баоа Лука

2.

MГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

3.

COMSAR ENERGY
REPUBLIKA SRPSKA
д.п.п. Баоа Лука

4.

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

5.

РИТЕ а.д. Угљевик

6.

COMSAR ENERGY
REPUBLIKA SRPSKA
д.п.п. Баоа Лука

Предмет

Бр. Угпвпра

Истраживаое плпва, цинка,
бакра и пратећих метала
05.07/310-169/13
(лпкалитет Челебић), ппщтина
Фпша
Истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена –
05.07/020-1283/13
перидптита (лпкалитет Љубић),
ппщтина Проавпр
Експлпатација угља (лпкалитет
Угљевик Истпк 2), ппщтина
05.07/310-235-6/13
Угљевик
Истраживаое кварцнпг щљунка
(лпкалитет Милпсавци),
05.07/020-1981-1/13
ппщтина Лактащи
Експлпатација угља (лпкалитет
Угљевик Истпк и Бпгутпвп
Селп), ппщтина Угљевик

05.07/018-549/13

Истраживаое крешоака
(лпкалитет Баљак), ппщтина
05.07/020-2903/13
Угљевик
Истраживаое и експлпатација
антимпна (лпкалитети
7. MINECO LIMITED Ltd
Ппткпзара, Ппдхпмара и
05.07/020-3223/13
London
Кпрдићи), ппщтина Нпвп
Гпражде
Истраживаое впде (лпкалитет
8. ВПДПВПД а.д. Дпбпј
ппдрушје града Дпбпја), град
05.07/310-124/13
Дпбпј
Укупнп је закљушенп 8 (псам) Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса.

Датум
закљушеоа
Угпвпра
21.03.2103.

29.05.2013.

30.07.2013.

02.08.2013.

13.09.2013.

28.11.2013.

26.12.2013.

27.12.2013.

Табела 9. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти из
пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

1.

2.

Предмет
Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
истраживаое архитектпнскпг
грађевинскпг камена крешоака
Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
истраживаое и експлпатацију
кварцита

Статус

Лпкација

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

Пдпбрена Студија

„Стражевица“,
ппщтина
Невесиоа

24.04.2013.

Пдпбрена Студија

„Зелиое“,
ппщтина Звпрник

24.04.2013.
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3.

4.

5.

Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
истраживаое архитектпнскпг
грађевинскпг камена крешоака
Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
експлпатацију извпрске впде

Студија екпнпмске
пправданпсти за истраж. тех.
грађ. камена - крешоака

6.

Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
истраживаое щљунка

7.

Студија екпнпм. пправданпсти
за истраживаое и
експлпатацију антимпна

8.

9.

10.

Студија екпнпм. пправданпсти
за истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена –
дијабаза
Студија екпнпм. пправданпсти
за експлпат. тех. грађ. камена
-перидптита
Студија екпнпм. пправданпсти
за експлпат. тех. грађ. камена
–крешоака

Пдпбрена Студија

„Ппткпм“,
ппщтина
Беркпвићи

24.04.2013.

Пдпбрена Студија

„Прибитув“,
ппщтина
Беркпвићи

24.04.2013.

Пдпбрена Студија

„Баљак“, ппщтина
Угљевик

11.06.2013.

Пдпбрена Студија

Пдпбрена Студија

Пдпбрена Студија

Пдпбрена Студија

Пдпбрена Студија

„Дпоа
Трампщница“,
ппщтина
Пелагићевп
„Ппдкпзара“,
„Ппдхпмара“,
„Кпрдићи“,
ппщтина Нпвп
Гпражде
„Ппткпнчилп“,
ппщтина Теслић

02.07.2013.

09.07.2013.

21.08.2013.

„Љубић“,
ппщтина
Проавпр

04.09.2013.

„Хреща“, ппщтина
Истпшни Стари
Град

31.10.2013.

Укупнп је датп 10 (десет) сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти из пбласти минералних
ресурса.
Табела 10. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Јавнпг ппзива из пбласти минералних
ресурса у 2013. гпдини:

р/б

1.

2.

3.

Предмет
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за експлпатацију
архитект. грађ. камена –
серпентинита
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за експлпатацију
угља
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое и

Статус

Пдпбрен Јавни ппзив

Лпкација

„Кремна“, ппщтина
Проавпр

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
25.03.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Угљевик Истпк 2“,
ппщтина Угљевик

25.04.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Љубпгпщта“,

19.07.2013.
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експлпатацију тех. грађ.
камена – крешоака

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое
тех. грађ. камена - крешоака
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое и
експлпатацију кварцита

Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое и
експлпатацију антимпна

Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за експлпатацију
тех. грађ. камена –
перидптита
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за експлпатацију
тех. грађ. камена - крешоака
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое
архит. грађ. камена дијабаза
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за експлпатацију
извпрске впде
Јавни ппзив за дпдјелу
кпнцесије за истраживаое
щљунка

ппщтина Пале

Пдпбрен Јавни ппзив

Пдпбрен Јавни ппзив

Пдпбрен Јавни ппзив

„Баљак“, ппщтина
Угљевик

„Зелиое“, ппщтина
Звпрник
„Ппдкпзара“,
„Ппдхпмара“ и
„Кпрдићи“, ппщтина
Нпвп Гпражде

19.07.2013.

13.08.2013.

13.08.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Љубић“, ппщтина
Проавпр

22.10.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Ппткпм“, ппщтина
Беркпвићи

22.10.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Ппткпнчилп“,
ппщтина Теслић

31.10.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Прибитув“, ппщтина
Беркпвићи

22.10.2013.

Пдпбрен Јавни ппзив

„Дпоа Трампщница“,
ппщтина Пелагићевп

26.11.2013.

Укупнп је датп 11 (једанаест) сагласнпсти на Јавни ппзив из пбласти минералних ресурса.
Табела 11. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије кпјима се пдбацују ппнуде пристигле на Јавни ппзив из
пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Предмет

Статус

Лпкација

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

Ппнуда на расписани Јавни
ппзив за дпдјелу кпнцесије за
Пдбацује се ппнуда
„Кремна“,
1. експлпатацију технишкпг
ппнуђаша „Геппрпјект“
ппщтина
01.02.2013.
грађевинскпг камена –
а.д Баоа Лука, збпг
Проавпр
серпентинита (лежищте
неблагпвременпсти
„Кремна“), ппщтина Проавпр
Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) Рјещеое кпјим се пдбацује ппнуда пристигла на јавни ппзив из пбласти
минералних ресурса.
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Табела 12. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти
минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

1.

COMSAR ENERGY
REPUBLIKA SRPSKA д.п.п.
Баоа Лука

2.

MГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

3.

РИТЕ а.д. Угљевик

4.

COMSAR ENERGY
REPUBLIKA SRPSKA д.п.п.
Баоа Лука

5.

ГРАНИТ а.д. Скппље,
Македпнија

6.

MAJNEX д.п.п. Пале

7.

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

8.

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

9.

MINECO LIMITED Ltd
London

10.

РУДНИК д.п.п.
Бијељина

11.

WESTERN MINING д.п.п.
Баоа Лука

Предмет
Истраживаое крешоака
(лпкалитет Баљак),
ппщтина Угљевик

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена перидптита (лпкалитет
Љубић), ппщтина
Проавпр
Експлпатација угља
(лпкалитети Угљевик
Истпк и Бпгутпвп Селп),
ппщтина Угљевик
Експлпатација угља
(лежищте Угљевик Истпк
2), ппщтина Угљевик
Експлпатација тех. грађ.
камена - серпентинита
(лежищте Кремна),
ппщтина Проавпр
Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лежищте Љубпгпщта),
ппщтина Пале
Истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена –
перидптита (лпкалитет
Љубић),ппщтина Проавпр
Истраживаое кварцнпг
щљунка (лпкалитет
Милпсавци), ппщтина
Лактащи
Истраживаое и
експлпатација антимпна –
(лпкалитет Ппткпзара,
Ппдхпмара и Кпрдићи),
ппщтина Нпвп Гпражде
Истраживаое камена
кварцита (лежищте
Зелиое), ппщтина
Звпрник
Истраж. плпва, цинка,
бакра и пратећих метала
(лпкалитет Челебић),
ппщтина Фпша

Статус

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

26.09.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

26.12.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

21.08.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

27.06.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

15.11.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

26.09.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

29.04.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

16.05.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

15.10.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

07.11.2013.

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

05.03.2013.
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Укупнп је дпнесенп 11 (једанаест) Сагласнпсти за закљушеое Угпвпра п кпнцесији из пбласти
минералних ресурса у 2013. гпдини.

Табела 13. - Приједлпзи рјещеоа за дпдјелу кпнцесије из пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

1.

НИСКПГРАДОА д.п.п. Лактащи

2.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA д.п.п. Баоа Лука

Предмет

Приједлпг Рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
истраживаое кварцнпг
щљунка

4.

COMSAR ENERGY REPUBLIKА
SRPSKА д.п.п. Баоа Лука

Приједлпг Рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
експлпатацију угља
Приједлпг рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
експлпат. тех. грађ.
камена - крешоака
Приједлпг Рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
истраживаое крешоака

6.

MINECO LIMITED Ltd
London

Приједлпг Рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
истраживаое антимпна

3.

7.

MAJNEX д.п.п. Пале

РУДНИК д.п.п. Бијељина

8.

ГРАНИТ а.д. Скппље,
Македпнија

9.

MГ МИНД д.п.п Мркпоић
Град

Приједлпг рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
истраживаое камена –
кварцита
Приједлпг рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
експлпатацију тех. грађ.
камена - серпентинита
Приједлпг рјещеоа п
дпдјели кпнцесије за
истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена перидптита

Лпкација

„Милпсавци“,
ппщтина Лактащи

„Угљевик Истпк
2“, ппщтина
Угљевик

„Ппдкпзара“,
„Кпрдићи“, и
„Ппдхпмара“ кпд
Нпвпг Града

„Љубпгпщта“,
ппщтина Пале

„Баљак“, ппщтина
Угљевик

„Зелиое“,
ппщтина Звпрник

Датум
дпнпщеоа
Приједлпга
рјещеоа
16.05.2013.

27.06.2013.

27.09.2013.

26.09.2013.

15.10.2013.

07.11.2013

„Кремна “,
ппщтина
Проавпр

15.11.2013.

„Љубићи“
ппщтина
Проавпр

26.12.2013.

Укупнп је датп 9 (девет) приједлпга рјещеоа за дпдјелу кпнцесије из пбласти минералних ресурса.
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Табела 14. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пренпсу Угпвпра п кпнцесији и/или власнишких права
из пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

Предмет

Статус

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа

Пренпс вл. права са
Дата сагласнпст
„Интеграл инжиоеринг“ на пренпс
20.02.2013.
а.д. Лактащи на нпвпг
стицапца „Carmeusse
Еastern Еurope„ Holland
Пренпс угпвпра п
кпнцесији на ЈУ Завпд за Дата сагласнпст
2. БРЦ ШЕХЕР д.п.п. Баоа Лука
физикалну медицину и
на пренпс
25.03.2013.
рехабилитацију „Др.
Мирпслав Зптпвић“
Баоа Лука
Пренпс 100 % вл. права
у кпнцесипнару Сарп
3. САРП д.п.п. Кпзарска Дубица
д.п.п. Кпзарска Дубица,
са власника Тркуља
Дата сагласнпст
26.07.2013.
Миље на Привреднп
на пренпс
друщтвп „Шумил „ д.п.п
Кпзарска Дубица
Укупнп су дате 3 (три) сагласнпсти п пренпсу Угпвпра п кпнцесији и/или власнишких права из пбласти
минералних ресурса.
1.

INTEGRAL CARMEUSSE а.д.
Дпбпј

Табела 15. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п
кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

1.

ЗП РУДНИК И
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА ГАЦКП
а.д. Гацкп

2.

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

3.

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

Предмет

Статус

Експлпатација крешоака
(лежищте Ппникве),
ппщтина Гацкп

Сагласнпст за
закљушеое
анекса II угпвпра

Експлпатација бентпнита
(лежищте Греда), ппщтина
Шиппвп
Експлпатација бентпнита
(лежищте Спкплац),
ппщтина Шиппвп

Сагласнпст за
закљушеое
анекса III угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса III угпвпра

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа

05.03.2013.

12.12.2013.

12.12.2013.

Укупнп су дате 3 (три) сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних
ресурса.

3.3.2. ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГПВПРА ПРЕМА ВРСТИ МИНЕРАЛНЕ СИРПВИНЕ
У календарскпј 2013. гпдини активнп је билп 96 (деведесет щест) угпвпра п кпнцесији закљушених са
81 (псамдесет једним) правним лицем. Угпвпри су закљушени за сљедеће минералне сирпвине:
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-

Крешоак и дплпмит - истраживаое и/или експлпатација технишкпг грађевинскпг камена - 34
(тридесет шетири) угпвпра;
Гептермалне, термпминералне и минералне впде - истраживаое и/или експлпатација – 13
(тринаест) угпвпра;
Питке впде - истраживаое и/или експлпатација – 7 (седам) угпвпра;
Магматске и метампрфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидптит, габрп, серпентинит, дацит)
- истраживаое и/или експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 9 (девет) угпвпра;
Угаљ - истраживаое и/или експлпатација угља – 10 (десет) угпвпра;
Глине - истраживаое и/или експлпатација – 5 (пет) угпвпра;
Крешоак - истраживаое и/или експлпатација архитектпнскп-грађевинскпг камена – 4 (шетири)
угпвпра;
Шљунак и пијесак - истраживаое и/или експлпатација – 3 (три) угпвпра;
Бпксит - експлпатација – 2 (два) угпвпра;
Плпвп и цинк – истраживаое, експлпатација и прерада руде – 2 (два) угпвпра;
CO₂ гас – експлпатација - 1 (jедан) угпвпр;
Креда - експлпатација – 1 (један) угпвпр;
Кварцни пијесак и щљунак – истраживаое или експлпатација – 2 (два) угпвпра;
Угљпвпдпници, сирпва нафта и гас - истраживаое и кприщћеое – 1 (један) угпвпр;
Бпр, литијум, натријум, стрпнцијум, калијум и пратећа аспцијација елемената – истраживаое –
1 (један) угпвпр;
Антимпн – истраживаое и експлпатација – 1 (један) угпвпр.

Кпд некпликп закљушених угпвпра, кпнцесија је дпдијељена за двије или вище разлишитих
минералних сирпвина (пснпвна и пратећа минерална сирпвина), кап щтп су: угаљ и креда,
пплиминерална глина и кварцни пијесак, угаљ и бентпнит и другп.
Пд укупнпг брпја активних угпвпра у 2013. гпдини, 11 (једанаест) угпвпра је тпкпм гпдине истеклп или
раскинутп, и тп 5 (пет) угпвпра је једнпстранп раскинутп пд стране Министарства индустрије,
енергетике и рударства, 1 (један) угпвпр је сппразумнп раскинут, дпк је 5 (пет) угпвпра истеклп, пд
кпјих су 2 (два) угпвпра за истраживаое реализпвана, а 3 (три) угпвпра за истраживаое нису
реализпвана збпг прпблема са пбезбјеђеоем финансијских средстава за реализацију кпнцесипнпг
прпјекта или пдустајаоа на пснпву прелиминарних резултата истраживаоа.
На крају пвпг извјещтаја налази се прилпг бр. 4 – Преглед истеклих и раскинутих угпвпра п кпнцесији
из пбласти минералних ресурса са приказпм ппдатака п кпнцесипнарима и кпментарима у вези
реализације угпвпра.
На пснпву предхпднп наведенпг, мпже се рећи да је пд укупнпг брпја активних угпвпра закљушнп са
31.12.2013. гпдине престалп да важи 11 (једанаест) угпвпра, тј. настављенп је да се реализује 85
(псамдесет пет) угпвпра.
На крају пвпг Извјещтаја налази се прилпг бр. 3 – Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п
кпнцесији из пбласти минералних ресурса са табеларним приказпм ппдатака п кпнцесипнарима и
кпментарима у вези реализације угпвпра.
3.3.3. ПРПВЈЕРА РАДА КПНЦЕСИПНАРА
За извјещтајну 2013. гпдину, у складу са закпнским пвлащтеоима Кпмисија за кпнцесије је изврщила
прпвјеру рада кпнцесипнара, щтп представља наставак кпнтинуиранпг прпцеса праћеоа рада
кпнцесипнара и реализације угпвпра п кпнцесији.
Прпвјера је прије свега била усмјерена на праћеое птклаоаоа недпстатака упшених тпкпм
предхпдних прпвјера рада Кпнцесипнара, кап и евидентираое нпвих прпблема и недпстатака
насталих у извјещтајнпм перипду. Пптребнп је истаћи да је прпвјерама ппсматран цјелпкупан перипд
рада кпнцесипнара (пд закљушеоа угпвпра дп мпмента прпвјере рада кпнцесипнара).
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Прпвјера рада кпнцесипнара је између псталпг пбухватила прпвјеру реализације угпвпрних пбавеза и
реализације планираних активнпсти дефинисаних Студијпм екпнпмске пправанпсти, а кпји се пднпсе
на сљедеће:
-

-

ппдатке п привредним друщтвима (рјещеоа п регистрацији);
пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде;
пбавезу уписа кпнцесипнпг права, пднпснп права кприщћеоа предмета кпнцесије, у
земљищне коиге и друге евиденције п некретнинама;
ппдатке п брпју и квалификаципнпј структури заппслених (пстварени брпј заппслених у пднпсу
на планиранп заппщљаваое);
пбавезу пптималнпсти кприщтеоа минералне сирпвине и реализацију планиране прпизвпдое
према Студији екпнпмске пправданпсти;
пбавезу прибављаоа сагласнпсти, пдпбреоа и дпзвпла (лпкацијски услпви, пдпбреое за
грађеое, впдна дпзвпла, екплпщка дпзвпла, упптребна дпзвпла за изграђене рударске и друге
пбјекте и др.);
пбавезу псигураоа пбјеката и ппстрпјеоа, кап и псигураоа заппслених радника ангажпваних
на предмету кпнцесије;
прпизвпдоу (планирана и пстварена прпизвпдоа);
рјещаваое импвинскп – правних пднпса на парцелама кпје су предмет кпнцесије;
пбавезу израде технишке дпкументације пптребне за реализацију угпвпра п кпнцесији;
пбавезу кпнтрпле стаоа пткппаних маса;
пбавезу рекултивације;
пбавезу прпвпђеоа мјера защтите на раду, защтите живптне средине, здравља људи и
материјалних дпбара.

Кпмисија за кпнцесије је у извјещтајнпм перипду изврщила прпвјеру рада кпнцесипнара пбиласкпм на
лица мјеста, разгпвпрпм са представницима кпнцесипнара и увидпм у тражену дпкументацију на
пснпву шега су сашиоени записници. Такпђе, Кпмисија је била у сталнпм кпнтакту са представницима
кпнцесипнара, прикупљала је и анализирала извјещтаје и дпкументацију п реализацији кпнцесипнпг
ппсла, какп би стекла щтп бпљи увид у вези са реализацијпм угпвпра п кпнцесији. Пажљивпм
анализпм дпщлп се дп сљедећих закљушака:

-

У вези са ппдацима п кпнцесипним предузећима Кпмисија је на пснпву увида у рјещеоа п
регистрацији и актуелне извпде из судских регистара евидентирала све прпмјене изврщене
кпд регистраципних судпва у рјещеоима п регистрацији привредних друщтава и врщила
прпвјеру оихпве усклађенпсти са Закпнпм п кпнцесијама и Закпнпм п привредним друщтвима.

-

Кпнцесипна накнада за кприщтеое минералних сирпвина је пдређена (угпвпрена) на пснпву
Правилника п утврђиваоу критеријума за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде
(„Службени гласник Републике Српске, брпј: 45/07) и Правилника п нашину утврђиваоа висине
кпнцесипне накнаде за кприщтеое минералних сирпвина („Службени гласник Републике
Српске, брпј: 5/03), и углавнпм изнпси 3,4 – 4,0 прпцента пд укупнпг гпдищоег брутп прихпда
пстваренпг кприщтеоем минералнпг ресурса. Пна директнп зависи пд вриједнпсти и врсте
минералне сирпвине, те других фактпра кпји су дефинисани Студијпм екпнпмске
пправданпсти. Битнп је истаћи да ппстпје и угпвпри старијег датума кпд кпјих се кпнцесипна
накнада не пбрашунава на укупан прихпд, већ се пдређује према јединици мјере. Праћеое
укупнп уплаћенпг изнпса кпнцесипне накнаде за кприщтеое минералних ресурса, пп
гпдинама реализације закљушених угпвпра је слпжен ппсап, кпји ппдразумјева шврсту сарадоу
већег брпја републишких институција. Пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде већи брпј
привредних друщтава углавнпм изврщава редпвнп, какп је и пдређенп угпвпрпм п кпнцесији.
Прпвјерама је такпђе утврђенп да ппстпје привредна друщтва кпја не уплаћују кпнцесипну
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накнаду на вријеме, или је уппщте не уплаћују. Ту се прије свега мисли на кпнцесипна
предузећа кпд кпјих ппстпји пзбиљан запстатак у реализацији пптписаних угпвпра и предузећа
кпја нису птппшела са кпмерцијалним радпм у рпкпвима дефинисаним угпвпрпм. Тпкпм
прпвјера рада кпнцесипнара, Кпмисија је упшила да су у извјещтајнпм перипду биле ппјашане
кпнтрпле пд стране Ппреске управе Републике Српске, кпја је између псталпг кпнтрплисала
нашин пбрашуна и уплате кпнцесипне накнаде. Кпмисија је мищљеоа да пве кпнтрпле имају
пун ефекат самп у слушају сагледаваоа везе између нашина пбрашуна кпнцесипне накнаде,
цијене минералне сирпвине кпја представља пснпвицу за пбрашун кпнцесипне накнаде и
кплишине експлпатисане минералне сирпвине.
Ппдаци кпјима Кпмисија распплаже гпвпре у прилпг шиоеници да су ефекти реализације
кпнцесипних ппслпва на експлпатацији минералне сирпвине, ппред свих прпблема кпји
ппстпје изражени у виду ппраста прихпда у Бучет Републике Српске, те пшекивати је да би се
пвај тренд требап наставити и у слиједећим гпдинама, крпз реализацију пптписаних угпвпра.
Пвпм прихпду треба дпдати и индиректне ефекте закљушених угпвпра п кпнцесији и рада
кпнцесипних предузећа кпји се пгледају у заппщљаваоу радника, прихпдима пд плата и
дппринпса, затим директним и индиректним прихпдима пд ппреза кпје плаћају кпнцесипна
предузећа.
-

У складу са Закпнпм п измјенама и дппунама закпна п пдржаваоу премјера и катастра
земљищта („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 15/10) Кпнцесипнари су врщили упис
права кприщћеоа некретнина из угпвпра п кпнцесији у катастар неппкретнпсти. Мпже се
кпнстатпвати да је у ппређеоу са предхпдним извјещтајним перипдпм дпщлп дп ппзитивнпг
ппмака у вези изврщаваоа пве угпвпрне пбавезе. Такпђе, треба истаћи да и даље ппстпји
пдређен брпј Кпнцесипнара кпји није предузимап активнпсти на коижеоу права из угпвпра п
кпнцесији у земљищне коиге и друге регистре некретнина.

-

На пснпву систематизпваоа ппдатака п брпју заппслених радника на реализацији ппслпва
везаних за предмет кпнцесије мпже се закљушити да је кпд привредних друщтава кпја раде у
складу са планираним пбимпм прпизвпдое брпј радника пстап на дпстигнутпм нивпу, или је
дпщлп дп благпг ппвећаоа брпја изврщилаца, дпк је кпд предузећа кпја биљеже пад
ппслпвних активнпсти дпщлп дп смаоеоа брпја радника. Упшенп је такпђе, да гпдинама
ппстпје предузећа кпд кпјих не дплази дп прпмјена брпја заппслених, тј. предузећа имају
заппсленпг једнпг радника или немају заппслених радника, а нпсипци су угпвпра п кпнцесији.
Кпмисија сматра да је кпд таквих предузећа пптребнп преиспитати угпвпрни пднпс и сагледати
оихпве мпгућнпсти у вези реализације кпнцесипнпг ппсла.

-

Кап и дпсада, Кпмисија је и у пвпм извјещтајнпм перипду врщила прпвјеру пптималнпсти
кприщтеоа минералне сирпвине. Треба истаћи да већи брпј угпвпра садржи пдредбу
пптималнпсти кприщтеоа минералне сирпвине, кпја практишнп дефинище минималну
гпдищоу прпизвпдоу кпнцесипнпг предузећа (прпизвпдоа изнад прага рентабилнпсти
дефинисанпг Студијпм екпнпмске пправданпсти). Прпвјерпм је утврђенп да пдређени брпј
предузећа испуоава угпвпрну пбавезу кпја се пднпси на пптималнпст кприщћеоа минералне
сирпвине, пднпснп пбим прпизвпдое је изнад прпцента дефинисанпг угпвпрпм. Ппд утицајем
екпнпмске кризе кпја траје већ некпликп гпдина и кпја је захватила прпстпре Републике Српске
упшенп је кпд неких предузећа кпја су успјещнп ппслпвала да је дпщлп дп пада ппслпвних
активнпсти, щтп је утицалп на знашајан пад пбима прпизвпдое, и ствприлп прпблеме у
ппслпваоу истих („Херцегпвинапутеви“ а.д. Требиое, Г.П. „Пут“ Истпшнп Сарајевп, „Камени
агрегати“ а.д. Баоа Лука, „Рудник каплина Мптајица“ а.д. Кпбащи, ппщтина Србац и др.).
Такпђе, пптребнп је рећи да пдређен брпј предузећа пд ппшетка кпмерцијалнпг рада није
дпстигап прпизвпдоу изнад прпцента кпјим је пдређена пптималнпст кприщтеоа минералне
сирпвине. Свепбухватнпм анализпм рада пвих кпнцесипних предузећа утврдила би се
пправданпст ппстпјаоа закљушених угпвпра. Укпликп се утврди да такви угпвпри немају
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пправданпст ппстпјаоа, Кпмисија је мищљеоа да треба приступити раскидаоу истих какп би
се јавна дпбра пслпбпдила пптенцијалним кпнцесипнарима.
-

Мпже се кпнстатпвати на пснпву прикупљених ппдатака да и даље неки кпнцесипнари не
ппсједују дпзвпле, пдпбреоа и сагласнпсти кпје су им неппхпдне за ппшетак кпмерцијалнпг
рада у складу са важећпм закпнскпм регулативпм. Таква предузећа се налазе у кпмерцијалнпм
раду, а немају упптребну дпзвплу или некп другп пдпбреое. Пптребнп је истаћи да већина
кпнцесипнара ппсједује важеће впдне и екплпщке дпзвпле, или су у ппступку дпбијаоа истих.
Кпмисија кпнстатује да је интензивнијим радпм инспекцијских пргана у 2013. гпдини
направљен ппзитиван ппмак у вези испуоаваоа пвих угпвпрних пбавеза. Треба узети у пбзир и
пбјективне прпблеме са кпјима се кпнцесипнари сусрећу, а пни се пднпсе на сппрпст у
издаваоу дпзвпла, сагласнпсти и пдпбреоа пд стране надлежних институција, те је убудуће
пптребнп радити на максималнпм скраћеоу времена за издаваое истих, а све у циљу
пбезбјеђеоа ппвпљнијих услпва за привређиваое.

-

Пбавезу псигураоа заппслених радника изврщавају гптпвп сви Кпнцесипнари, дпк пбавезу
псигураоа пбјеката, ппстрпјеоа и механизације избјегава велики брпј Кпнцесипнара („Aco
trade“ д.п.п. Кптпр Варпщ, Г.П. „Јединствп“ а.д. Градищка, „Гепкпп“ д.п.п. Дервента и др.).
Кпнцесипнари избјегаваое пбавезе псигураоа правдају виспким премијама псигураоа,
старпм ппремпм кпју псигуравајуће куће не желе да псигурају, кап и великим трпщкпм у
птежаним услпвима ппслпваоа. Кпмисија је мищљеоа да ппред прпблема са кпјима се
сусрећу кпнцесипнари треба узети у пбзир да неизврщаваое пве угпвпрне пбавезе мпже
представљати пзбиљан ризик у реализацији кпнцесипнпг ппсла.

-

Кпмисија кпнтинуиранп прати ппдатке п планираним, прпизведеним и птпремљеним
кплишинама минералне сирпвине, кап и стаое залиха и врщи уппређиваое са планираним из
Студије екпнпмске пправданпсти. Мпже се кпнстатпвати да пдређени брпј привредних
друщтава ппред птежаних услпва ппслпваоа пдржавају дпстигнути нивп прпизвпдое и
прпдаје, неки биљеже раст, дпк је кпд других примјетан пад настап усљед смаоеоа
пптражое, кап и других фактпра. Кпмисија ће и у нареднпм перипду наставити пратити пве
ппдатке и пажљивп их анализирати.

-

Кпд кпнцесипних предузећа кпја уреднп изврщавају угпвпрене пбавезе мпже се кпнстатпвати
да су импвинскп - правни пднпси углавнпм ријещени, или се рјещавају у фазама предхпдећи
прпщиреоу радпва на експлпатцији. Пвп се прије свега пднпси на пткуп земљищта пд
физишких и правних лица кпји су власници тпг земљищта, или регулисаое кприщтеоа
земљищта путем угпвпра п закупу. Прпвјерама је утврђенп да на земљищту кпје је у свпјини
Републике Српске, и кпје је датп на кприщтеое правним лицима путем угпвпра п кпнцесији
ппстпје пдређени прпблеми кпји се пднпсе на искоижаваоа предхпдних кприсника и
укоижаваоа нпвих, првенственп кад је ријеш п щумскпм земљищту и крщу на кпјем је кап
кприсник уписанп ЈП „Шуме Српске“ а.д. Спкплац, пднпснп оихпва щумска газдинства. Јпщ
увијек ппстпје кпнцесипна предузећа кпја нису ријещила импвинскп – правне пднпсе, а налазе
се у кпмерцијалнпм раду („Бијеле впде Каменплпм“ д.п.п. Трнпвп, „Дијабаз“ д.п.п. Кпстајница
и др.). У неким слушајевима ппстпје и пбјективни разлпзи настали усљед немпгућнпсти уласка у
ппсјед предмета кпнцесије („Аргентум 09“ д.п.п. Сребреница), прпблема са земљищтем кпје се
впди кап неппкретнпст Министарства пдбране Бпсне и Херцегпвине („Каменплпм Дпброа“
д.п.п. Баоа Лука) щтп пнемпгућава кпнцесипнаре да прибаве пптребне сагласнпсти, пдпбреоа
и дпзвпле, кпје су неппхпдне за пдпбраваое извпђеоа радпва према израђенпј технишкпј
дпкументацији. Предузећа кпд кпјих је евидентан застпј у реализацији кпнцесипнпг ппсла
углавнпм нису предузимала активнпсти за рјещаваое импвинскп - правних пднпса.

-

Представници Кпмисије су тпкпм прпвјера рада кпнцесипнара пажоу пбратили и на
дпстигнути нивп израђене технишке дпкументације. Мпже се кпнстатпвати да ппстпји пдређен
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ппмака у пднпсу на предхпдни извјещтајни перипд. Кпд кпнцесипних предузећа кпја ппслпвне
активнпсти изврщавају у угпвпреним рпкпвима, радпви на експлпатацији се извпде према
пдпбреним (пд стране надлежнпг министарства) главним и дппунским рударским прпјектима.
Такпђе, пва привредна друщтва ппсједују Елабпрате п резервама, кап и другу технишку
дпкументацију. Упшенп је да ппстпји пдређен брпј кпнцесипних предузећа кпја извпде радпве
на експлпатацији минералне сирпвине без пдпбрене технишке дпкументације, или на пснпву
упрпщћених рударских прпјеката пп кпјима су извпђени радпви на истраживаоу. У неким
слушајевима сппрпст издаваоа дпзвпла, сагласнпсти и пдпбреоа пд стране надлежних
институција директнп утише на пву прпблематику, щтп кпнцесипнаре ппредјељује да птппшну
са извпђеоем радпва на експлпатцији без пдпбрене технишке дпкументације. Кпмисија је
прпвјерама на терену и увидпм у записнике и рјещеоа Републишке управе за инспекцијске
ппслпве (рударскпг и геплпщкпг инспектпра) увидјела да се предузимају активнпсти кпје би
требале дати ппзитивне резултате у вези рјещаваоа пвих прпблема.
-

Кпмисија је тпкпм прпвјера утврдила да се не врщи кпнтрпла стаоа пткппаних маса на
гпдищоем нивпу пд стране верификпване струшне устанпве кпју је пвластип кпнцедент, а какп
је дефинисанп угпвпрпм п кпнцесији. Кпмисија даље сматра да впђеое коиге резерви и
гепдетскп снимаое стаоа радпва на експлпатцији није изврщаваое гпре ппменуте угпвпрне
пбавезе. Неппхпднп је предузети кпраке какп би верификпвана струшна устанпва кпју је
пвласти кпнцедент врщила кпнтрплу стаоа пткппаних маса. Такпђе, увидпм на лицу мјеста
утврђенп је да пдређени брпј кпнцесипнара нема уграђену мјерну ппрему за мјереое
птпремљених кплишина материјала, већ тп врщи слпбпднпм прпцјенпм материјала у кащици
утпварнпг средства. Кпд угпвпра закљушенпг за експлпатацију термалне впде упшенп је да се
мјернп мјестп налази на кракпвима цјевпвпда у пбјектима гдје се впда кпристи, а не
неппсреднп на излазу из експлпатаципне бущптине какп је тп дефинисанп угпвпрпм. (ЈУ „Баоа
Двпрпви“ Бијељина).

-

За перипд накпн заврщетка експлпатације минералне сирпвине изузетну важнпст има
рекултивација деградиранпг земљищта. Експлпатацијпм минералних сирпвина врщи се трајна
деградација земљищта кпје укпликп се не изврщи рекултивација (пбликпваое и пренамјена
прпстпра) у будућнпсти мпже да има вепма негативне утицаје пп живптну средину. У ппгледу
прпјектне дпкументације мпже се кпнстатпвати да кпнцесипна предузећа кпја су дпстигла
пдређени нивп израђене прпјектне дпкументације према кпјпј извпде радпве на експлпатцији
минералне сирпвине су израдила и прпјекат рекултивације, дпк има и кпнцесипних предузећа
кпја немају израђену технишку дпкументацију за рекултивацију. Прпвјерама на лпкалитетима
гдје је експлпатација дјелимишнп или у пптпунпсти заврщена, представници Кпмисије нису
упшили да се прпвпде знашајније активнпсти на рекултивацији деградиранпг земљищта, или не
у мјери какп је тп предвиђенп прпјектпм рекултивације. Из тих разлпга Кпмисија изражава
бпјазан да угпвпренп пбезбјеђеое рекултивације у изнпсу 5% пд гпдищоег брутп прихпда
пстваренпг у ппслиједое три ппслпвне гпдине не даје дпвпљну гаранцију да ће рекултивација
бити изврщена. На примјер, укпликп би дпщлп дп знашајнпг смаоеоа ппслпвних активнпсти
кпнцесипнпг предузећа у ппслиједое три гпдине ппслпваоа, тп би прпизвелп и знашајнп
смаоеое укупнпг брутп прихпда, щтп свакакп није дпвпљна гаранција укпликп се
рекултивација не изврщи, да ће се мпћи изврщити из средстава пбезбјеђених активираоем
банкарске гаранције. Кпмисија је у вище наврата кап мпгуће рјещеое пвпг прпблема
предлагала издвајаое средстава на гпдищоем нивпу у изнпсу кпји је планиран прпјектпм
рекултивације, шиме би се, накпн заврщетка експлпатације псигуралп да се изврщи
рекултивација и санирају велике деградиране ппврщине кпје представљају пзбиљну пријетоу
за живптну средину.

-

У извјещтајнпј гпдини је направљен пдређени напредак у вези прпвпђеоа мјера защтите
живптне средине, здравља људи и материјалних дпбара. Представници Кпмисије су увидпм у
дату дпкументацију упшили да ппстпји пдређен брпј кпнцесипних предузећа кпја врще
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кпнтинуирани мпнитпринг утицаја експлпатације на живптну средину и према налазу
мпнитпринга, укпликп се утврди ппвећаое измјерених параметара изнад гранишних
вриједнпсти предузимају мјере защтите. Упшенп је да пдређен брпј каменплпма кпји ппсједују
ппстрпјеоа за дрпбљеое и класираое камена имају инсталисана ппстрпјеоа за птпращиваое
щтп знашајнп спрјешава негативан утицај прераде минералне сирпвине на живптну средину и
здравље људи. Ппред наведенпг, треба рећи да тп јпщ увијек није дпвпљнп и да ппстпје
примјери гдје се не прпвпде мјере защтите живптне средине и здравља људи („Херц градоа“
д.п.п. Билећа и др.). Интензивнијим радпм инспекцијских пргана пшекује се ппмак у прпвпђеоу
пвих мјера.
3.3.4. ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ ПРПБЛЕМА, КПЈИ СУ ПРИСУТНИ КПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГПВПРА П
КПНЦЕСИЈИ
Кпнцесипна пплитика у пбласти минералних ресурса у прптеклпм перипду сигурнп је дппринијела
привреднпм развпју Републике Српске, щтп се пгледа у ппкретаоу прпизвпдое у пвпм сектпру,
заппщљаваоу и другпм. Ефекти уступаоа јавних дпбара у пбласти минералних ресурса, већ се мпгу
сагледати, али најбпље ће се сагледати у будућнпсти када дпђе дп пптпуне стабилизације привредне и
екпнпмске ситуације и у тпм смислу се ппправи укупан привредни амбијент.
Какп би се пбезбиједилп стабилнп ппслпваое кпнцесипних предузећа, пптребнп је радити на
птклаоаоу упшених слабпсти и прпблема, идентификпваних анализпм реализације закљушени
угпвпра, кап и псталих сегмената кпји утишу на оихпв рад, а кпји су дпбрим дијелпм идентификпвани
и у прптеклим извјещтајним перипдима и пднпсе се на сљедеће:
-

Важећим Закпнпм п впдама регулище се да је дислпкација и вађеое материјала у кпритима и
впднпм земљищту, дпзвпљена у пбиму и на нашин кпјим се уређује кпритп и впднп земљищте,
или акп служи спрпвпђеоу мјера защтите, на пснпву издатих впдпправних аката. Вепма шестп
се у прптеклпм времену дещавалп да правна или физишка лица без икаквих пдпбреоа, или на
пснпву рјещеоа за вађеое материјала издатих на оихпвп име у сврху пдржаваоа кприта и
кприщћеое впднпг земљищта врще нелегалну експлпатацију щљунка, пијеска и камена.
Ступаоем на снагу нпвпг Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј:
59/13) кап предмет кпнцесије пдређенп је вађеое материјала из впдптпка (щљунка, пијеска,
камена) према Прпграму уређеоа впдптпка и кприщтеое впднпг земљищта за реализацију
неке пд привредних дјелатнпсти или за реализацију других предмета кпнцесије у складу са
Закпнпм п кпнцесијама. Надлежнп Министарствп је ступаоем на снагу нпвпг Закпна п
кпнцесијама ставилп ван снаге Правилник кпјим је билп регулисанп вађеое материјала у
кпритима у сврху уређеоа кприта. Пд тада нису предузимане знашајне активнпсти у правцу
увпђеоа пвпг предмета кпнцесије у кпнцесипне пквире, такп да је резултат свега тпга да и
даље немамп закљушених угпвпра п кпнцесији у пвпј пбласти. Кпмисија је кап и у предхпдним
гпдинама пстала на истпм станпвищту да је неппхпднп са једне стране предузети снажније
активнпсти у циљу щтп скпријег увпђеоа пве пбласти у кпнцесије, а са друге стране
максималнп ппјашати рад инспекцијских пргана какп би се спрјешиле дпсадащое злпупптребе
и нанпщеоа пгрпмне щтете живптнпј средини, кап и
Бучету Републике Српске. Кпмисија је у претхпдним извјещтајима истицала да у земљама
пкружеоа ппстпји закљушен велики брпј угпвпра из пве пбласти, дпк у Републици Српскпј и
даље нема нити једнпг закљушенпг угпвпра и ппред интензивне и већим дијелпм непланске
експлпатације, те је неппхпднп предузети пдгпварајуће кпраке пд стране надлежних
институција.

-

Кпмисија је изврщавајући закпнску пбавезу прпвјере рада кпнцесипнара на терену прикупила
ппдатке на пснпву кпјих се мпже кпнстатпвати да је и даље изражен прпблем нелегалне
експлпатације минералних ресурса, а кпји је у супрптнпсти са важећпм закпнскпм
регулативпм. Нелегална експлпатација се пднпси на експлпатацију щљунка и пијеска,
технишкпг – грађевинскпг камена, кварцнпг пијеска, архитектпнскпг–грађевинскпг камена,
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разних врста глина, експлпатацију гептермалних впда за пптребе баоскпг лијешеоа и другп. На
пвај нашин се кпнцесипна предузећа дпвпде у неравнпправан пплпжај, јер су излпжена
нелпјалнпј кпнкуренцији, кпја директнп утише на птежанп ппслпваое истих. Тпкпм прптеклих
гпдина Кпмисија је у вище наврата скретала пажоу на пвај прпблем, истицала пптребу већег
ангажмана инспекцијских пргана на терену, кап и јашу институципналну, закпнску и сваку другу
ппдрщку какп би се пвај прпблем рјещип, али знашајних ппмака у правцу оегпвпг рјещаваоа
није билп.
-

На пснпву ппдатака са кпјима Кпмисија распплаже мпже се закљушити да се и даље један брпј
привредних друщтава већ дуги низ гпдина налази у ппјединим фазама дпдјеле кпнцесије, а да
се ти ппступци не заврщавају („Јапра“ а.д. Нпви Град, „Arcelor Mittal“ д.п.п. Приједпр,
„Кпзарапутеви“ а.д. Баоа Лука, „Приједпрпутеви“ а.д. Приједпр и др.). Кпмисија је мищљеоа
да је накпн тпликп прптеклпг времена вепма тещкп на закпнит нашин наставити и пкпншати пве
ппступке закљушеоем угпвпра са ппнуђашима. Надлежнп Министарствп у сарадои са
Кпмисијпм би требалп утврдити на кпји нашин, и са кпјим ппнуђашима је мпгуће пкпншати
ппступке дпдјеле кпнцесија, кап и кпје ппступке није мпгуће заврщити, све у циљу рјещаваоа
пвпг дугпгпдищоег прпблема.

-

Кпмисија је у свпјим предхпдним извјещтајима у вище наврата наппмиоала да се пдређене
експлпатације минералних сирпвина пдвијају на пснпву пдпбреоа за експлпатацију издатих у
складу са закпнскпм регулативпм из тпг времена. Ступаоем на снагу нпвпг Закпна п рударству
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/12) привредна друщтва кпја су врщила
експлпатацију пп пснпву пвих пдпбреоа била су дужна у рпку пд 6 (щест) мјесеци пд дана
ступаоа на снагу пвпг Закпна ппкренути ппступак за дпдјелу кпнцесија у складу са Закпнпм п
кпнцесијама. Нпвим Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј:
59/13) у прелазним и заврщним пдредбама дефинисанп је да привредна друщтва кпја у
пбављаоу дјелатнпсти кпристе јавна дпбра, прирпдна бпгатства и друга дпбра пд ппщтег
интереса, а немају закљушен угпвпр п кпнцесији дужна су да ппднесу ппнуду за дпдјелу
кпнцесије надлежнпм пргану у рпку пд 6 (щест) мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна
ради дпдјеле кпнцесије. Даље је решенп да је надлежни прган дужан да ппступак дпдјеле
кпнцесије пкпнша у рпку гпдину дана пд дана ппднпщеоа ппнуде. Кпмисија сматра да сва
пдпбреоа за експлпатацију минералних сирпвина треба ставити ван снаге, ппступке дпдјеле
кпнцесије кпд таквих привредних друщтва пкпншати у щтп краћем рпку, пднпснп да треба
ппступити у складу са Дпкументпм п пплитици дпдјеле кпнцесија („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 31/06), пдредбама Закпна п рударству („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 59/12) и Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј:
59/13). Пвим би се кпнашнп ствприли услпви за равнпправанији пплпжај свих привредних
субјеката у пвпј пбласти привређиваоа.

-

Грађевинска предузећа кпја имају закљушене угпвпре п кпнцесији, а шија је ппслпвна активнпст
усмјерена на извпђеое радпва у пбласти грађевинарства (нискпградоа и виспкпградоа),
углавнпм експлпатисану минералну сирпвину кпристе за властите пптребе. У вище слушајева
представници Кпмисије су упшили да је јединишна цијена ппјединих прпизвпда (фракција) кпја
се узима кап пснпвица за пбрашун кпнцесипне накнаде исппд стварне тржищне цијене, щтп
утише на смаоеое пснпвице за пбрашун кпнцесипне накнаде. Кпмисија је мищљеоа да би
кпнцесипну накнаду у пваквим слушајевима требалп пбрашунавати према јединици мјере.

-

Ефекти кпнцесипних улагаоа пп пснпву квалитета, квантитета и пласмана минералних
сирпвина указују да прпизвпдоа технишкпг грађевинскпг камена у великпј мјери пмпгућава
примјену пве врсте минералне сирпвине у асфалтним и бетпнским мјещавинама, кпд
изградое путева кап тамппн, затим имамп сирпвине кпје се кпристе кап енергетска минерална
сирпвина за рад термпелектрана и тпплана, впда за пиће се флащира, гептермална впда се
кпристи за загријаваое прпстприја путем тпплптнп – измјеоивашких станица, термална впда за
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баоскп лијешеое, минералне сирпвине кпје имају примјену у керамишкпј индустрији,
прпизвпдои алуминијума и другп.
Највећи брпј сирпвина кпје се експлпатищу пласира се на тржищту Бпсне и Херцегпвине и
регипналнпм тржищту (Србије, Хрватске и Црне Гпре). Предузећа у малим кплишинама извпзе
минералне сирпвине и прпизвпде на еврппскп тржищте, псим Грпсс д.п.п. Градищка, будући
да су плпвп и цинк берзански прпизвпди.
-

У дпсадащопј дпдјели кпнцесија у пбласти минералних ресурса мпже се примјетити да је у
ппјединим регијама изражена кпнцентрација кпнцесипних прпјеката кпји се пднпсе на
експлатацију исте врсте минералне сирпвине, щтп је дпвелп дп предимензипнисаоа
капацитета за прераду минералне сирпвине (регија града Дпбпја). Резултат тпга је затвараое
каменплпма или знашајан пад прпизвпдое („Nexe-kamen“ д.п.п. Дпбпј, „Татић“ д.п.п. Псјешани
и др.). Пплитикпм дпдјеле кпнцесија респрнп Министарствп, и Кпмисија за кпнцесије убудуће
требају пбратити ппсебну пажоу кпд дпдјеле нпвих кпнцесија у ппјединим регијама.

-

Ппзитивних ппмака у вези са кприщћеоем впда у прптеклпј извјещтајнпј гпдини није билп, те
је неппхпднп предузети активнпсти пд стране надлежних пргана какп би се ппкущали ствприти
пдгпварајући услпви шиме би се пдблпкирала реализација угпвпра кпд кпјих ппстпји евидентан
застпј. Пптребнп је истаћи да кпнцесипна предузећа кпд кпјих се кпнцесипни угпвпри
реализују такпђе, биљеже смаоеое прихпда у календарскпј 2013. гпдини. Дуже вријеме нема
ппзитивних ппмака кпд два кпнцесипна предузећа кпја имају изграђене пбјекте и инсталисана
ппстрпјеоа за флащираое впде, али нису у кпмерцијалнпм раду („Виспкпалкалне впде - AQUA
ALCA“ д.п.п. Дервента и „AQUA LIFE“ д.п.п. Спкплац). Друга два кпнцесипна предузећа раде
ппвременп са минималним капацитетпм („Круна впда“ д.п.п. Мркпоић Град и „Инстел“ д.п.п.
Чајнише). Разлпг за таквп стаоа између псталпг представља нелпјална кпнкуренција из земаља
пкружеоа, кап и Федерације Бпсне и Херцегпвине, недпстатак пбртних средстава,
предимензипнисанпст капацитета ппстрпјеоа за пуоеое у пднпсу на тржищни удип и другп.

-

Без предхпднп прибављене сагласнпсти Кпмисије и пдпбреоа кпнцедента у смислу шлана 33.
став 2. Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 25/02, 91/06 и
92/09), кап и пдредаба Правилника п ппступку пренпса угпвпра п кпнцесији и пренпса
власнишких права кпнцесипнара („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 60/11), врщене
су прпмјене власнишке структуре у прпценту већем пд 30%. Кпмисија је п пвпме уппзнала
надлежнп Министарствп, Нптарску кпмпру Републике Српске и Пкружне привредне судпве у
Републици Српскпј ради спријешаваоа ппсљедица кпје убудуће мпгу да настану прпвпђеоем
пвпг правнпг ппсла („Планински студенац“ д.п.п. Цапарде - Псмаци, ГП „Јединствп“ а.д.
Градищка, „Алпине рудник крешоака Лапищница“ д.п.п. И. Сарајевп). Нпвим Закпнпм п
кпнцесијама дпщлп је дп прпмјене прпцента са 30% на 50%, такп да је кпд прпмјене власнишке
структуре у кпнцесипнпм предузећу изнад 50% пптребнп прибавити предхпдну сагласнпст
Кпмисије за кпнцесије.

-

Ппступкпм прпвјере је утврђенп да се једнп кпнцесипнп предузеће налази у ппступку стешаја
(„Цер“ а.д. Проавпр), а друга кпнцесипна предузећа имају блпкиране жирп – рашуне у
перипду дужем пд щест мјесеци („Мермер“ а.д. Челинац и „Prijedor Cement Company“ д.п.п.
Приједпр) щтп представља пснпв за раскид угпвпра п кпнцесији.

3.3.5.

ПРЕГЛЕД АКТИВНПСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ
РЕСУРСА
У прилпгу бр. 3. - Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2013. гпдину,
дат је табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти
минералних ресурса у 2013.гпдини.
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3.3.6. ПРЕГЛЕД ИСТЕКЛИХ И РАСКИНУТИХ УГПВПРТА ИЗ ПБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА
У прилпгу бр. 4.- Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2013. гпдину,
дат је табеларни преглед истеклих и раскинутих угпвпра у 2013. гпдини.
3.3.7. ЗАКЉУЧЦИ
1. Да би се пбезбједип будући раст и развпј кпнцесипних предузећа и птклпниле слaбпсти кпје су
упшене, пптребнп им је пружити системску ппдрщку, кпја се у првпм реду пднпси на:
- ппкретаое већих грађевинских радпва (путеви, изградоа – станпградоа, енергетски пбјекти,
пстала инфраструктура, рекпнструкција и др.) у кпјима би дпмаћа предузећа кпристила дпмаће
сирпвине;
- рјещаваое прпблема пласмана минералних сирпвина и гптпвих прпизвпда на друга,
регипнална и еврппска тржищта;
- рјещаваое прпблема нелпјалне кпнкуренције настале експлпатацијпм минералних сирпвина у
Федерацији Бпсне и Херцегпвине и нелегалне експлпатације у Републици Српскпј;
- пбезбјеђеое већих развпјних средстава за пживљаваое инвестиципних активнпсти у
кпнцесипним предузећима, замјену застарјеле ппреме и ппвећаое заппщљаваоа;
- ствараое ппзитивне климе у друщтву за сваку пзбиљну инвестицију кпја треба да дпведе дп
ппзитивнпг исхпда кпд реализације кпнцесипних прпјеката.

2. Сагледаваоем везе између нашина пбрашуна кпнцесипне накнаде, утврђене јединишне цијене
минералне сирпвине кпја представља пснпвицу за пбрашун кпнцесипне накнаде и стварне
кплишине експлпатисане минералне сирпвине је једини нашин правилнпг утврђиваоа пбавеза
кпнцесипних предузећа пп пснпву кприщтеое прирпдних бпгатстава. Праћеое укупнп
уплаћених изнпса кпнцесипне накнаде пп гпдинама реализације кпнцесипнпг прпјекта
захтјева сарадоу већег брпја републишких институција. Надлежнп Министарствп је у ппступку
дпнпщеоа Правилника п критеријуму за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде и висине
гаранција, кпји би требап узети у пбзир нарпшитп карактер кпнцесипне накнаде и оену висину,
какп би се избјеглп плаћаое накнаде пп два разлишита пснпва.
3. Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13) кап предмет
кпнцесије пдређенп је вађеое материјала из впдптпка (щљунка, пијеска, камена) према
Прпграму уређеоа впдптпка и кприщтеое впднпг земљищта за реализацију неке пд
привредних дјелатнпсти или за реализацију других предмета кпнцесије у складу са Закпнпм п
кпнцесијама. Надлежнп Министарствп је ступаоем на снагу нпвпг Закпна п кпнцесијама
ставилп ван снаге Правилник кпјим је билп регулисанп вађеое материјала у кпритима у сврху
уређеоа кприта. На пснпву гпре наведенпг неппхпднп је предузети активнпсти у циљу
увпђеоа пве пбласти у предмет кпнцесија, какп би се спријешиле дпсадащое злпупптребе кпје
су прпизвеле пгрпмну щтету какп пп живптну средину, такп и пп Бучет Републике Српске.
4. Увидпм у дпкументацију кпјпм распплаже Кпмисија и жалбе пд стране трећих лица, дпщли смп
дп закљушка да се један брпј привредних друщтава већ дужи временски перипд налази у некпј
пд фаза ппступка дпдјеле кпнцесије, те да пви ппступци дп сада нису пкпншани. Неппхпднп је
да надлежнп министарствп, у сарадои са Кпмисијпм, заврщи заппшете ппступке дпдјеле
кпнцесије. Сва пдпбреоа на пснпву кпјих привредна друщтва врще експлпатацију минералних
сирпвина треба ставити ван снаге, и у щтп краћем закпнскпм рпку пптребнп је прпвести
ппступке дпдјеле кпнцесије, какп би се ппступилп у складу са Дпкументпм п пплитици дпдјеле
кпнцесија („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/06), Закпнпм п рударству
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/12) и Закпнпм п кпнцесијама („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 59/13).
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5. Кпд кпнцесипних предузећа кпја експлпатисану минералну сирпвину (технишки - грађевински
камен) кпристе за пбављаое ппслпва у пбласти грађевинарства, пднпснп за пбављаое
пснпвне дјелатнпсти, устанпвљенп је да приказују нижу вриједнпст материјала пд тржищне,
щтп директнп утише на пбрашунати изнпс кпнцесипне накнде. Кпмисија сматра да је пптребнп
пд стране кпнцедента ппкренути иницијативу за измјену шлана угпвпра кпји дефинище нашин
пбрашуна кпнцесипне накнаде са прпцента на укупан брутп прихпд, на пбрашун пп јединици
мјере. Кпнтрпла стаоа пткппаних маса на гпдищоем нивпу требалп би да се врщи пд стране
верификпване струшне устанпве кпју је пвластип Кпнцедент, a какп je дефинисанп угпвпрпм п
кпнцесији. Тп представља једини исправан нашин кпнтрпле и утврђиваоа стварних кплишина
експлпатисане минералне сирпвине.
6. Кпмисија има резерву пкп угпвпренпг пбезбјеђеое рекултивације у изнпсу 5% пд гпдищоег
брутп прихпда пстваренпг у ппследое три ппслпвне гпдине, јер тп не даје дпвпљну гаранцију
да ће рекултивација бити изврщена. Знашајнијим смаоеоем ппслпвних активнпсти
кпнцесипнпг предузећа у ппсљедое три ппслпвне гпдине, укпликп кпнцесипнар не изврщи
рекултивацију, средствима пд банкарске гаранције неби билп мпгуће изврщити исту. Мпгуће
рјещеое пвпг прпблема представља издвајаое средстава на гпдищоем нивпу у изнпсу кпји је
планиран прпјектпм рекултивације.

3.4. Активности Комисије из области трговине и туризма
3.4.1. РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ
У тпку 2013. гпдине, Министарствп тргпвине и туризма упутилп је 8 (псам) захтјева, кпји су се
пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти тргпвине и туризма.
У тпку 2013. гпдине, из пбласти тргпвине и туризма, Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству
тргпвине и туризма:
- 2 Рјещеоа за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти;
- 2 Рјещеоа за пдпбраваое Јавнпг ппзива;
- 1 Рјещеое за впђеое прегпвпра са ппнуђашима из пбласти тргпвине и туризма;
- 1 Рјещеое за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и туризма;
- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесијама и
- 1 Закљушак кпјим се ппнуда пристигла на Јавни ппзив враћа респрнпм министарству .

Министарствп тргпвине и туризма дпставилп је Кпмисији 1 (један) закљушен угпвпр п кпнцесијама из
пбласти туризма у 2013. гпдини.
У табелама 16., 17., 18., 19.,20.,21.,и 22. дат је преглед рјещеоа и закљушака Кпмисије у 2013. гпдини
из пбласти тргпвине и туризма;

Табела 16. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и туризма у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

Предмет

Бр. Угпвпра

Датум
закљушеоа
Угпвпра
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1.

GB IMMO d.o.o. Banja
Luka

Кприщтеое земљищта ради
изградоа Туристишкпг центра
„Клекпваша“

14-01-3813-26/13

01.07.2013

Укупнп је закљушен 1 (један ) угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и туризма пбјеката.
Табела 17.- Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Студије екпнпмске пправданпсти из
пбласти тргпвине и туризма у 2013. гпдини:

р/б

1.

2.

Предмет

Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
кприщтеое земљищта ради
изградое туристишкпг центра
Студија екпнпм. пправданпсти
за дпдјелу кпнцесије за
кприщтеое Билећкпг језера
ради изградое туристишкпсппртскп-рекреативнпг
кпмплеса

Статус

Лпкација

Пдпбрена Студија

„Клекпваша“ ,
ппщтина
Петрпвац

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
15.02.2013.

28.05.2013.
Пдпбрена Студија

Билећкп језерп,
ппдрушје ппщтине
Билећа

Укупнп су дате 2 (двије) сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти из пбласти тргпвине и
туризма.
Табела 18. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Јавнпг ппзива из пбласти тргпвине и
туризма у 2013. гпдини :

р/б

Предмет

Статус

Лпкација

Јавни ппзив за дпдјелу
Планина
1.
кпнцесије за кприщтеое
Пдпбрен Јавни ппзив
„Клекпваша“ ,
земљищта за изградоу
ппщтина
туристишкпг центра
Петрпвац
Јавни ппзив за дпдјелу
2.
кпнцесије за кприщтеое
Пдпбрен Јавни ппзив
Билећкп језерп,
Билећкпг језера ради
ппдрушје ппщтине
изградое туристишкпБилећа
сппртскп-рекреативнпг
кпмплеса
Укупнп су дате 2 (двије) сагласнпсти на Јавни ппзив из пбласти тргпвине и туризма.

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
29.03.2013.

29.03.2013.

Табела 19.- Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије за впђеое прегпвпра са ппнуђашима из пбласти тргпвине
и туризма у 2013. гпдини:
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р/б

Предмет

Статус

Лпкација

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

Ппнуда на расписани Јавни
Сагласнпст за впђеое
Планина
1.
ппзив за дпдјелу кпнцесије за
прегпвпра
Клекпваша,
03.06.2013.
кприщтеое земљищта ради
ппщтина
изградоа Туристишкпг центра
Петрпвац
„Клекпваша“
Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) Рјещеое кпјим се даје пвлащтеое за впђеое прегпвпра са ппнуђашем из
пбласти тргпвине и туризма

Табела 20. -Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти
тргпвине и туризма у 2013. гпдини:

р/б

1.

Кпнцесипнар

GB IMMO d.o.o. Banja
Luka

Предмет
Кприщтеое земљищта
ради изградоа
туристишкпг центра
„Клекпваша“

Статус

Сагласнпст за
закљушеое угпвпра

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа
06.06.2013.

Укупнп је датп 1 (једнп) Рјещеое за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и туризма

Табела 21. - Рјещеое Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п
кпнцесији из тргпвине и туризма у 2013. гпдини :

р/б

1.

Кпнцесипнар

GB IMMO d.o.o. Banja Luka

Предмет
Кприщтеое земљищта
ради изградое Туристишкпг
центра „ Клекпваша“ ,
ппщтина Петрпвац

Статус
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа
13.09.2013.

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и
туризма.

Табела 22.- Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије кпјима се враћају ппнуде пристигле на Јавни ппзив из
пбласти тргпвине и туризма у 2013. гпдини:

р/б

Предмет

Статус

Лпкација

1.

Ппнуда на расписани Јавни
ппзив за дпдјелу кпнцесије за
кприщтеое Билећкпг језера

Ппнуда ппнуђаша
„DOMINO RESORT“ d.o.o
Bileda не задпвпљава

Билећкп језерп,
ппдрушје ппщтине

Датум
дпнпщеоа
Рјещеоа

07.11.2013.
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ради изградое туристишкптражене услпве из
Билећа
сппртскп-рекреативнпг
Јавнпг ппзива те се иста
кпмплеса
враћа министарству
Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) Рјещеое кпјим се враћа ппнуда пристигла на јавни ппзив из пбласти
тргпвине и туризма.

3.5. Активности Комисије из области приређивања игара на срећу
3.5.1. РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ
У тпку 2013. гпдине, Министарствп финансија упутилп је 1 (један) захтјев, кпји се пднпсип на
рјещаваое предмета из пбласти приређиваоа игара на срећу.
У тпку 2013. гпдине, из пбласти приређиваоа игара на срећу Кпмисија је дпнијела и упутила
Министарству финансија:
-

1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса II угпвпра п кпнцесији из пбласти игара
на срећу.

Табела 23. - Рјещеое Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п
кпнцесији из пбласти игара на срећу у 2013. гпдини:

р/б

Кпнцесипнар

Статус

Сагласнпст за
закљушеое
04.04.2013.
анекса II угпвпра
Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти игара на срећу
у 2013. Гпдини.
1.

„GRAND“ L.t.d. d.o.o. Banja
Luka

Предмет

Датум
дпнпщеоа
рјещеоа

Привређиваое игара на
срећу у казину

3.6. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног
земљишта и водних добара
3.6.1. РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ
У тпку 2013. гпдине, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је упутилп 11 захтјева,
кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и
впдних дпбара у Републици Српскпј.
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је Кпмисији дпставилп 1 (један) закљушен
угпвпр п кпнцесијама из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта.

У тпку 2013. гпдине, из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, земљищта и впдних дпбара,
Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде:
-

4 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама;
2 Рјещеоа п пренпсу угпвпра п кпнцесији или пренпсу власнишких права кпнцесипнара;
5 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији.
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У табелама 24.,25. и 26 , дат је преглед рјещеоа Кпмисије у 2013. гпдини из пбласти кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра;

Табела 24. -

р/б
1.

Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа земљищта у
2013.гпдини:

Концесионар
ГПЛД МГ д.п.п. Дпои
Жабар

Предмет
Кприщћеое ппљппривреднпг
земљищта
(ппврщина 68,4821 ха)

Бр. уговора
12.03.5-5248-2/13

Датум
закључења
уговора
31.05.2013.

Укупнп је закљушен 1 (један ) угпвпр п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и
впднпг дпбра.

Табела 25. -Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и кприщћеоа впднпг дпбра у 2013. гпдини:

р/б

Концесионар

3.

„Гплд МГ “ д.п.п. Дпои
Жабар

2.

„Кусић путеви “ д.п.п.
Проавпр

Предмет
Кприщћеое
ппљппривреднпг земљищта
(ппврщина 68,4821 ха )
Кприщћеое
ппљппривреднпг земљищта
(ппврщина 130,2497 ха)

Статус
Сагласнпст за
закљушеое
угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
угпвпра

Датум
доношења
Рјешења
26.04.2013.

16.05.2013.

Кприщћеое
Сагласнпст за
ппљппривреднпг земљищта закљушеое
15.10.2013.
(ппврщина 427,7565 ха)
угпвпра
Кприщћеое дијела впдптпка Сагласнпст за
4. „Бутрех-Рибарствп “
ријеке Дрине за изградоу
закљушеое
15.11.2013.
д.п.п. Требиое
кавезнпг рибоака
угпвпра
Укупнп је датп 4 (шетири) сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта и кприщћеоа впднпг дпбра.
1.

„АГРПУНИЈА “ д.п.п.
Србац

Табела 26. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п пренпсу угпвпра п кпнцесији или пренпсу вл. права
кпнцесипнара из пбласти ппљппривреде у 2013. гпдини:

р/б
1.

Концесионар
„КРЕАТПР “ д.п.п.Спкплац

Предмет
Пренпс угпвпра п кпнц.
на „AQUA LIFE “ д.п.п.

Статус
Дата је сагласнпст
на пренпс

Датум
доношења
рјешења
27.06.2013.
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Спкплац
Пренпс власнишких
права са „Близанци“
Дата је сагласнпст
2. „ЛАЛАКП “ д.п.п Приједпр
д.п.п. Баоа Лука на
на пренпс
Тихпмира Трифунпвића
07.11.2013.
и Жељка Ђекића
Укупнп су дата 2 (два) Рјещеоа п пренпсу угпвпра п кпнцесији и/или пренпсу власнишких права из
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у 2013.гпдини .

Табела 27. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п
кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и кприщћеоа земљищта у 2013.
гпдини:

р/б
1.

Концесионар
„ Впћар Кпмерц“ д.п.п.
Градищка

2.

„Даркп Кпмерц“ д.п.п.
Кпсјеревп

3.

„ВИВ Агрп“ д.п.п.Србац

Предмет
Кприщћеое
ппљппривреднпг земљищта
ппщтина Кпзарска Дубица
(163,8974 ха)
Кприщћеое земљищта
(ппврщина 256,0713 ха)
Кприщћеое ппљпп земљ.
(ппврщина 442,7111 хa)

Кприщћеое
4. „Маљшић“ д.п.п. Градищка
ппљппривреднпг земљищта
(ппврщина 112,3255 хa), у
ппщтини Градищка
Кприщћеое земљищта за
5. „Андрићград“ д.п.п.
изградоу насеља
Вищеград
Андрићград
(ппврщина 30059м2), у
ппщтини Вищеград
Укупнп је датп 5 (пет) сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра
ппљппривреднпг земљищта у 2013.гпдини.

Статус
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса угпвпра
Сагласнпст за
закљушеое
анекса III угпвпра

Датум
доношења
рјешења
05.03.2013.

11.06.2013.

11.06.2013.

11.06.2013.

14.06.2013.

п кпнцесији из пбласти кприщћеоа

3.6.2. ПРПВЈЕРА РАДА КПНЦЕСИПНАРА
Кпмисија за кпнцесије је у складу са шланпм 58. Закпна п кпнцесијама пбавила 67 (щездесетседам)
прпвјера рада кпнцесипнара у складу са закљушеним угпвприма и анексима угпвпра п кпнцесији.
Прпвјера је изврщена пбиласкпм Кпнцесипнара, разгпвприма са пвлащтеним представницима и
увидпм у релевантну дпкументацију, те сашиоаваоем записника п свакпј ппјединашнпј изврщенпј
прпвјери.
На пснпву прпвјере рада Кпнцесипнара мпже се исказати шиоеница, да је велики прпценат
Кпнцесипнара кпји уреднп и на вријеме изврщавају угпвпрне пбавезе, у складу са закљушеним
угпвпрпм.
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У извјещтајнпм перипду представници Кпмисије за кпнцесије су изврщили прпвјеру рада пбиласкпм
Кпнцесипнара директним кпнтактпм са Кпнцесипнарима на терену, прикупљаоем и анализираоем
извјещтаја п реализацији кпнцесипнпг прпјекта кап и анализпм дпстављене дпкументације пд стране
кпнцесипнара, а све у циљу щтп бпљег сагледаваоа степена и динамике реализације кпнцесипнпг
угпвпра.
Кап щтп смп и у претхпдним извјещтајима навпдили и у пвпм извјещтајнпм перипду један дип угпвпра
п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта анексиран је у смислу ппшетка и нашина
плаћаоа кпнцесипне накнаде. Наведеним анексима угпвпра предвиђенп је плаћаое кпнцесипне
накнаде пд мпмента увпђеоа у ппсјед и сразмјернп ппврщини на кпју је Кпнцесипнар уведен у ппсјед.
Приликпм прпвјере рада Кпнцесипнара утврђенп је да неки Кпнцесипнари имају са Министарствпм
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде усаглащенп стаое свпјих дугпваоа пп пснпву кпнцесипне
накнаде, а у складу са закљушеним анекспм угпвпра, кпји регулище уплату кпнцесипне накнаде
прпппрципналнп ппврщини кпја се кпристи и пд мпмента када је Кпнцесипнар уведен у ппсјед (ЗЗ
„Ливаш“, „Даркп Кпмерц“ д.п.п., „Зелен Гај“ д.п.п. и др.).
Кпмисија скреће пажоу на неусаглащенпст ставпва пп пвпм питаоу пд стране Министарства
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде и Ппреске управе. С тим у вези, навпдимп примјер ЗЗ
„Ливаш“, кпји је са Министарствпм ппљппривреде, щумарства и впдппривреде ппстигап дпгпвпр пкп
плаћаоа кпнцесипне накнаде у складу са анексираним пдредбама угпвпра, а Ппреска управа је
приликпм кпнтрпле плаћаоа ппреских и других неппреских пбавеза утврдила изнпс кпнцесипне
накнаде у складу са пснпвним угпвпрпм, пднпснп пд мпмента закљушеоа угпвпра на цјелпкупну
кпнцесипну ппврщину, те збпг неплаћаоа наведене пбавезе ппкренула ппступак принуднпг изврщеоа
према ппрескпм пбвезнику.
Мищљеоа смп да је Ппреска управа пвлащтена да врщи кпнтрплу и утврђиваое пбавезе плаћаоа
кпнцесипне накнаде за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у складу са кпнцесипним пднпспм
угпвпрних страна, али да није пвлащтена да усппставља или мијеоа кпнцесипнп-правни пднпс, защтп
је надлежнп Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, кап угпвпрна страна, пднпснп
кпнцендент.
У вези с тим, Кпмисија за кпнцесије сматра да сва права и пбавезе прпистишу из угпвпрнпг пднпса, пд
мпмента када кпнкретан правни ппсап ступи на снагу. Штп се тише правне прирпде кпнцесипне
накнаде, иста представља нпвшани еквивалент за кприщћеое кпнцесипнпг дпбра и пбавезни
елеменат угпвпра п кпнцесији. Закпн п кпнцесијама такпђе регулище да сваки кпнцесипни угпвпр, кпји
не садржи пдредбу п плаћаоу кпнцесипне накнаде је нищтаван. Из наведенпг прпизилази, да је
пбавеза Кпнцесипнара да плати кпнцесипну накнаду за ппврщину кпју је фактишки кпристип, пд
мпмента закљушеоа угпвпра. Такпђе, сматрамп да угпвпрне стране, пднпснп Кпнцедент и
Кпнцесипнари требају у нареднпм перипду изврщити пправнаое уплата, какп би се ствприла реална
слика п плаћаоу кпнцесипне накнаде, пп пснпву кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта.
Увидпм у финансијске картице Кпнцесипнара, утврђенп је да ппстпји један брпј Кпнцесипнара кпји не
плаћају, или нередпвнп плаћају кпнцесипну накнаду у складу са угпвпрпм п кпнцесији и немају уплата
у 2013. гпдини на име кпнцесипне накнаде, кап щтп су: „Кујан“ д.п.п. Мпстар; „Клапница и прерада
меса“ д.п.п. Спкплац, „Фармланд“ д.п.п. Нпва Тпппла, „Дпматра“ д.п.п. Троаци; „Тamaris Company“
d.o.o. Баоа Лука; „Ппљптемик“ д.п.п. Србац, „Сан“ д.п.п. Бијељина, ПД „Семберија“ а.д. Бијељина,
„Впћар-Кпмерц“ д.п.п. Градищка, „Маљшић“ д.п.п. Градищка, „Впћар-Бистрица“ д.п.п. Градищка,
„Крущка-ДК“ д.п.п. Србац, „Сјемепрпм“ д.п.п. Дпбпј, ЕУ „Фарма Натурпрпдукт“ д.д. Проавпр и
„Рибоаци Дпои Жабар“ д.п.п. Дпои Жабар. Неплаћаое кпнцесипне накнаде представља тежу
ппвреду угпвпрне пбавезе и разлпг за ппкретаое ппступка раскида угпвпра.
Један брпј Кпнцесипнара је дужи временски перипд у стаоу несплвентнпсти, збпг шега им је пд стране
Ппреске управе блпкиран жирп-рашун. (ЗЗ „Дпматра“ Троаци-Бијељина, „Милпщевић-Прпмет“ д.п.п.
Амајлије-Бијељина и „Ппљптемик“ д.п.п. Србац). Наппмиоемп, да стаое неликвиднпсти
Кпнцесипнара дуже пд 6 (щест) мјесеци према кпнцесипнпм угпвпру представља један пд раскидних
услпва угпвпра.
Кпмисија за кпнцесије у кпнтрплисаним кпнцесипним друщтвима у 2013. гпдини није кпнстатпвала
ниједан слушај издаваоа земљищта у закуп, щтп се мпже с једне стране сматрати унапређеоем
кпнцесипних пднпса, а с друге стране заинтереспванпщћу Кпнцесипнара за кприщћеое
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ппљппривреднпг земљищта, а тиме и пправданпст ппстпјаоа система кпнцесија у пбласти кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта.
Ппсебнп мпрамп нагласити кап и у претхпдним извјещтајима, да ппстпји знашајан брпј узурпације
ппљппривреднпг земљищта пд стране бесправних кприсника („Фармланд“ д.п.п. Нпва Тпппла, „Зелен
Гај“ д.п.п. Градищка, „Терра Нпва“ д.п.п. Градищка и „Аргпексппрт Кпмпани“ д.п.п. нпва Тпппла).
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је предлпжилп раскид угпвпра п кпнцесији
за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта за следеће кпнцесипнаре: „Кујан“ д.п.п. Мпстар, „Сан“
д.п.п. Бијељина, „Castellina Srpska“ д.п.п. Мпдриша (угпвпр за земљищте у Шамцу), „Сјемепрпм“ д.п.п.
Дпбпј, „Сангрија“ д.п.п. Мпстар, „ЕУ Фарма натурпрпдукт“ д.д. Проавпр и „Ппљптемик“ д.п.п. Србац.

3.6.3.

ПРЕГЛЕД АКТИВНПСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ КПРИШТЕОА
ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА И ВПДНИХ ДПБАРА У 2013.ГПДИНЕ

У прилпгу бр.2 . - Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2013. гпдину, дат је
табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара у 2013. гпдини.

3.6.4. ЗАКЉУЧЦИ
1. Приликпм закљушеоа угпвпра п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта
угпвпрне стране мпрају впдити рашуна п сампм предмету кпнцесије, пднпснп да предмет
кпнцесије буде ппдпбан за кприщћеое, тј. да на истпм не ппстпји неријещених импвинскпправних пднпса, узурпација, или да је истп приступашнп и ппгпднп за ппљппривредну
прпизвпдоу. У вези с тим, неријещени импвинскп-правни пднпси на предмету кпнцесије
неријеткп праве пзбиљне прпблеме при реализацији кпнцесипних угпвпра. Угпвпрне пдредбе
кпјима се пбавеза рјещаваоа импвинскп-правних пднпса пренпси на кпнцесипнара накпн
пптписиваоа угпвпра п кпнцесији, нису дале ппзитивне ефекте, јер Кпнцесипнари најшещће
нису у стаоу да пве пднпсе ријеще сами.
Неријеткп збпг слпженпсти самих свпјинскп-правних пднпса и других права на земљищту,
рјещаваое истих није мпгуће без впђеоа судскпг ппступка.
2. Кпмисија кпнстатује да су ппдаци п ппљппривреднпм земљищту у земљищним
коигама и другим јавним евиденцијама п неппкртетнпстима неажурни и да птежавају
Влади Републике Српске да правилнп и закпнитп распплаже истима, путем дпдјеле кпнцесија,
шиме су прпузрпкпвани брпјни судски сппрпви кпјима се нанпси щтета Бучету Републике
Српске, па смп мищљеоа да се кпнцесије убудуће мпгу дпдјељивати самп на пним
неппкретнпстима за кпје су ппдаци у јавним евиденцијама ажурни и ппуздани, а
импвинскп правни пднпси јасни.
3. Кпд угпвпра п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта пшигледнп је да
пдређени брпј Кпнцесипнара недпвпљнп изврщава угпвпрне пбавезе, или их не изврщава у
складу са закљушеним угпвпрпм, на щтп смп уппзправали и у ранијим извјещтајима.
Кпмисија предлаже да се у нареднпм перипду ташнп утврди пбим изврщеоа кпнцесипних
угпвпра, пднпснп степен реализације угпвпрних пбавеза са Кпнцесипнарима, кпји упптпунпсти
не изврщавају свпја права и пбавезе. Пптребнп је пвпм питаоу приступити ппрезнп, какп би
биле сагледане све шиоенице и пкплнпсти кпје утишу на реализацију угпвпра, а затим пп
пптреби приступити редефинисаоу пдређених пдредби угпвпра, уз даваое примјерених
рпкпва Кпнцесипнарима у кпјима би пбјективнп мпгли да изврще санацију неизврщених
пбавеза.
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4.

Кпд једнпг брпја угпвпра п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта утврђенп је
да Кпнцесипнар не изврщава угпвпрне пбавезе, или их не изврщава у складу са закљушеним
угпвпрпм, щтп је кпнстатпванп приликпм прпвјере рада Кпнцесипнара, а евидентиранп је и
приликпм инспекцијских прегледа Републишке управе за инспекцијске ппслпве, па Влада
Републике Српске мпже ставити ван снаге те Пдлуке п дпдјели кпнцесије за кприщтеое
ппљппривреднпг земљищта и да путем Правпбранилащтва Републике Српске приступи
раскиду угпвпра п кпнцесији.

5.

Висина кпнцесипне накнаде у пбласти кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта на
прпщлпгпдищоем нивпу изнпси 742.411, 21 КМ. Разлпг пвплике уплате кпнцесипне накнаде је
щтп је у 2013. гпдини закљушен самп један угпвпр п кпнцесији за кприщтеое ппљппривреднпг
земљищта, кап и знашајан брпј анекса угпвпра п кпнцесији кијим је кпригпвана (смаоена)
дпдјељена земљищна ппврщина.

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА

Према евиденцији п уплатама кпнцесипне накнаде кпја се впди у Министарству финансијаРеспр за фискални систем, а кпје су дпбијене из евиденције Ппреске управе Републике Српске, у тпку
2013. гпдине уплаћенп је укупнп 30.427.024,51 КМ на име једнпкратне кпнцесипне накнаде за правп
кприщћеоа и кпнцесипне накнаде за кприщћеое прирпдних ресурса или пружаое услуга. (щифра
врсте прихпда: ВП 721112, ВП 722424, ВП 722445, ВП 722468, ВП 722491 и ВП 722448). Укупна уплата
кпнцесипне накнаде у 2013. гпдини већа је у пднпсу на 2012. гпдину за изнпс пд 6.850.651,71 КМ.
Уплаћена кпнцесипна накнада пп пдређеним пбластима изнпси какп слиједи:
-

*Пбласт енергетике

175.416.61

КМ

-

Пбласт минералних ресурса

29.211.238,23

КМ

-

Пбласт ппљппривреде

742.411,21

КМ

-

Приређиваое игара на срећу

147.486,46

КМ

-

Пбласт тргпвине и туризма

150.472,00

КМ

*Из пбласти енергетике наведене су самп уплате за изградоу и кприщтеое малих хидрпелектрана ,
али не и уплате енергетских пбјеката великих хидрпелектрана (ХЕ Вищеград , ХЕ Требиое, ХЕ Бпшац и
др.). Ппједине лпкалне заједнице ( Гацкп, Милићи, Требиое, Вищеград , Баоа Лука и др. ), на шијпј
теритприји се налазе енергетски пбјекти (велике хидрпелектране ), расппредпм из Бучета Републике
Српске дпбијају вищемилипнске изнпсе, а из дијела накнада кпје имају карактер кпнцесипне накнаде,
такп да се изнпс уплата из пбласти енергетике мпгу сматрати већим за вище милипна кпнвертибилних
марака иакп исте нису впђене на врсти прихпда на кпјпј се впде кпнцесипне накнаде .
Ппвећаое уплате кпнцесипне накнаде је највеће у пбласти минералних ресурса. У пвпј пбласти је у
2013. гпдини закљушен знатан брпј угпвпра п кпнцесији, щтп је дпвелп дп ппвећаоа уплате
једнпкратне кпнцесипне накнаде за кприщћеое прирпдних ресурса у Републици Српскпј, а упшенп је и
знатнп ппвећаое уплате у Бучет Републике Српске на щифру прихпда пд кприщћеоа минералних
сирпвина тј. кпнцесипне накнаде пд стране предузећа „ARCELOR MITTAL“ д.п.п. Приједпр – ппвећаое
уплате за 635.180,01 КМ. (са 6.457.309,57 на 7.092.489,58КМ).
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Кпд пдређенпг брпја Кпнцесипнара, такпђер из пбласти минералних ресурса, је дпщлп дп ппвећаоа
пбима прпизвпдое пднпснп експлпатације, а щтп је имплициралп већу уплату кпнцесипне накнаде у
Бучет Републике Српске.
Kпнцесипнар „Comsar Energy RS“ d.o.o Banja Luka и кпнцесипнар „Comsar Energy Trading “ d.o.o Banja
Luka је ималп 4 (шетири) нпва закљушена угпвпра у 2013.гпдини, на ппдрушју ппщтине Угљевик , кап и
кпнцесипнар РиТЕ „Угљевик “ за експлпатацију угља на лпкалитетима „Бпгутпвп Селп “ и „Угљевик
Истпк“, ппщтина Угљевик и уредну уплату кпнцесипне накнаде за претхпднп закљушене угпвпре , такп
да су у збиру једнпкратна накнада и кпнцесипна накнада предметнпг Кпнцесипнара увећали изнпс
уплате укупних кпнцесипних накнада у 2013.гпдини у Бучет Републике Српске.
У пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта висина уплате кпнцесипне накнаде у Бучет
Републике Српске је на нивпу претхпдне гпдине а разлпг се мпже видјети у знатнпм брпју анекса
угпвпра п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, гдје је кпригпвана (смаоена)
дпдијељена ппврщина а закљушен је самп 1 (један) угпвпр из пбласти ппљппривреде у 2013.гпдини.
Дп ппвећаоа укупнпг изнпса уплате кпнцесипне накнаде за пбласт енергетике је дпщлп из разлпга
щтп су у ппслпвнпј 2013. гпдини, закљушени угпвпри за изградоу и кприщћеое хидрпелектрана веће
снаге, па је пп сампм закљушеоу наведених угпвпра изврщена уплата једнпкратне кпнцесипне
накнаде за правп кприщћеоа прирпднпг ресурса.
Накпн изврщених кпнтрпла пд стране Кпмисије и Ппреске управе примјећује се ппвећаое уплата
кпнцесипне накнаде у пбласти приређиваоа игара на срећу, ппщтп је кпнцесипнар уплате врщип на
ташну врсту прихпда, кпнцесипна накнада за приређиваое игара на срећу, а не кап при закљушеоу
угпвпра за 2011. гпдину на врсту прихпда пп Закпну п играма на срећу, а и предметни кпнцесипнар је
анекспм 2 ппвећап брпј стплпва и апарата за приређиваое игара на срећу , те је и тиме дпщлп дп
ппвећаоа уплате кпнцесипне накнаде за правп кприщтеоа.
Неппхпднп је сппменути и закљушени угпвпр са Кпнцесипнарпм „GB IMMO“ d.o.o. Banja Luka кпји је са
респрним министарствпм закљушип угпвпр за изградоу туристишкп –сппртскпг центра „Клекпваша“, са
великпм планиранпм инвестицијпм и знашајнпм кпнцесипнпм накнадпм на гпдищоем нивпу.

5. БУЏЕТ
5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије
Републике Српске
Чланпм 56. Закпна п кпнцесијама, утврђенп је да се средства за рад Кпмисије планирају и пбезбјеђују
у бучету Републике Српске. Средства за рад Кпмисије за 2013. гпдину кап и претхпдних гпдина су
пбезбјеђена у бучету Генералнпг секретаријата Владе Републике Српске, ппсредствпм ппзиције
482100-трансфер Кпмисији за кпнцесије Републике Српске. Укупна средства Кпмисије за кпнцесије у
2013. гпдини су изнпсила 750.000,00 КМ, а дпзнашавана су Кпмисији у виду једнаких мјесешних транщи
у изнпсу пд 62.500,00 КМ.
У 2013. гпдини из пдпбрених бучетских средстава Кпмисија је исплатила нетп плате, ппрезе и
дппринпсе, платила материјалне трпщкпве и набавку једнпг дијела ппреме.

5.1.1. СТАЛНА СРЕДСТВА КПМИСИЈЕ ЗА КПНЦЕСИЈЕ
Стална средства Кпмисије су коигпвпдственп евидентирана на пснпву пдредби Правилника п
рашунпвпдственпј пплитици за кприснике прихпда бучета Републике Српске. Евидентираое се врщилп
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пп набавнпј вриједнпсти, а пбрашунски птпис примјенпм линеарне метпде пп гпдищоим стппама и тп
за:
-Канцеларијски намјещтај
12,50% (8 гпдина)
-Кпмпјутерску ппрему
20,00% (5 гпдина)
-Ппрему за пренпс ппдатака и гласа
10,00% (10 гпдина)
-Мптпрна впзила
15,50% (6 гпдина)
-Кппир апарат
14,30% (7 гпдина)
-Уграђену ппрему
16,50% (6 гпдина)
-Телефпнску ппрему
10,00% (10 гпдина)
-Радип и тв ппрему
12,50% (8 гпдина)
-Ппрему за гријаое
12,50% (8 гпдина)
-Ппрему за вентилацију
16,50% (6 гпдина)
Набавна вриједнпст сталне импвине на дан 31.12.2013. гпдине је изнпсила:
172.287,87 КМ
- исправка вриједнпсти
139.950,53 КМ
- садащоа (нептписана вриједнпст)
32.337,34 КМ
Редпвним гпдищоим ппписпм изврщен је пппис сталне импвине п шему је сашиоен записник, а
изврщенп је расхпдпваое и изкоижаваое из евиденције клима уређаја (пстали у претхпднпм
прпстпру-старпј згради Владе) у изнпсу пд 1769,28 КМ (нептписане) вриједнпсти.
5.1.2. ТРПШКПВИ ПЛАТА И НАКНАДА ЗАППСЛЕНИХ
Трпщкпви плата и накнада за 12 (дванаест) заппслених у 2013. гпдини, пбрашунати су на пснпву
Правилника п платама и накнадама заппслених у Кпмисији за кпнцесије Републике Српске, на кпји је
Влада Републике Српске дала сагласнпст, а укупнп су изнпсили 531.089,00 КМ и маои су за 2.629,00
КМ у пднпсу на 2012.гпдину, када су изнпсили 533.718,00 КМ, а маои су и у пднпсу на 2011. гпдину
када су изнпсили 541.357,95 КМ , и тп за 11 (једанаест) радника.
Структура пп пснпву плата је била сљедећа:
-

Расхпди за плате
Расхпди за ппрезе на плате
Расхпди за дппринпсе за ПИП
Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое
Расхпди за дппринпсе за дјешију защтиту
Расхпди за дппринпсе за псигураое незаппслених
Расхпди за накнаде за превпз, птпремнину и тежу бплест, смрт
Укупни расхпди за лишна примаоа

312.348,36 КМ
34.705,45 КМ
95.828,15 КМ
62.158,89 КМ
7.769,92 КМ
5.179,91 КМ
13.089,69 КМ
531.080,37 КМ

Укупна издвајаоа за нетп плате у 2013. гпдини су била маоа негп у 2012. гпдини, а щтп је у
кпнтинуитету смаоеоа нетп плата ппследоих некпликп гпдина.

5.1.3. ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА
Трпщкпви материјала и услуга, пднпснп расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и услуга у 2013. гпдини
изнпсили су 236.430,98 КМ, а већи су у пднпсу на претхпдну гпдину за 63.299,02 КМ, јер je Кпмисија
имала дпдатне трпщкпве (гријаое, електришна енергија, шищћеое, пбезбјеђеое и друге кпмуналне
накнаде), а кпје није имала када је била смјещтена у старпј згради Владе.
Расхпди материјала и услуга пднпсе се на трпщкпве пдржаваоа впзила, канцеларијски материјал,
дневнице, смјещтај, трпщкпве гприва, струје, кпмуникаципнп-телефпнске трпщкпве, гријаоа,
пбезбјеђеоа зграде, и други.
Структура трпщкпва материјала и услуга у 2013. гпдини је била сљедећа:
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-

Трпщкпви канцеларијскпг материјала
Трпщкпви пдржаваоа
Трпщкпви гприва
Трпщкпви смјещтаја
Путни трпщкпви
Трпщкпви репрезентације
Трпщкпви платнпг прпмета, псигураоа впзила,
щтампаоа, пдржаваоа рашунара
Ппщтанскп-телефпнски трпщкпви,
струја, гријаое, и сл.
Угпвпрене-пстале услуге
Расхпди за брутп накнаде
Трпщкпви закупа
Укупнп:

12.574,01 КМ
66.708,14 КМ
40.533,21 КМ
24.780,35 КМ
26.615,75 КМ
9.636,16 КМ
6.507,41 КМ
15.586,76 КМ
7.468,01 КМ
15.132,93 КМ
10.888,25 КМ
236.430,98КМ

5.2. Годишњи Извјештај о извршењу буџета
У складу са шланпм 60. Закпна п кпнцесијама Републике Српске, Кпмисија припрема гпдищои
финансијски извјещтај и укљушује га у Извјещтај п раду у претхпднпј фискалнпј гпдини.
Финансијски извјещтај Кпмисије се саставља у складу са Закпнпм п рашунпвпдству и ревизији
Републике Српске, Правилникпм п бучетским класификацијама, садржини рашуна и примјени кпнтнпг
плана за кприснике прихпда бучета Републике, ппщтина, градпва и фпндпва, Правилникпм п
финансијскпм извјещтаваоу за кприснике прихпда бучета и међунарпдним рашунпвпдственим
стандардима за јавни сектпр. Такпђе, ппред наведених се примјеоују прпписи из пбласти ппреске
регулативе, Закпна п јавним набавкама БиХ и разни правилници и упутства кпји уређују пву пбласт.
Укупна бучетска средства за финансираое Кпмисије за кпнцесије Републике Српске у 2013. гпдини су
изнпсила 750.000, 00 КМ, а исти изнпс средстава је предвиђен и у 2014. гпдини у бучету Републике
Српске за финансираое Кпмисије. Наппмиоемп да је пвај изнпс непрпмијеоен за ппсљедоих 5 (пет)
гпдина. Плате Предсједника, замјеника Предсједника, шланпва и псталих заппслених у Кпмисији за
кпнцесије Републике Српске исплаћују се у складу са Правилникпм п платама и накнадама шланпва и
заппслених у Кпмисији („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 83/08), на кпји је Влада
Републике Српске дала сагласнпст.
Кпмисија за кпнцесије је исппщтпвала преппруке п умаоеоу плата за 2012. гпдину и за 2013. гпдину, а
истп ће ппступити и у 2014. гпдини.
Финансијски Извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске се сашиоава са пратећим пбрасцима:
- Пбразац 3.б. - Преглед прихпда, примитака, расхпда и издатака исказаних ван ГКТ на
рашунпвпдственим фпндпвима пд 01-05;
- Пбразац 4.б. - Функципнална класификација расхпда и нетп издатака за нефинансијску
нефинансијску импвину исказаних ван ГКТ;
- Пбразац 5.б.- Преглед импвине, пбавеза и извпра исказаних ван ГКТ;
- Пбразац 6. - Преглед нпвшаних тпкпва;
- Пбразац 7. - Извјещтај п брпју и структури заппслених и пбразлпжеоа уз финансијске
Извјещтаје;
- Нпте
- Пбразлпжеое уз финансијске извјещтаје.
Финансијски извјещтај, кап и пптребна пбразлпжеоа уз исти су дпстављени у закпнскпм рпку
надлежним прганима Републике Српске.
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6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
6.1. Однос Комисије са другим органима у Републици Српској
Кпмисија је пснпвана кап сталнп, сампсталнп и независнп тијелп са регулатпрнпм функцијпм у пбласти
кпнцесија.
У врщеоу закпнпм дефинисаних функција Кпмисија пстварује интезивну сарадоу са другим прганима
власти, какп на републишкпм, такп и на лпкалнпм нивпу.
1. Пднпс Кпмисије према Нарпднпј скупщтини Републике Српске пгледа се у ппднпщеоу Извјещтаја п
свпм раду и цјелпкупнпј кпнцесипнпј дјелатнпсти за претхпдну гпдину.
У складу са нпвим Закпнпм п кпнцесијама гпдищои Извјещтај се ппднпси директнп Нарпднпј
скупщтини на разматраое и усвајаое за разлику пд дпсадащоег закпна пп кпме се Извјещтај п
раду ппднпсип путем Владе Републике Српске.
Пваква прерпгатива даје Кпмисији већи степен сампсталнпсти у оенпм раду щтп сматрамп дпбрим
за спрпвпђеое укупне кпнцесипне пплитике.
2. Пднпс према Влади Републике Српске пгледа се у извјещтаваоу Владе п ппјединашним
предметима дпдјеле кпнцесија или ппјединим радоама у ппступку дпдјеле кпнцесија.
Важнп је нагласити да ппстпји интезивни пднпс усаглащаваоа и кппрдинације п пснпвним
питаоима дпдјеле кпнцесија између Владе Републике Српске и Кпмисије за кпнцесије.
3. Пднпс Кпмисије са респрним министарствима заснива се углавнпм на функципналнпј
надлежнпсти респрних министарстава кап Кпнцедента са једне стране и Кпмисије за кпнцесије кап
регулатпра са друге стране. У вези стим, Кпмисија најшещће ппступа и дпнпси ппјединашне пдлуке
пп захтјеву надлежних министарстава, а рјеђе пп службенпј дужнпсти или пп властитпј
иницијативи.
4. Слишан пднпс Кпмисија има и са јединицама лпкалне сампуправе у слушајевима када се пне
ппјављују у функцији Кпнцедента.
Ппсебан вид сарадое пгледа се у јавним и струшним расправама са представницима власти на
лпкалнпм нивпу када је у питаоу реализација пдређенпг кпнцесипнпг прпјекта на ппдрушју лпкалне
заједнице, а ппсебнп екпнпмски, спциплпщки и екплпщки аспекти тпг прпјекта и оегпва рефлексија
на развпј јединица лпкалне сампуправе.

6.2. Сарадња са другим домаћим и страним институцијама
1. Кпмисија за кпнцесије Републике Српске је ппред редпвних ппслпва из свпје надлежнпсти имала и
низ других активнпсти кпји се пгледају ушещћем представника Кпмисије на разним састанцима,
семинарима и симппзијумима. У 2013. гпдини прганизпвана су два заједнишка састанка Кпмисије
за кпнцесије Републике Српске, Бпсне и Херцегпвине и Федерације Бпсне и Херцегпвине. Састанци
су имали раднп-кпнсултативни карактер на кпјима су размијеоена дпсадащоа искуства кпмисија у
примјени Закпна п кпнцесијама и других прпписа кпје се пднпсе на пву пбласт, те кпнцесије и
јавнп-приватнп партнерствп у правнпм систему Бпсне и Херцегпвине.
2. Представници Кпмисије за кпнцесије су имали активнп ушещће на састанцима са међунарпдним и
дпмаћим прганизацијама на кпјима се расправљалп п задатим темам, кап щтп су:
- Мисија OECD/SIGMA – на тему управљаое јавним финансијама и рефпрма јавне управе са
ппсебним псвртпм на кпнцесије, јавнп-приватнп партнерствп и јавне набавке.
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-

Демпкратска иницијатива за Еврппу и Наципнални демпкратски институт – на тему закпнски
пквир бпрбе прптив кпрупције у јавнпј управи.
Друщтвп за GEOTEHNIKU Бпсне и Херцегпвине на наушнп-струшну тему слијегаое терена,
рударске щтете и рeупптреба деградиранпг прпстпра.

3. Такпђе је важнп нагласити ушещће Кпмисије у изради закпнских и других аката, кап щтп су:
- Ушещће представника Кпмисије у раднпј групи за израду Закпна п кпнцесијама;
- Ушещће Кпмисије крпз примједбе и кпментаре приликпм израде Закпна п геплпщким
истраживаоима;
- Ушещће Кпмисије крпз даваое мищљеоа на измјене и дппуне Прпстпрнпг плана Републике
Српске.
4. У примјени Закпна п кпнцесијама, кап и рјещаваоу ппјединашних предмета из пве пбласти,
представници Кпмисије су са представницима ппјединих Министарстава имали сталну
кпмуникацију или заједнишке састанке на кпјима се разгпваралп п свим актуелним питаоима из
пбласти дпдјеле кпнцесија, или рјещаваоу ппјединашних предмета. Ппсебна кпмуникација је
пстварена са Министарствпм индустрије, енергетике и рударства, Министарствпм ппљппривреде,
щумарства и впдппривреде, Министарствпм сапбраћаја и веза, те Министарствпм тргпвине и
туризма имајући у виду улпгу пвих министарстава у ппступку дпдјеле кпнцесија и примјени Закпна
п кпнцесијама.

7. ЗАКЉУЧАК

Сумирајући ппдатке из извјещтаја, а у циљу унапређеоа кпнцесипне пплитике у Републици Српскпј и
ствараоу претппставки за нпва кпнцесипна улагаоа, Кпмисија је усвпјила сљедеће закљушке:
1. Висина кпнцесипне накнаде кап и услпви и нашин прпвјере кпнцесипне накнаде пдређују
се Правилникпм п утврђиваоу кртитеријума за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде,
кпји, на бази релевантних параметара, кап щтп су предмет кпнцесије, прпцјена
вриједнпсти планираних инвестиција, дужина трајаоа кпнцесипнпг перипда, пшекивана
кприст пд дпдјељних кпнцесија и други екпнпмски, спциплпщки, екплпщки, регипнални,
технишки и други параметри за предметну кпнцесипну пбласт, дпнпсе респрна надлежна
министарства за пднпсне кпнцесије, а какп је регулисанп, шланпм 31.Закпнпм п
кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 59/13 ) у рпку пд щест мјесеци
пд датума ступаоа на снагу гпре наведенпг нпвпг закпна.
На пснпву пвпг наппмиоемп да је неппхпднп наведени закпнски рпк исппщтпвати, впдећи
рашуна да се Влада Републике Српске, кап Кпнцедент изјасни п карактеру и сущтини
нашина пбрашуна кпнцесипне накнаде, пднпснп п тпме на щта се кпнкретна накнада
пднпси, какп би се избјегла ситуација да инвеститпри кпнцесипну накнаду плаћају пп два
разлишита пснпва, шиме би се ппстигла већа исплативпст прпјекта.
2. Имајући у виду да су нпвим Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“
брпј: 59/13) у шлану 6. дефинисани предмети кпнцесије, Кпмисија сматра да је неппхпднп
дпсадащое ппдрушје кпнцесипних пднпса прпщирити и на пстале предмете кпнцесија из
разлпга щтп сва дпбра у ппщтпј упптреби треба да имају исти или слишан третман.
Кпнцесије представљају најбпљи и најсигурнији нашин регулисаоа даваоа дпбара пд
ппщтег интереса на вищегпдищои закуп а щтп се ппказалп и кап најбпља пракса у
земљама Еврппске Уније.
3. Кпмисија кпнстатује да су ппдаци п ппљппривреднпм земљищту у земљищним
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коигама и другим јавним евиденцијама п неппкртетнпстима неажурни и да птежавају
Влади Републике Српске да правилнп и закпнитп распплаже истима, путем дпдјеле
кпнцесија, шиме су прпузрпкпвани брпјни судски сппрпви кпјима се нанпси щтета Бучету
Републике Српске, па смп мищљеоа да се кпнцесије убудуће мпгу дпдјељивати самп на
пним неппкретнпстима за кпје су ппдаци у јавним евиденцијама ажурни и ппуздани, а
импвинскп правни пднпси јасни.
4. Влада Републике Српске кап кпнцендент је раскинула, или ппкренула прпцедуру
једнпстранпг раскида 24 (двадесетшетири) угпвпра п кпнцесији. 18 (псамнаест) угпвпра је
раскинутп угпвпрпм п сппразумнпм раскиду, а Влада Републике Српске је дпнијела пдлуке
п раскиду за јпщ 6 (щест) угпвпра п кпнцесији. Сматрамп да је пптребнп анализирати све
препстале угпвпре п кпнцесији за изградоу малих хидрпелектрана, те ппкренути ппступке
раскида свих угпвпра п кпнцесији кпд кпјих су изпстале угпвпрпм предвиђене активнпсти,
пднпснп, кпд кпјих је извјеснп да неће дпћи дп реализације истих.
5. Да би се пбезбједип будући раст и развпј кпнцесипних предузећа и птклпниле слaбпсти
кпје су упшене, пптребнп им је пружити системску ппдрщку, кпја се у првпм реду пднпси на:
- ппкретаое већих грађевинских радпва (путеви, изградоа – станпградоа, енергетски
пбјекти, пстала инфраструктура, рекпнструкција и др.) у кпјима би дпмаћа предузећа
кпристила дпмаће сирпвине;
- рјещаваое прпблема пласмана минералних сирпвина и гптпвих прпизвпда на друга,
регипнална и еврппска тржищта;
- рјещаваое прпблема нелпјалне кпнкуренције настале експлпатацијпм минералних
сирпвина у Федерацији Бпсне и Херцегпвине и нелегалне експлпатације у Републици
Српскпј;
- пбезбјеђеое већих развпјних средстава за пживљаваое инвестиципних активнпсти у
кпнцесипним предузећима, замјену застарјеле ппреме и ппвећаое заппщљаваоа;
- ствараое ппзитивне климе у друщтву за сваку пзбиљну инвестицију кпја треба да
дпведе дп ппзитивнпг исхпда кпд реализације кпнцесипних прпјеката.
6. Кпмисија сматра да је пптребнп веће ангажпваое Републишке управе за инспекцијске
ппслпве, пднпснп надлежних инспекција у циљу спрешаваоа нелегалне експлпатације
предмета кпнцесије, злпупптребе закпна и закљушених угпвпра п кпнцесијама. (рударске
инспекције, впдне инспекције, ппљппривредне инспекције, урбанистишкп-грађевинскпекплпщке инспекције и др.), щтп би дпвелп дп пптписиваоа већег брпја нпвих
кпнцесипних угпвпра, а тиме и уплате веће кпнцесипне накнаде.
Активнпсти Кпмисије исказане у Извјещтају п раду за 2013. гпдину у пптпунпсти афирмищу рад
Кпмисије и оену улпгу у слпженпм систему дпдјеле кпнцесија, а нарпшитп у спрпвпђеоу Закпна п
кпнцесијама и Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесија.
Кпмисија сматра да ће у сарадои са Владпм Републике Српске и Нарпднпм скупщтинпм Републике
Српске рад у пбласти кпнцесипнарства у нареднпм перипду бити унапријеђен, те Кпмисија предлаже
Нарпднпј Скупщтини Републике Српске да усвпји Извјещтај п раду Кпмисије за кпнцесије Републике
Српске кпји се пднпси на перипд 01.01.2013. дп 31.12.2013. гпдине.

Предсједник Комисије
Предраг Ашкрабић
Брпј: 01-339/14
Датум: 29.04.2014. гпдине
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