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1.  УВОД 
 
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). Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисија ппднпси Нарпднпј 
скупщтини Републике Српске најкасније дп 30. Априла текуће гпдине за претхпдну 
календарску гпдину.   

Према пдредбама Закпна п кпнцесијама, Извјещтај п раду Кпмисије садржи ппдатке п 
ппднесеним захтјевима, рјещеоима Кпмисије, брпју и врсти предмета кпје је Кпмисија 
разматрала, кап и друге инфпрмације из дјелпкруга рада Кпмисије, билп да Кпмисија ппступа 
пп службенпј дужнпсти, пп захтјеву надлежнпг пргана или заинтереспванпг лица. 

Извјещтајем п раду Кпмисије пбухваћен је перипд пд 01. Јануара дп 31. Децембра 2014. 
гпдине. 

Циљ Извјещтаја јесте да инфпрмище Нарпдну скупщтину Републике Српске, кап и укупну 
јавнпст п раду Кпмисије, п активнпстима на имплементацији закпнских и других прпписа из 
пбласти кпнцесија, реализацији угпвпра п кпнцесији, прпвјери рада Кпнцесипнара и сл.  

У тпку 2014. гпдине, Кпмисија je прпвпдила активнпсти у складу са Закпнпм п кпнцесијама и 
другим ппзитивнп-правним прпписима, кпјима се регулище пбласт кпнцесија у складу са 
пснпвним нашелима  ппступка дпдјеле кпнцесија.  

Ппступак дпдјеле кпнцесија заснива се на нашелима транспарентнпсти, недискриминацијe, 
тржищнe кпнкуренцијe, једнакпг третмана ппнуђаша, слпбпде кретаоа рпба и услуга, защтите 
јавнпг интереса, ефикаснпсти и екпнпмишнпсти, прпппрципналнпсти, защтите живптне 
средине и равнпправнпсти угпвпрних страна. 

Прпклампваним нашелима ппступка дпдјеле кпнцесија пбезбјеђује се: 

- Унапређеое привредних активнпсти путем улагаоа дпмаћег и странпг капитала, щтп 

све скупа треба да пствари ппвпљније екпнпмске ефекте пп Републику Српску; 

- Дпмаћим и страним привредним друщтвима да ппд једнаким услпвима дпбију правп 

кприщћеоа јавних дпбара, прирпдних бпгатстава и других дпбара пд ппщтег интереса, 

кап и правп на пбављаое дјелатнпсти пд ппщтег инетереса у складу са Закпнпм п 

кпнцесијама; 

- Исти правни пплпжај дпмаћих и страних привредних друщтава у ппступку дпдјеле 

кпнцесија;  

- Једнакпст услпва за закљушеое, кап и за раскид угпвпра п кпнцесији; 

- Защтита јавнпг интереса у ппступку дпдјеле кпнцесија;  

- Искљушивп правп Републике Српске да дпдјељује кпнцесије, када се предмет кпнцесије 

реализује на оенпј теритприји; 

- Пгранишенп трајаое кпнцесипнпг перипда, шији је максималан рпк утврђен Закпнпм и 

угпвпрпм п кпнцесији; 

- Предаја изграђених пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа пп престанку кпнцесије у свпјину 

Републике Српске. 

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).  

Рад Кпмисије у 2014. гпдини пбиљежен је брпјним активнпстима у вези са разматраоем 
захтјева за даваое сагласнпсти на приједлпге угпвпра п кпнцесији и анексе угпвпра, захтјева за 
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даваое сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти, сагласнпсти на дпкументацију за 
јавнп надметаое, приједлпге рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у ппступку дпдјеле 
кпнцесија, даваое сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке 
структуре у Кпнцесипнару у прпценту изнад 50%, преузимаоу Регистра угпвпра п кпнцесијама 
пд Министарства за екпнпмске пднпсе и регипналну сарадоу и ажурираоу истпг у складу са 
Правилникпм п садржају и нашину впђеоа Регистра угпвпра п кпнцесијама.  

Ангажпванпст Кпмисије је ппсебнп садржана у кпнтрплама и прпвјери рада Кпнцесипнара на 
реализацији закљушених угпвпра п кпнцесијама у складу са шланпм 58. Закпна п кпнцесијама. 

 
 

2.  ПРАВНИ ОКВИР КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 
2.1. Закон о концесијама 

 
Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13), уређују се 
предмет, надлежнпст, ппступак и услпви ппд кпјима се мпгу дпдјељивати кпнцесије у 
Републици Српскпј, елементи угпвпра п кпнцесији, кап и престанак угпвпра п кпнцесији, права 
и пбавезе Кпнцесипнара и Кпнцедента, надлежнпст Кпмисије за кпнцесије и друга питаоа пд 
занашаја за пствариваое права кпнцесије.  

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. 

Нпвим Закпнпм п кпнцесијама регулисан је, између псталпг, и ппступак за дпдјелу кпнцесија. 

Закпнпм је датп пвлащћеое, пднпснп правп иницијативе да ппступак кпнцесије мпже 
ппкренути надлежни прган, кап и заинтереспванп лице. Нпви Закпн п кпнцесијама, кап 
изузетак, без спрпвпђеоа јавнпг ппзива регулисап је прегпварашки мпдел у ппступку дпдјеле 
кпнцесија у сљедећим слушајевима: 

- Ппнуде јавнпг предузећа, кпје пбавља дјелатнпсти пд ппщтег интереса, а шија 
дјелатнпст шини предмет кпнцесије у смислу Закпна п кпнцесијама; 

- Спрпвпђеоа закљушених сппразума Владе или јавних предузећа, кпји се пднпсе на 
реализацију предмета кпнцесије и  

- Прпдужеоа рпка на кпји је кпнцесија дпдијељена. 
 

Кпмисија за кпнцесије кап регулатпрнп тијелп има функцију да прати стаое у пбласти 
кпнцесија, кап и изврщеое закпнских и других прпписа, те предлаже мјере и стандарде за 
унапређеое, какп кпнцесипних пднпса, такп и закпнпдавства, кпјима се регулищу кпнцесипни 
пднпси. 

У дпсадащопј примјени закпна, Кпмисија је упшила пдређене недпстатке, кпји се пднпсе на 
кпнзистентнпст сампг закпна, пднпснп оегпве примјене у пракси. 

Пснпвна примједба на нпви Закпн пднпси се на институт „Јавнпг интереса“. Кпмисија сматра, 
кап щтп смп указивали и у претхпднпм извјещтају, да јавни интерес кап правни институт треба 
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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. 

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. 

Правилник п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке структуре 
Кпнцесипнара („Службени гласник Републике Српске, брпј: 65/14), кпји је дпнијела Кпмисија за 
кпнцесије регулище питаое защтите правнпг интереса финансијских прганизација, кап 
Кредитпра у кпнцесипним пднпсима на нашин, да имају правп ппднпщеоа захтјева за даваое 
сагласнпсти за уступаое угпвпра п кпнцесији у свпје име, а за рашун Стицапца када 
Кпнцесипнар не изврщава свпје пбавезе према финансијскпј прганизацији пп пснпву угпвпра п 
кредитираоу кпнцесипнпг прпјекта. Пваквпм правнпм регулацијпм даје се правп активне 
легитимације финансијским прганизацијама, да ппкрену ппступак за уступаое угпвпра п 
кпнцесији нпвпм Кпнцесипнару, али не и да стишу правп кпнцесије на пснпву уступаоа 
кпнцесипнпг угпвпра. 

Кпмисија сматра да шлан 40. Закпна п кпнцесијама треба редефинисати на исти нашин какп би 
били усаглащени закпнски и ппдзакпнски акти с једне стране, а са друге стране да се 
пбезбиједи закпнпм защтита правнпг интереса финансијских прганизација.  

Кпмисија такпђе скреће пажоу на прпвпђеое шлана 67. Закпна п кпнцесијама, кпјим се 
привредним друщтвима кпја пбављају дјелатнпст кпристећи јавна дпбра, прирпдна бпгатства и 
друга дпбра пд ппщтег инетереса, а немају закљушен угпвпр п кпнцесији пбавезују да ппднесу 
ппнуду за дпдјелу кпнцесије у рпку пд 6 мјесеци пд дана ступаоа на снагу Закпна п 
кпнцесијама. Пплазећи пд шиоенице да је пбављаое привредне дјелатнпсти кприщтеоем 
јавнпг, прирпднпг или другпг дпбра пд ппщтег интереса искљушивп предмет кпнцесипнпг 
права, пптребнп је ангажпваое надлежних институција, а прије свих Владе Републике Српске, 
да сви привредни субјекти, кпји пбављају наведену дјелатнпст се ставе ппд режим кпнцесија. 
Такпђе је важнп нагласити надлежнпст инспекцијских пргана, да предузму мјере инспекцијскпг 
надзпра према наведеним привредним субјектима.  
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2.2. Подзаконска акта  

 
У складу са шланпм 59. и шланпм 68. Закпна п кпнцесијама, Кпмисија је уз сагласнпст Владе 
Републике Српске дпнијела сљедећа ппдзакпнска акта:  

- Правилник п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке структуре 
Кпнцесипнара; 

- Правилник п садржају и нашину впђеоа Регистра угпвпра п кпнцесији и  
- Правилник п измјенама и дппунама Правилника п унутращопј прганизацији и 

систематизацији радних мјеста. 
 

Дпнпщеое наведених ппдзакпнских аката је билп пптребнп 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: 

- Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Кпмисији за 
кпнцесије Републике Српске; 

- Правилник п платама и накнадама заппслених у Кпмисији за кпнцесије Републике 
Српске; 

- Ппслпвник п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске; 
- Правилник п услпвима и нашину кприщтеоа службених впзила; 
- 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 дпнесен Закпн п кпнцесијама, Кпмисија припрема нпви Дпкумент п 
пплитици дпдјеле кпнцесија, какп би се актуелизирала пплитика дпдјеле кпнцесија и 
ускладила са нпвим Закпнпм п кпнцесијама.  

Приједлпг нпвпг Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесија, Кпмисија ће упутити Нарпднпј 
скупщтини  на усвајаое. 
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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. 

Кпмисија сматра 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.  
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3.  ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

 
У дпсадащоем раду, Кпмисија је укупнп пдржала  507 (петстптинаседам) сједница, пд шега је у 
2014. гпдини, пдржала 46 (шетрдесетщест) сједница. Активнпсти Кпмисије на сједницама су 
биле усмјерене на рјещаваоe захтјева o даваоу сагласнпсти на Студије екпнпмске 
пправданпсти, п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое, п даваоу 
приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у дпдјели кпнцесије, птвараое и 
вреднпваое приспјелих ппнуда пп јавнпм ппзиву за дпдјелу кпнцесије,  п даваоу сагласнпсти 
на Приједлпг угпвпра п кпнцесији и анексе угпвпра п кпнцесији, п даваоу сагласнпсти на 
уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјену власнишке структуре у Кпнцесипнару, у складу са 
Закпнпм и  Правилникпм, кап и даваое мищљеоа, кпја су према Кпмисији, у складу са 
прпписаним прпцедурама, упутила респрна министарства, Kпнцесипнари, друге институције, 
те правна и физишка лица, разматраое извјещтаја изврщених прпвјера рада Kпнцесипнара, 
израда ппщтих аката Кпмисије у складу са нпвим Закпнпм п кпнцесијама.  

У  2014. гпдини пд стране респрних министарстава, Владе Републике Српске, Kпнцесипнара, те 
знашајнпг брпја правних и физишких лица, упућенп је 219 (двијестптинедеветнаест) захтјева, и 
накпн оихпве анализе и разматраоа Кпмисија је дпнијела: 

- 8   Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на  студију екпнпмске пправданпсти; 

- 5   Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое; 

- 4   Рјещеоа  п пдпбраваоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесије; 

- 13 Приједлпга рјещеоа Влади Републике Српске п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у 

дпдјели кпнцесије; 

- 17  Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији; 

- 1    Рјещеое п даваоу претхпдне сагласнпсти на Приједлпг угпвпра п кпнцесији; 

- 1    Рјещеое п пдбијаоу захтјева за даваое сагласнпсти за закљушеое угпвпра; 

- 23  Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на анексе угпвпра п кпнцесији; 

- 9  Рјещеоа п  даваоу сагласнпсти на уступаое  угпвпра п кпнцесији и прпмјену 

власнишке структуре у Кпнцесипнару; 

- 1    Рјещеоe Кпмисије кoјим се  пдбацује ппнуда на Јавни ппзив; 

- 1    Рјещеое Kпмисије п стављаоу ван снаге претхпднпг рјещеоа; 

- 2    Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра са ппнуђашима; 

- 1    Рјещеое п даваоу сагласнпсти за ппкретаое прегпварашкпг ппступка; 

- 2    Непптпуна предмета су враћена на дппуну и дпраду; 

- 14  Мищљеоа кпја су тражена пд стране министарстава, правних и физишких лица; 

- 77  Пдгпвпра на разне упите пд стране респрних министарстава, правних и физишких 

лица; 

- 40  Интерних Пдлука Кпмисије за кпнцесије. 

 

Кпмисија је у 2014. гпдини усвпјила сљедећа дпкумента: 

- Правилник п ппступку уступаоа угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке структуре 
Кпнцесипнара; 

- Правилник п садржају и нашину впђеоа Регистра угпвпра п кпнцесијама и  
- Упутствп п прпцјени Јавнпг интереса. 
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3.1. Провјера рада Kонцесионара 

 
Кпмисија за кпнцесије је пбавила већи брпј прпвјера рада Kпнцесипнара, укупнп 262 
(двијестптинещездестдвије) прпвјере из пбласти енергетике, минералних ресурса, 
ппљппривреде, те кпнтрплу једнпг угпвпра закљушенпг из пбласти игара на срећу. У вези с тим, 
изврщена је прпвјера рада Kпнцесипнара или су дпстављени извјещтаји Kпнцесипнара п 
реализацији кпнцесипних прпјеката, и тп: 

- 58 Kпнцесипнара и 106 угпвпра из пбласти енергетике; 
- 74 Kпнцесипнара и 88 угпвпра из пбласти минералних ресурса; 
- 61 Kпнцесипнарa и 67 угпвпра из пбласти ппљппривреде; 
-   1 Kпнцесипнар и 1 угпвпр из пбласти игара на срећу. 

 
Накпн свих пбављених прпвјера сашиоени су записници, те дпстављени извјещтаји надлежним 
министарствима.  

П пбављеним прпвјерама рада Kпнцесипнара 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. Рјешења Комисије 

 
У тпку 2014. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 39 
(тридесетдевет) захтјева, 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: 

- 4 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти;  
- 2 Рјещеоа п пдпбраваоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесије; 
- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое; 
- 1 Рјещеое кпјим се пдбацује ппнуда пристигла на Јавни ппзив; 
- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти за ппкретаое прегпварашкпг ппступка; 
- 6 Рјещеоa п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесијама; 
- 5 Приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у дпдјели кпнцесије; 
- 5 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени 

власнишке структуре; 
- 14 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији. 

 
Министарствп индустрије, енергетике и рударства је дпставилп 9 (девет) закљушених угпвпра п 
кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини. 

У табелама 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и 10. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и 
закљушака Кпмисије у 2014. гпдини из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
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Табела 1. - Преглед закључених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кпришћеоа 
енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар  

 
Предмет  

 
Бр. Угпвпра  

Датум 
закључеоа 

Угпвпра 

1. 

„МХ ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
ЗП 
ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА“ 
а.д. Пале 

Изградоа и кприщћеое МХЕ 
„Месићи-Нпва“, снаге 4,9 MW, 

на ријеци Праши 
05.05/020-913/14 14.04.2014. 

2. 
„БУК“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Ппдивиш“, снаге 1,35 MW на 

Касиндплскпј ријеци 
05.05/360-32-4/14 

 
29.04.2014. 

 

3. 
„БУК“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Самар“, снаге 0,95 MW на 

Касиндплскпј ријеци 
05.05/360-32-2/14 29.04.2014. 

4. 
„БУК“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Слапи“, снаге 0,925 MW на 

Касиндплскпј ријеци 
05.05/360-32-3/14 29.04.2014. 

5. 
„РУДИНГ“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Жељезница 1“, снаге 0,75 MW 

на ријеци Жељезници 
05.05/020-1113/14 12.05.2014. 

6. 
„РУДИНГ“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Жељезница 2“, снаге 0,75 MW 

на ријеци Жељезници 
05.05/020-1114/14 14.05.2014. 

7. 

„ЗП ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 
НА ВРБАСУ-БПЧАЦ 2“ а.д. 
Мркпоић Град 
 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Бпшац 2“, снаге 8,76 MW на 

ријеци Врбас 

05.05/020-3161-
3/13 

28.05.2014. 

8. 
„МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. 
Баоа Лука 

Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Жираја II“, снаге 0,9 MW на 

ријеци Жираји 
05.05/360-84-5/14 09.06.2014. 

9. „MAJNEX“  д.п.п. Пале 
Изградоа и кприщћеое MХЕ     
„Гпрое Пале“, снаге 1,66 MW 

на ријеци Бистрици 

05.05/360-221-
6/14 

14.11.2014. 

Укупнп је закљушенп 9 (девет) угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа 
енергетских пбјеката. 
 
Табела 2. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
Студија екпнпмске 
пправданпсти за 
изградоу ХЕ „Месићи-Нпва“ 

Дата сагласнпст на 
студију 

На ријеци Праши, 
ппщтина Рпгатица 

05.02.2014. 
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2. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за 
изградоу друге и треће фазе 
МХЕ „Дивиш“ 

Дата сагласнпст на 
студију 

На ријеци 
Врбаои 

21.05.2014. 

3. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за 
изградоу и кприщтеое ХЕ 
„УЛПГ“ 

Дата сагласнпст на 
студију 

На ријеци 
Неретви 

22.05.2014. 

4. 
Студија екпнпмске 
пправданпсти за 
изградоу МХЕ „Жежеља“ 

Дата сагласнпст на 
кпригпвану студију 

На ријеци 
Жежељи 

19.06.2014. 

Укупнп су дате 4 (шетири) сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти из пбласти изградое 
и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела 3. - Рјешеоа Кпмисије п пдпбраваоу Јавнпг ппзива из пбласти изградое и 
кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
Јавни ппзив за дпдјелу 
кпнцесије за изградоу МХЕ 
„Жираја II“, снаге 0,9 МW 

Пдпбрен Јавни ппзив 
На ријеци 
Жираји, 

ппщтина Теслић 
21.01.2014. 

2. 

Јавни ппзив за дпдјелу 
кпнцесије за изградоу и 
кприщтеое МХЕ „Гпрое 
Пале“, снаге 1,66 MW 

Пдпбрен Јавни ппзив 
На ријеци 
Бистрици, 

ппщтина Пале 
28.05.2014. 

Укупнп су дате 2 (двије) сагласнпсти на Јавни ппзив из пбласти изградое и кприщћеоа 
енергетских пбјеката. 
 

Табела 4. - Рјешеоа Кпмисије за даваое сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое 
из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 
кпнцесије за изградоу и 
кприщтеое МХЕ „Медпщ“, 
снаге 3,975 MW 

Дата сагласнпст 
На ријеци 
Дриоаши, 

ппщтина Звпрник 

13.08.2014. 
 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст на дпкументацију за јавнп надметаое из пбласти изградое 
и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
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Табела 5. - Рјешеоа Кпмисије кпјима се пдбацују ппнуде пристигле на Јавни ппзив из 
пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Ппнуда на Јавни ппзив за 
дпдјелу кпнцесије за 
изградоу и кприщтеое МХЕ 
„Медпщ“ 

Пдбацује се ппнуда на 
Јавни ппзив ппнуђаша 
привреднпг друщтва 

„Медпс“ д.п.п. Звпрник, 
збпг непптпунпсти и 

неуреднпсти 
дпстављене 

дпкументације 

На ријеци 
Дриоаши, 

ппщтина Звпрник 
 

22.10.2014. 
 

Укупнп је датп 1 (једнп) Рјещеое Кпмисије кпјим се пдбацује ппнуда пристигла на Јавни ппзив 
из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела 6. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије за даваое сагласнпсти за ппкретаое 
прегпварачкпг ппступка из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. 
гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Сагласнпст за ппкретаое 
прегпварашкпг ппступка за 
прпдужеое кпнцесипнпг 
перипда за изградоу и 
кприщтеое  ХЕ „УЛПГ“ 

Дата сагласнпст 
ХЕ „УЛПГ“, на ријеци 

Неретви 
26.03.2014. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст за ппкретаое прегпварашкпг ппступка из пбласти изградое 
и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела  7. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое угпвпра п кпнцесији из 
пбласти  изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„РУДИНГ“  д.п.п. Итпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Жељезница 1“ снаге 

0,75 MW и МХЕ 
„Жељезница 2“ снаге 0,75 

MW на ријеци 
Жељезници, ппщтина 

Истпшна Илича 
 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

18.02.2014. 
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2. 
„BLAUTAL NATURENERGIE 
GMBH“  Оемашка 

Изградоа и кприщћеое 
MХЕ  „Ппдивиш“, снаге 
1,35 MW, МХЕ „Слапи“, 
снаге 0,925 MW и МХЕ 

„Самар“, снаге 0,95 MW 
на Касиндплскпј ријеци 

 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

18.02.2014. 

3. 

МХ „ЕРС“ МП, ЗП 
„ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА“ 
а.д. Пале 
 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Месићи-Нпва“, 

снаге 4,9 MW, на ријеци 
Праши, ппщтина  Рпгатица 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

21.03.2014. 

4. 
„МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. 
Баоа Лука 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Жираја II“, снаге 0,9 

MW, на ријеци Жираји, 
ппщтина Теслић 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

27.03.2014. 

5. „МAJNEX“  д.п.п. Пале 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Гпрое Пале“, снаге 

1,66 MW, на ријеци 
Бистрици, ппщтина Пале 

 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

11.09.2014. 

6. 
„MINECO“  Ltd Лпндпн, 
Велика Британија 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Медпщ“, снаге 3,975 
MW, на ријеци Дриоаши, 

ппщтина Звпрник 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

22.10.2014. 

Укупнп је датп 6 (щест) сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и 
кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела 8. - Приједлпзи рјешеоа Кпмисије п избпру најппвпљнијег ппнуђача у дпдјели 
кпнцесије из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„BLAUTAL NATURENERGIE 
GMBH“  Оемашка 

Изградоа и кприщћеое 
MХЕ  „Ппдивиш“, снаге 
1,35MW, МХЕ „Слапи“, 
снаге 0,925 MW и МХЕ 

„Самар“, снаге 0,95 MW 
на Касиндплскпј ријеци 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

18.02.2014. 

2. 
„РУДИНГ“  д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Жељезница 1“, 

снаге 0,75 MW  и 
„Жељезница 2“, снаге 0,75 
MW на ријеци Жељезници 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

18.02.2014. 

3. 
„МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. 
Баоа Лука 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Жираја II“, снаге 0,9 

MW  на ријеци Жираји 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

27.03.2014. 
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4. „МAJNEX“  д.п.п. Пале 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Гпрое Пале“, снаге 

1,66 MW, на ријеци 
Бистрици, ппщтина Пале 

 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

11.09.2014. 

5. 
„MINECO“ Ltd Лпндпн, 
Велика Британија 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Медпщ“, снаге 3,975 
MW на ријеци Дриоаши, 

ппщтина Звпрник 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

22.10.2014. 

Укупнп je датo 5 (пет) Приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у дпдјели 
кпнцесије из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела 9. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п 
кпнцесији и прпмјени власничке структуре из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских 
пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. „ЕТА“ д.п.п. Звпрник 

Пренпс права на 
кпнцесију на 

нпвппснпванп 
кпнцесипнп предузеће 

„ЕТА ENERGY“ д.п.п. 
Звпрник за изградоу 4 
МХЕ: „Исппд Кущлата“, 

„Чајкуща“, „Медащевац“ 
и „Барски пптпк“ 

Дата је сагласнпст 
на пренпс 

18.06.2014. 

2. „ПМПРИКА П.Е.Т.“ д.п.п. Дпбпј 

Пренпс права на 
кпнцесију на 

нпвппснпванп 
кпнцесипнп предузеће 
„ПМПРИКА МХЕ“ д.п.п. 

Дпбпј за изградоу 3 
МХЕ: „Кущлат“, „Парни 
Луг“, „Пећина-Тищћа“ 

Дата је сагласнпст 
на пренпс 

08.07.2014. 

3. 
„BLAUTAL NATURENERGIE 
GMBH“  Оемашка 

Пренпс права на 
кпнцесију на 

нпвппснпванп 
кпнцесипнп предузеће 

„БУК“ д.п.п. Истпшнп 
Сарајевп за изградоу 3 

МХЕ: „Ппдивиш“, 
„Слапи“ и „Самар“ 

Дата је сагласнпст 
на пренпс 

31.07.2014. 
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4. 
„COMSAR ENERGY HIDRO“ 
д.п.п. Баоа Лука 

Прпмјена власнищтва у 
кпнцесипнпм друщтву 

„COMSAR ENERGY 
HIDRO“ д.п.п. Баоа Лука. 

Пренпс 100% 
власнищтва са „COMSAR 
ENERGY TRADING“ д.п.п. 
Баоа Лука на „COMSAR 

HYDRO HOLDING 
LIMITED“ Никпзија, 

Кипар. 

Дата је сагласнпст 
на прпмјену 
власнищтва 

16.10.2014. 

5. „ЕПЛ ПРВИ“ д.п.п. Невесиое 

Прпмјена власнишке 
структуре у кпнц.пред. 

„ЕПЛ ПРВИ“ са садащоег 
власника привреднпг 

друщтва „ПМЕГА ПЛУС“ 
д.п.п. Бепград на нпвпг 

власника „КЕРМАС 
ЕНЕРГИЈА“ д.п.п. Загреб 

Дата је сагласнпст 
за прпмјену 
власнишке 
структуре 

 

05.12.2014. 

Укупнп је  датп 5 (пет) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и 
прпмјени власнишке структуре из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката. 
 
Табела  10. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закључеое анекса 
угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката  у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. ХЕ „БИСТРИЦА“ д.п.п. Фпша 
Изградоа МХЕ „Јаоина 
Ј-1“ на ријеци Јаоини 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Aнекса VI  угпвпра 

21.01.2014. 
 

2. „ЕТА“ д.п.п. Звпрник 
Изградоа МХЕ „Исппд 

Кущлата“ на ријеци 
Дриоаши 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса III  угпвпра 
13.02.2014. 

3. „HIDROENERGY“ д.п.п. Гацкп 
Изградоа МХЕ „Сутјеска 
С-3“ на ријеци Сутјесци 

 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 
13.02.2014. 

4. „HIDROENERGY“ д.п.п. Гацкп 
Изградоа МХЕ 

„Јабущница С-Ј-2“ на 
ријеци Јабущници 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 

 
13.02.2014. 

5. 
„МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. Баоа 
Лука 

Изградоа МХЕ 
„Жежељa“ на ријеци 

Жежељи 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Aнекса III  угпвпра 
19.06.2014. 

6. „HIDROENERGY“ д.п.п. Гацкп 
Изградоа МХЕ 

„Јабущница С-Ј-3“ на 
ријеци Јабущници 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Aнекса III угпвпра 

18.06.2014. 
 

7. 
„ПМПРИКА-МХE“ д.п.п. 
Звпрник 

Изградоа МХЕ „Пећина-
Тищћa“ на ријеци 

Дриоаши 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса  II угпвпра 
09.07.2014. 
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8. 
„ПМПРИКА-МХЕ“ д.п.п. 
Звпрник 

Изградоа МХЕ „Парни 
луг“ на ријеци Дриоаши 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса  II угпвпра 
09.07.2014. 

9. 
„ПМПРИКА-МХЕ“ д.п.п. 
Звпрник 

Изградоа МХЕ „Кущлат“ 
на ријеци Дриоаши 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса  II угпвпра 
09.07.2014. 

10. „ZEMX“ д.п.п. Сребреница 
Изградоа МХЕ 

„Штедрић“ на ријеци 
Штедрић 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса  I угпвпра 
25.07.2014. 

11. „ЕФТ ХЕ УЛПГ“  а.д. Калинпвик 
Изградоа и кприщтеое 

ХЕ „Улпг“  на ријеци 
Неретви 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса II угпвпра 
25.07.2014. 

12. „ЕПЛ ПРВИ“ д.п.п. Невесиое 
Изградоа и кприщтеое 

парка вјетреоаша на 
лпкацији Трусина 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 
31.07.2014. 

13. 
„LSB ELEKTRANE“ д.п.п. Баоа 
Лука 

Изградоа МХЕ „Медна“ 
на ријеци Сани 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса  угпвпра 
26.09.2014. 

14. „ЕПЛ ПРВИ“ д.п.п. Невесиое 
Изградоа и кприщтеое 

парка вјетреоаша на 
лпкацији Трусина 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса II угпвпра 
04.12.2014. 

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

 
3.2.2. Провјера рада Концесионара 
 
У тпку 2014. гпдине Кпмисија је у складу са закпнским пвлащћеоима врщила прпвјеру рада 
Кпнцесипнара на реализацији кпнцесипних угпвпра из пбласти енергетике. Чланпви Кпмисије 
су изврщили кпнтрплу рада Кпнцесипнара и реализације свих пптписаних угпвпра, на пснпву 
шега се мпже 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:  

- Лпще базе ппдатака везанп за претхпдна истраживаоа и мјереоа и др.; 
- Низак нивп ппстпјеће дпкументације (прпјектне и планске); 
- Недпстатак пдгпварајућих струшних устанпва и прпјектних кућа; 
- Сппрпст администрације пкп издаваоа дпзвпла и сагласнпсти; 
- Недпстатак квалитетних инвеститпра; 
- Плаћаое накнада вище пута пп истпј пснпви. 

 
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. 
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У пвпм извјещтају пп први пут, пд када је Министарствп индустрије, енергетике и рударства 
пптписалп угпвпре п кпнцесији за изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана са садащоим 
Кпнцесипнарима, мпжемп истаћи да се ради п знашајнпм степену реализације угпвпра. Из 
табеле (прилпг 1. - Извјещтаја) видљивп је да брпј изграђених електрана, електрана кпје су у 
заврщнпј фази градое, електрана кпје се граде или за кпје је прибављена дпзвпла за грађеое, 
прелази 50% свих угпвпра (укпликп се брпј свих угпвпра умаои за брпј угпвпра кпји су 
предлпжени за раскид).  Збпг тренутнп ппвпљнпг тренда у реализацији угпвпра, пптребнп је 
нагласити прпблем плаћаоа кпнцесипне накнаде, из разлпга кпји би мпгап резултирати 
блпкадпм шитавпг прпцеса. Прпблем се пгледа у плаћаоу кпнцесипне накнаде, пднпснп у 
карактеру кпнцесипне накнаде и нашину расппдјеле накнаде између бучета Републике и 
лпкалних заједница.  

Такп нпр., Кпнцесипнари кпји су реализпвали угпвпр п изградои мале хидрпелектране, дплазе 
у врлп неппвпљну ситуацију, када у фази експлпатације мпрају, ппред псталпг, да плаћају и 
впдне накнаде и накнаде за пптппљенп земљищте и кпнцесипну накнаду. Пптенцијални 
страни инвеститпри су прецизнп израшунали да пва плаћаоа у тпм слушају прелазе прекп 10% 
пд укупнп пстваренпг прихпда, щтп је изузетнп неппвпљнп за све инвеститпре. Скренули су 
нам пажоу да неће аплицирати на Јавне ппзиве све дпк се не ријещи пвај прпблем и збпг тпга 
сугерищемп Влади Републике Српске да у щтп краћем рпку дпнесе Закпн п накнадама, какп би 
се страни инвеститпри и инвеститпри уппщте у већем брпју пријављивали на Јавне ппзиве, а 
шиме би се избјеглп плаћаое исте накнаде пп вище пснпва.  

У сущтини, ријеш је п накнади за кприщћеое прирпднпг бпгатства, кпја се некад зпве впдна 
накнада, некад накнада за кприщћеое пптппљенпг земљищта, а некада кпнцесипна накнада. 
Пвим Закпнпм п накнадама би се мпрап ријещити ппјам и изнпс свих накнада, какп би се 
мпгли слпбпднп ппјавити на тржищту и ппнудити исплативе прпјекте. 

Са друге стране, накнада кпја се и уплати на бучет Републике Српске не дплази дп лпкалних 
заједница, тј. средства кпја се дпзнаше на бучет не усмјеравају се према лпкалним заједницама 
у складу са Закпнпм п кпнцесијама, такп да у пракси имамп велики прпблем са нашелницима и 
администрацијпм лпкалних заједница, јер немају прихпд пд кпнцесипне накнаде, па кпше 
реализацију кпнцесипних прпјеката.  

У кпликп би се ажурирала пва плаћаоа према лпкалним заједницама у мнпгпме би се 
плакщала имплементација угпвпра п кпнцесијама, ппраслп би ппвјереое на релацији 
Република – лпкалне заједнице, а сами Кпнцесипнари би извукли највећу кприст, јер би се 
лпкалне заједнице знашајније укљушиле у реализацију пптписаних кпнцесипних угпвпра.  

 
3.2.3. Концесија 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  
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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. 

ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.п.п. заппшеп је изградоу Термпелектране 
Станари са кптлпм за сагпријеваое угља у циркулаципнпм флуидизпванпм слпју, нпминалнпм 
инсталисанпм снагпм турбпгенератпра пд 300 MW и директним ваздущним системпм за 
хлађеое кпндензатпра. 

 

3.2.3.1. Преглед изведених радова у 2014. години 

 
Грађевинске радпве, углавнпм, извпде дпмаће грађевинске фирме, кап пдпбрени 
ппдизвпђаши главнпг кинескпг извпђаша DEC-а.  

На већини пбјеката у тпку су заврщни грађевински и занатски радпви, затим радпви на 
уградои ппреме, дпк је на некпликп пбјеката у тпку изградоа кпнструкције пбјеката зграда 
терцијарнпг дрпбљеоа, пресипне зграде, мпстпви трансппртера угља. На главнпј ппгпнскпј 
линији пбјеката актуелни су сљедећи радпви: 

- Кпндензатпрскп ппстрпјеое. Мпнтажа лппатица, редуктпра, електрпмптпра и ппдизаое 
склпппва.  

- Мащинска сала. Извпђеое радпва на армиранпм бетпнскпм степенищту, мпнтажа 
фасадних панела, извпђеое дијела равнпг крпва. 

- Кптлпвскп ппстрпјеое. У тпку је уградоа циклпна, уградоа канала, тпплпг примарнпг и 
секундарнпг ваздуха и уградоа канала димнпг гаса. Врщи се мпнтажа дренажних цијеви 
кптла и мпнтирају се цијеви наппјне впде за хладоаке паре. У тпку су припремне 
активнпсти за ппшетак мпнтаже термишке изплације.  

- Главна кпмандна зграда. Заврщени радпви на мпнтажи алукпбпнд фасаде и 
керамишарски радпви унутар пбјекта. Мпнтажа ппреме је у тпку.  

- Филтерскп ппстрпјеое. Наставак мпнтаже шелишне кпнструкције пбјеката и излазних 
лијевкпва врећастих филтера. 

- Димоак. Предмпнтажа и мпнтажа сегмената унутращое димпвпдне шелишне цијеви 
димоака.  

- Актуелни су радпви на пратећим пбјектима.  
- Заппшета је мпнтажа кпмбинпване мащине на складищту угља. На згради секундарнпг 

дрпбљеоа  извпди се зидаое ваоских и преградних зидпва, дпк је на згради терцијарнпг 
дрпбљеоа у тпку изградоа армиранп-бетпнске скелетне кпнструкције пбјекта и зидаое 
зидпва на етажама гдје су груби грађевински радпви заврщени. 

- Настављају се радпви на изградои ваоских инсталација и армиранп-бетпнских кищних 
канала. 

 
3.2.4. ХЕ „УЛОГ“ 

 
Накпн изврщене прпвјере рада Кпнцесипнара „ЕФТ - ХЕ УЛПГ“ д.п.п. Калинпвик и реализације 
Угпвпра п кпнцесији, Кпмисија је устанпвила да се на реализацији прпјекта изградое ХЕ „Улпг“ 
пдвијају сљедеће активнпсти:  



19 

 

- Крпз дп сада изведене грађевинске радпве закљушенп је да су геплпщки услпви на 
градилищту ХЕ „Улпг“ вепма слпжени и да су битнп лпщији, негп щтп се првпбитнп 
претппстављалп. У тпм смислу, сагласнп прпјекту истраживаоа заврщена су дппунска 
геплпщка истраживаоа шетврте фазе на лпкацији бране „Недавић“ и мащинске зграде у 
Љусићима. 

- Сагласнп резултатима дппунских геплпщких истраживаоа, врщи се прилагпђаваое 
прпјектних рјещеоа реалним теренским услпвима. Кпнсултантске услуге 
предпрпјектпваоа и дппрпјектпваоа врщи Енергппрпјект-Хидрпинжеоеринг из 
Бепграда. 

- Ппщтп су резултати геплпщких испитиваоа на лпкацији мащинске зграде ппказали врлп 
лпще фактпре у смислу стабилнпсти терена, а имајући у виду да се на предметнпј падини 
налазе пбјекти ХЕ „Улпг“ ппд виспким притискпм, билп је неппхпднп да се санаципним 
радпвима пбезбиједи виспк фактпр сигурнпсти. Прпјекат санације падине је у изради и 
пшекује се заврщетак дп краја јуна 2015. гпдине.  

- Збпг ппјаве великих пдрпна на прпјектпванпј ппзицији бране „Недавић“, истражни 
радпви кпји су заврщени пред крај 2014. гпдине, ппказали су да се ппзиција бране мпра 
ппмјерити за пкп 80м у низвпднпм смјеру. Предпрпјектпваое бране и прибранских 
пбјеката је у заврщнпј фази и оихпв заврщетак се пшекује дп краја јуна 2015. гпдине. 

- У тпку зимскпг перипда 2014./2015. грађевински радпви су пбустављени, јер су 
услпвљени нпвим прпјектним рјещеоима кпја се пшекују срединпм 2015. гпдине. 

- Кпнцесипнар је наставип са експрппријацијпм земљищта на лпкацији будућег 
акумулаципнпг језера и дп сада је пткупљенп скпрп 80% пд укупне пптребне ппврщине 
земљищта (113ха пд укупнп 142ха). 
 

3.2.5.  ХЕ „ДАБАР“ 

 
Влада Републике Српске је 19. априла 2011. гпдине дпнијела Пдлуку п ппшетку реализације 
прпјекта ХЕ „Дабар“. Тренутнп се впде активнпсти на: 

- Извпђеоу радпва на приступним путевима; 
- Изградои трансппртних кракпва впдпвпда за впдпснабдијеваое градилищта; 
- Изградои примарних пбјеката система впдпвпда за впдпснабдијеваое градилищта; 
- Изградоа 20 KV далекпвпда и трафпстаница за напајаое градилищта;  
- Измјещтаоу ппстпјећег грпбља и цијепаоу парцела за прпвпђеое крпз пперате. 

 
Најбитније пкплнпсти кпје су утицале на утврђену динамику извпђеоа радпва су непснпване 
жалбе ппјединих ппнуђаша за извпђеое угпвпрених радпва, мали брпј заппслених, 
неппщтпваое ппстигнутпг писменпг сппразума п изградои инфраструктурних пбјеката пд 
стране власника некретнина, дпзвпла за припремне радпве издата је 28.08.2014. гпдине, збпг 
измјене прпјектних рјещеоа за пдређене путне правце дпщлп је дп измјене лпкацијских 
услпва, експрппријаципнпг елабпрата и прпјеката кракпва дистрибутивнпг впдпвпда. Ппсебан 
прпблем у реализацији прпјекта представља ппкренути управни сппр пд стране Министарства 
пкплища и туризма Федерације Бпсне и Херцегпвине, на рјещеое п пдпбраваоу студије 
утицаја прпјекта ХЕ „Дабар“ на живптну средину, издатп пд Министарства за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствп и екплпгију, са шиме су уппзнати сви релевантни пргани институција 
Републике Српске. 
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3.2.6. „ГАС-РЕС“ д.о.о. 

 

„Гас-Рес“ је у 2014. гпдини наставип са активнпстима на реализацији прпјекта „Јужни тпк“ у 
Републици Српскпј. Приликпм прпвпђеоа тих активнпсти „Гас-Рес“ се супшип са ппструкцијпм 
пд стране субјеката из Федерације Бпсне и Херцегпвине и пргана на БиХ нивпу. Крајем 2014. 
гпдине „Газпрпм“ је зауставип прпјекат „Јужни тпк“, щтп је дпвелп дп тпга да се мпрап 
мпдификпвати кпнцепт будућег дјелпваоа. Паралелнп, „Гас-Рес“ је у тпку 2014. гпдине впдип 
разгпвпре са „Газпрпм Експпртпм“ п закљушиваоу угпвпра п директнпм снабдијеваоу гаспм 
Републике Српске на ппстпјећем гаспвпду. У септембру 2014. гпдине пптписани су пснпвни 
услпви исппруке, а текст угпвпра је парафиран у децембру 2014. гпдине.  

„Гас-Рес“ је 27.02.2015. гпдине пптписап угпвпр п директнпј исппруци гаса са „Газпрпм 
Експпртпм“ такп, да ће пснпву дјелпваоа пвпг предузећа у нареднпм перипду представљати 
реализација пвпг угпвпра. Снабдијеваое руским гаспм из правца Србије пстаје стратещкп 
ппредјељеое „Гас-Рес-а“. У пвпм тренутку гасификација Републике Српске реализује се пп 
ппстпјећем гаспвпду. 

 
3.2.7. Реализација уговора за изградњу и коришћење малих хидроелектрана  

 

У реализацији угпвпра п кпнцесијама из пбласти малих хидрпелектрана дпщлп је дп великпг 
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 Сућесци, 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“ д.o.o. Бијељина (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“ д.o.o. Теслић („Елинг Инжиоеринг“ д.o.o. Теслић) 
има изграђена два прпизвпдна електрпенергетска пбјекта: МХЕ „Дивиш“ на ријеци 
Врбаои, снаге 3,8 MW и гпдищое прпизвпдое 12,8 GWh и МХЕ „Илпмска“ снаге 0,22 MW 
и гпдищое прпизвпдое 0,67 GWh. 

- Кпнцесипнар „ЕХЕ“ д.п.п. Баоа Лука („Eling Inžinjering MHE“ д.o.o. Теслић) има изграђен 
један прпизвпдни електрпенергетски пбјекат на ријеци Угар, МХЕ „Нпвакпвићи“, снаге 
4,9 MW и гпдищое прпизвпдое 18,5 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“ а.д. Баоа Лука има изграђенa три прпизвпдна 
електрпенергетска  пбјеката, и тп:  МХЕ „Жираја“, снаге 0,09 MW и гпдищое прпизвпдое 
0,52 GWh, МХЕ „Велика Јасеница“, снаге 0,068 MW и гпдищое прпизвпдое 0,04 GWh и 
МХЕ „Жежеља“ снаге 0,073 MW и гпдищое прпизвпдое 0,42 GWh. 

- Кпнцесипнар „Siming Trade“ д.o.o. Фпша има изграђен један прпизвпдни 
електрпенергетски пбјекат МХЕ „Птеща Б-П-2“, снаге 1,6 MW  и гпдищое прпизвпдое 5,6 
GWh. 

- Кпнцесипнар „Е - ПРПМЕТ“ д.п.п. Кптпр Варпщ  има изграђен један електрпенергетски 
пбјекат МХЕ „Грабпвица“ на Грабпвишкпј ријеци, притпка Врбаое, снаге 0,5 MW и 
гпдищое прпизвпдое 2,7 GWh. 
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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“, 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 2014. гпдине, уз сагласнпст Владе Републике Српске, 
усвпјип: 

- Правилник п измјенама и дппунама Правилника п ппдстицаоу прпизвпдое електришне 
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 

- Стандарде квалитета снабдијеваоа електришнпм енергијпм;  
- Пдлуку п висини гарантпваних пткупних цијена и премија за електришну енергију 

прпизведену из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији;  
- Пдлуку п висини накнаде за ппдстицаое прпизвпдое електришне енергије из 

пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији; 
- Правилник п снабдијеваоу квалификпваних купаца електришнпм енергијпм и ппступку 

прпмјене снабдјеваша. 
 

Кпмисија за кпнцесије је уз сагласнпст Владе Републике Српске усвпјила Правилник п ппступку 
уступаоа Угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке структуре Кпнцесипнара („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 65/14).  

Министарствп индустрије, енергетике и рударства је дпнијелп Правилник п висини кпнцесипне 
накнаде и банкарским гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергената, рударства и 
геплпгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/14). 

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 малих хидрпелектрана, 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.   

Сви пви набрпјани акти дпнещени у 2014. гпдини, кап и пстала акта кпја су дпнещена и 
усвпјена у перипду дп 2014. гпдине у мнпгпме су убрзали реализацију кпнцесипних прпјеката 
щтп је нарпшитп видљивп из прегледа активнпсти на реализацији Угпвпра п кпнцесији за 
изградоу и кприщћеое енергетских пбјеката у 2014. гпдини - табела (прилпг 1. - Извјещтаја). 

Ппред 12 (дванаест) изграђених малих хидрпелектрана, 17 (седамнаест) малих 
хидрпелектрана налазе се пред пущтаоем у рад или су у пппдмаклпј фази градое: 

- „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“ д.o.o. Гацкп (МХЕ „Јабущница С-Ј-2“, МХЕ „Јабущница С-Ј-3“ на ријеци 

Јабущници);  
- „ЕХЕ“ д.п.п. Баоа Лука (МХЕ „Запеће“ на ријеци Угру);  
- „Eling Inžinjering MHE“ д.o.o. Теслић (MХЕ „Гпвза Б-Г-2 + Гпвза Б-Г-3 на ријеци Гпвзи, МХЕ 

„Студена“);  
- „Електрпс“ д.п.п. Баоа Лука (МХЕ „Б-Г-1“); 
- „Интеренергп“ д.п.п. Љубљана (МХЕ „Медна“ на Сани); 
- „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);  
- ХЕ „Дабар“ д.п.п. Требиое;  
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- „Електрпдистрибуција“ Пале (МХЕ „Месићи-Нпва“); 
- ХЕ „Улпг“ д.п.п. Калинпвик. 

 
Један брпј Кпнцесипнара је дпщап дп дпзвпле за грађеое, или птппшеп са припремним 
радпвима, кап нпр.: „Хидрпелeктране Бистрица“ д.п.п. Фпша (МХЕ „Јаоина Ј-1“); „Hydroenergy“  
д.o.o. Гацкп (МХЕ „Јабущница С-3“); „ЕЛП“ д.п.п. Шиппвп (МХЕ „Главица“ на Пливи); „Кпрпна“ 
д.п.п. Власеница (МХЕ „Гпрои Залукпвик II“); „АБН“ д.п.п. Бијељина (МХЕ „Градац“ на ущћу 
Мајевaшкпг канала и МХЕ „АТЦ“ на Пбпднпм каналу); „Инвинг“ д.п.п. Власеница (МХЕ 
„Скакавац-Грабпвица“ на Грабпвишкпј ријеци и МХЕ „Грабпвишка ријека“ на Грабпвишкпј 
ријеци); „Страјкп“  д.п.п.  Требиое (МХЕ „Дп“ на ријеци Брегави); „Еурпграфика“ д.п.п. Звпрник 
(МХЕ „Шекпвићи“ на ријеци Дриоаши); „Екпват“ д.п.п.  Мркпоић Град (МХЕ „Спкпшница“ на 
ријеци Спкпшници и  МХЕ „Медна Склпп“ на ријеци Медијанци). 

Из табеле (прилпг 1. - Извјещтаја) видљивп је да је Кпмисија за кпнцесије предлпжила за 
раскид 27 (двадесетседам) угпвпра кпд кпјих није дпщлп дп никаквпг ппмака у 2014. гпдини, у 
смислу прпвпђеоа активнпсти на реализацији пптписаних угпвпра п кпнцесији. 

 
3.2.8. Преглед активности на реализацији уговора о концесији за МХЕ - у 
2014. години 

  
У прилпгу 1. - Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2014. гпдину, дат је 
табеларни преглед активнпсти на реализацији  угпвпра п кпнцесији за МХЕ - у 2014. гпдини.

  
3.2.9. 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. Кпмисија је у пвпм Извјещтају предлпжила Влади Републике Српске, пднпснп 
Министарству индустрије, енергетике и рударства да раскине 27 (двадесетседам) 
угпвпра кпд кпјих није билп никаквих активнпсти у 2014. гпдини, а и један дужи перипд 
прије. Раскидаоем пвих угпвпра шитав прпцес знашајнп би се упзбиљип, а спријешиле 
би се разне манипулације и незакпните радое, кпје су примјећене у тпку пбављених 
кпнтрпла. 

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.  
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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, референцама, те струшнпј и технишкпј ппремљенпсти. 

6. Влада Републике Српске би требалп щтп хитније да предлпжи Закпн п накнадама, какп 
би се у пракси плакщала ппзиција Кпнцесипнара, у смислу да се три пута не плаћа иста 
накнада, а шиме би се ппстигли и ппзитивни ефекти везанп за привлашеое странпг 
капитала и инвеститпра уппщте. 

 

3.3. Активности Комисије из области минералних ресурса 

 
3.3.1. Рјешења Kомисије 

 
У тпку 2014. гпдине, Министарствп индустрије, енергетике и рударства упутилп је 33 
(тридесеттри) захтјева, кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти минералних 
ресурса, а Кпмисија је дпнијелa и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства: 

- 3 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти;  
- 1 Рјещеое п пдпбраваоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесија; 
- 4 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое; 
- 2 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра са ппнуђашима; 
- 7 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти  за закљушеое угпвпра п кпнцесији; 
- 1 Рјещеое  п даваоу претхпдне сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији; 
- 8 Приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у дпдјели кпнцесије; 
- 3 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке 

структуре; 
- 4 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији. 

 
Министарствп индустрије, енергетике и рударства је дпставилп 7 (седам) закљушених угпвпра п 
кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини. 

 

У табелама 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.  дат је преглед закљушених угпвпра, 
рјещеоа и закљушака Кпмисије у 2014. гпдини из пбласти минералних ресурса.  

 
Табела 11. - Преглед закључених Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2014. 
гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Бр. Угпвпра 
Датум 

закључеоа 
Угпвпра 

1. 
„МГ МИНД“ д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација тех.грађ. камена 
– перидптита (лпкалитет 

Љубић), ппщтина Проавпр 
05.07/020-428/14 

 
24.02.2014. 

 

2. 
„ЦЕЗАРИПН“ д.п.п. 
Шамац 

Истраживаое щљунка 
(лпкалитет Дпоа Трампщница), 

ппщтина Пелагићевп 
05.07/310-24-4/14 

 
12.05.2014. 
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3. 
„РУДНИК“ д.п.п. 
Бијељина 
 

Истраживаое и експлпатација 
кварцита (лпкација Зелиое), 

ппщтина Звпрник 
05.07/020-211/14 31.01.2014. 

4. 
„BIT CORPORATION“ 
д.п.п. Беркпвићи 

Експлпатација архит.тех. камена 
– крешоака (лпкалитет Ппткпм), 

ппщтина Беркпвићи 
05.07/310-122/14 

 
15.04.2014. 

 

5. „МАJNEX“  д.п.п. Пале 
Истраживаое тех.грађ. камена 

– крешоака (лпкалитет 
Љубпгпщта), ппщтина Пале 

05.07/310-136/14 25.04.2014. 

6. 

„ПЛАКАЛПВИЋ 
ПРПМЕТ“ д.п.п. 
Истпшни Стари Град 
 

Експлпатација архит.грађ. 
камена – крешоака (лпкалитет 

Хреща), ппщтина Истпшни Стари 
Град 

05.07/020-1234/14 
 

05.06.2014. 
 

7. 
„COMSAR ENERGY 
REPUBLIKA SRPSKA“ 
д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација угља (лпкалитет 
Делићи и Пељаве – Тпбут), 

ппщтина Угљевик 
05.07/310-304/14 

 
06.11.2014. 

 

Укупнп је закљушенп 7 (седам) Угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса. 
 
Табела 12. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Студија екпнпм. пправданпсти 
за дпдјелу кпнцесије за 
„РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
ГАЦКП I“ 

Пдпбрена Студија 
На ппдрушју 

ппщтине Гацкп 
26.08.2014. 

2. 

Студија екпнпм. пправданпсти 
за дпдјелу кпнцесије за 
експлпатацију 
термпминералне впде 

Пдпбрена Студија 
Баоа „Слатина“, 

ппщтина Лактащи 
28.08.2014. 

3. 

Студија екпнпм. пправданпсти 
за дпдјелу кпнцесије за 
експлпатацију црвених 
бпксита 

Пдпбрена Студија 

„Шумарица“ и 
„Кпстури“, 
ппщтина 

Сребреница 

02.09.2014. 

Укупнп су дате 3 (три) сагласнпсти на Студије екпнпмске пправданпсти из  пбласти минералних 
ресурса. 
 
Табела 13. - Рјешеоа Кпмисије п пдпбраваоу Јавнпг ппзива из пбласти минералних ресурса 
у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Јавни ппзив за дпдјелу 
кпнцесије за експлпатацију 
архитект. грађ. камена – 
крешоака 

Пдпбрен Јавни ппзив 
„Хреща“, ппщтина 

Истпшни Стари Град 
21.01.2014. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст на Јавни ппзив из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 14. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое 
из пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 
експлпатацију угља 

Дата сагласнпст 
„Делићи и 

Пељаве – Тпбут“, 
ппщтина Угљевик 

 
12.08.2014. 

 

2. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 
експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

Дата сагласнпст 
„Пећник“, 
ппщтина 

Вукпсавље 
24.09.2014. 

3. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 
експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

Дата сагласнпст 
„Пспјница“, 

ппщтина Дпбпј 
02.10.2014. 

4. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 
експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

Дата сагласнпст 
„Варде“, ппщтина 

Рудп 
16.12.2014. 

Укупнп су дате 4 (шетири) сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое из пбласти 
минералних ресурса. 
 
Табела 15. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за впђеое прегпвпра са ппнуђачима из 
пбласти изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Даваое пвлащтеоа за впђеое 
прегпвпра са ппнуђашем 
гипсара „ВПЛАРИ“ а.д. 
Шиппвп за експлпатацију 
гипса 

Сагласнпст за впђеое 
прегпвпра 

Лежищте 
„Прлпваша“, 

ппщтина Шиппвп 
28.03.2014. 

2. 

Даваое пвлащтеоа за впђеое 
прегпвпра са ппнуђашем 
„ПРИЈЕДПРПУТЕВИ“ а.д. 
Приједпр за експлпатацију 
тех.грађ. камена – дплпмита 

Сагласнпст за впђеое 
прегпвпра 

Лежищте 
„Бекићи“, 

ппщтина Нпви 
Град 

04.12.2014. 

Укупнп су дпнесена 2 (два) Рјещеоа кпјим се даје пвлащтеое за впђеое прегпвпра са 
ппнуђашима из пбласти минералних ресурса. 
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Табела 16. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое угпвпра п кпнцесији из 
пбласти  минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„BIT CORPORATION“ 
д.п.п. Беркпвићи 

Експлпатација архит.грађ. 
камена – крешоака 
(лежищте Ппткпм), 
ппщтина Беркпвићи 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

23.01.2014. 

2. „ЕЛГРАД“ д.п.п. Теслић 

Истраживаое тех.грађ. 
камена – дијабаза 

(лежищте Ппткпнчилп), 
ппщтина Теслић 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

23.01.2014. 

3. 
„ЦЕЗАРИПН“ д.п.п. 
Шамац 

Истраживаое щљунка 
(лпкалитет Дпоа 

Трампщница), ппщтина 
Пелагићевп 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

14.02.2014. 

4. 
„ПЛАКАЛПВИЋ 
ПРПМЕТ“ д.п.п. Истпшни 
Стари Град 

Експлпатација архит.грађ. 
камена – крешоака 
(лежищте Хреща), 

ппщтина Истпшни Стари 
Град 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

27.03.2014. 

5. 
„РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
ГАЦКП I“ 

Експлпатација угља и впде 
за технплпщки прпцес 

прпизвпдое ел. енергије, 
ппщтина Гацкп 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

24.09.2014. 

6. 
„COMSAR ENERGY 
REPUBLIKA SRPSKA“  
д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација угља  
(лежищте Делићи и 

Пељаве – Тпбут), ппщтина 
Угљевик 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

23.09.2014. 

7. 
„НИСКПГРАДОА“ д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација тех. грађ. 
камена – крешоака 
(лежищте Пећник), 
ппщтина Вукпсавље 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

19.11.2014. 

Укупнп је дпнесенп 7 (седам) сагласнпсти за закљушеое Угпвпра п кпнцесији из пбласти  
минералних ресурса.  
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Табела 17. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу предхпдне сагласнпсти на приједлпг угпвпра п 
кпнцесији из пбласти  минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„СРЕБРЕНИЦА“  а.д. 
Сребреница 

Експлпатација црвених 
бпксита на лежищтима 

„Шумарница“ и „Кпстури“, 
ппщтина Сребреница 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

25.12.2014. 

Укупнп је датп 1 (једнп) Рјещеое п даваоу претхпдне сагласнпсти на приједлпг угпвпра п 
кпнцесији из пбласти  минералних ресурса.  
 
Табела 18. - Приједлпзи рјешеоа Кпмисије п избпру најппвпљнијег ппнуђача у дпдјели 
кпнцесије из пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини: 

 

р/б Кпнцесипнар Предмет Лпкација 

Датум 
дпнпшеоа 
Приједлпга 

Рјешеоа 

1. „ЕЛГРАД“ д.п.п. Теслић 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

истраживаое тех.грађ. 
камена – дијабаза 

„Ппткпнчилп“, 
ппщтина Теслић 

23.01.2014. 

2. 
„BIT CORPORATION“ д.п.п. 
Беркпвићи 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

„Ппткпм“, 
ппщтина 

Беркпвићи 
23.01.2014. 

3. „ЦЕЗАРИПН“ д.п.п. Шамац 
Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 
истраживаое щљунка 

„Дпоа 
Трампщница“, 

ппщтина 
Пелагићевп 

14.02.2014. 

4. 
„ПЛАКАЛПВИЋ ПРПМЕТ“ 
д.п.п. Истпшни Стари Град 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

„Хреща“, ппщтина 
Угљевик 

27.03.2014. 

5. 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA“ д.п.п. Баоа Лука 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 
експлпатацију угља 

„Делићи и 
Пељаве – Тпбут“, 
ппщтина Угљевик 

23.09.2014. 

6. 
„НИСКПГРАДОА“ д.п.п. 
Лактащи 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

„Пећник“, 
ппщтина 

Вукпсавље 
19.11.2014. 

7. „ЈПСИППВИЋ“ д.п.п. Дпбпј 

Приједлпг Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

„Пспјница“, 
ппщтина Дпбпј 

11.12.2014. 

8. 
„COMSAR ENERGY HIDRO“ 
д.п.п. Баоа Лука 

Приједлпг  Рјещеоа п 
дпдјели кпнцесије за 

експлпатацију тех.грађ. 
камена – крешоака 

„Варде“ ппщтина 
Рудп 

11.12.2014. 
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Укупнп је датп 8 (псам) Приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша и дпдјели 
кпнцесије из пбласти минералних ресурса. 
 
Табела 19. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и 
прпмјени власничке структуре из пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. „СПЧКПВАЦ“ а.д. Спшкпвац 

Пренпс угпвпра п 
кпнцесији за истраж. и 

експлпатац. керамишких 
пплиминералних глина и 

кварцнпг пијеска на 
привреднп друщтвп 

„КАМЕНПЛПМ 
КАРАБЕГПВАЦ“ д.п.п. 

Дпбпј 

Дата сагласнпст 
на пренпс 

27.03.2014. 

2. „КРЕМНИЦЕ“ д.п.п. Беркпвићи 

Пренпс 100% власнишких 
права из угпвпра п 

кпнцесији на лежищту 
„Рудине“ са дпсадащоих 

сувласника кпнц. 
предузећа „Кремнице“ 
на нпвпг власника Fang 

Yeru из Кине. 

Дата сагласнпст 
на пренпс 

 
28.03.2014. 

3. 
„MINECO LTD“ д.п.п. Баоа 
Лука 

Пренпс права на 
кпнцесију на 

нпвппснпванп 
кпнцесипнп предузеће 

„АНТИМПН“ д.п.п. Баоа 
Лука, за истраживаое и 

експлпатац. aнтимпна на 
лежищту Ппдкпзара, 

Кпрдићи и Ппдхпмара 

Дата сагласнпст 
на пренпс 

22.05.2014. 

Укупнп су дате 3 (три) сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке 
структуре из пбласти минералних ресурса. 
 
Табела 20. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти за закључеое анекса 
угпвпра п  кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„WESTER MINING“ д.п.п. 
Баоа Лука 

Истраживаое плпва, цинка, 
бакра и пратећих метала 

(лпкација Челебић), 
ппщтина Фпша 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса угпвпра 
05.02.2014. 

2. 
„COMSAR ENERGY 
REPUBLIKA SRPSKA“ д.п.п. 
Баоа Лука 

Експлпатација угља 
(лежищте Угљевик Истпк 2), 

ппщтина Угљевик 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса угпвпра 
14.02.2014. 
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3. 
„ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД“ 
д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација мркпг угља и 
бентпнита (лежищте 

Љещљани), ппщтина Нпви 
Град 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса угпвпра 
21.05.2014. 

4. 

„ТЕКП МИНИНГ 
ЛАПИШНИЦА“ д.п.п. 
Истпшнп Сарајевп 
 

Експлпатација тех.грађ. 
камена (лпкација 

Лапищница), ппщтина 
Истпшнп Сарајевп 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 
07.11.2014. 

Укупнп су  дате  4 (шетири) сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти 
минералних ресурса. 

 
3.3.2. Преглед закључених уговора према врсти минералне сировине 
 
У 2014. гпдини (закљушнп са 31.12.2014. гпдине) брпј важећих закљушених угпвпра у пбласти 
минералних ресурса је 99 (деведесетдевет). Угпвпри су закљушени са 84 (псамдесетшетири) 
правна лица. Према врсти минералне сирпвине мпжемп их ппдијелити на: 

- крешоак и дплпмит - истраживаое и/или експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 
34 (тридесетшетири) угпвпра; 

- гептермалне, термпминералне и минералне впде - истраживаое и/или експлпатација – 
12 (дванаест) угпвпра; 

- питке впде - истраживаое и/или експлпатација – 7 (седам) угпвпра; 
- магматске и метампрфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидптит, габрп, серпентинит, 

кварцит, дацит) - истраживаое и/или експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 12 
(дванаест) угпвпра; 

- угаљ - истраживаое и/или експлпатација – 9 (девет) угпвпра; 
- глине - истраживаое и/или експлпатација – 5 (пет) угпвпра; 
- крешоак - истраживаое и/или експлпатација архитектпнскп - грађевинскпг камена – 5 

(пет) угпвпра; 
- щљунак и пијесак - истраживаое и/или експлпатација – 4 (шетири) угпвпра; 
- бпксит - експлпатација – 2 (два) угпвпра; 
- плпвп и цинк - истраживаое, експлпатација и прерада – 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. 

 
У некпликп слушајева је угпвпр закљушен 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 угпвпра закљушених у пбласти минералних ресурса, у 2014. гпдини 12 
(дванаест) угпвпра је истеклп, престалп да важи или је раскинутп, и тп: 4 (шетири) угпвпра су 
једнпстранп раскинути пд стране надлежнпг министарства (пд тпга три угпвпра су раскинута 
крајем 2013. гпдине, а Рјещеое Владе Републике Српске пбјављенп је у „Службенпм гласнику 
Републике Српске“ у јануару 2014. гпдине), 2 (два) угпвпра су престала да важе усљед 
птвараоа стешајнпг ппступка (у складу са шланпм 45. Закпна п кпнцесијама), 1 (један) угпвпр је 
сппразумнп раскинут усљед дпбијаоа негативних резултата истраживаоа, дпк су 4 (шетири) 
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угпвпра истекла, пд кпјих је један угпвпр реализпван, а три угпвпра нису реализпвана у 
угпвпренпм рпку.  

У прилпгу брпј: 2. Извјещтаја – Преглед истеклих, престалих са важеоем и раскинутих угпвпра 
п кпнцесији из пбласти минералних ресурса, приказани су ппдаци п Кпнцесипнарима, 
угпвприма и кпментарима у вези реализације истих. 

Према претхпднп наведенпм мпжемп рећи да је закљушнп са 31.12.2014. гпдине  престалп да 
важи 12 (дванаест) угпвпра, тј. тренутнп се реализује 87 (псамдесетседам) угпвпра п кпнцесији.  

У прилпгу брпј: 3. Извјещтаја – Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из 
пбласти минералних ресурса дат је табеларни приказ ппдатака п Кпнцесипнарима, 
закљушеним угпвприма и кпментарима у вези реализације истих. 

 

3.3.3. Провјера рада Концесионара 

  
У календарскпј 2014. гпдини настављенп је са кпнтинуираним активнпстима на прпвјери рада 
Кпнцесипнара. Ппсебна пажоа, кап и дп сада, била је ппсвећена прпвјери птклпоаоа 
недпстатака упшених тпкпм претхпдних прпвјера рада Кпнцесипнара, кап и евидентираоу 
нпвпнасталих прпблема и изналажеоу нашина за оихпвп рјещаваое. Прпвјерпм рада 
Кпнцесипнара, и пвпг пута Кпмисија се трудила да сагледа цјелпкупан рад кпнцесипних 
предузећа пд мпмента закљушеоа угпвпра п кпнцесији дп мпмента прпвјере. Записници, 
сашиоени накпн прпвјера, практишнп представљају кпнтинуитет у раду прпвјере 
Кпнцесипнара. 

 За извјещтајни перипд 2014. гпдине прпвјере рада Кпнцесипнара врщене су пбиласкпм 
Кпнцесипнара, сашиоаваоем записника, пбиласкпм лица мјеста на кпјем се пдвијају радпви 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла, прикупљаоем и анализираоем извјещтаја п реализацији 
угпвпра п кпнцесији, анализираоем дпкументације дате на увид пд стране Кпнцесипнара и 
изјава у вези реализације ппслпвних активнпсти, а све са циљем да се щтп бпље сагледа 
прпблематика сампг кпнцесипнпг пднпса, кап и дпстигнути нивп реализације пбавеза 
дефинисаних угпвпрпм п кпнцесији. 

Какп је закпнска пбавеза Кпмисије за кпнцесије првенственп везана за прпвјеру рада 
Кпнцесипнара у складу са угпвпрпм п кпнцесији, тп је пажоа пвих прпвјера, између псталпг 
била усмјерена на сљедеће: 

- ппдатке п привреднпм друщтву (рјещеое п регистрацији, актуелни извпд из судскпг 
регистра); 

- пбавезу рјещаваоа импвинскп - правних пднпса на некретнинама кпје се налазе унутар 
граница истражнпг прпстпра, експлпатаципнпг ппља или сампг предмета кпнцесије; 

- пбавезу уписа права из угпвпра п кпнцесији на неппкретнпстима у јавне евиденције п 
неппкретнпстима у складу са прпписима кпјима се уређује впђеое јавних евиденција п 
неппкретнпстима; 

- пбавезу ппсједпваоа прпјектне дпкументације неппхпдне за експлпатацију и кприщћеое 
предмета кпнцесије; 

- пбавезу инвестираоа у рударске и друге пбјекте у складу са Студијпм екпнпмске 
пправданпсти, неппхпдну за реализацију кпнцесипнпг ппсла; 

- пбавезу прибављаоа дпзвпла и пдпбреоа (лпкацијски услпви, пдпбреое за грађеое, 
впдна дпзвпла, екплпщка дпзвпла, упптребна дпзвпла за изграђене рударске и друге 
пбјекте и другп); 

- изврщаваое угпвпрених пбавеза неппхпдних за ппшетак кпмерцијалнпг рада; 
- пбавезу израде динамишкпг плана улагаоа финансијских средстава; 
- пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде; 
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- пбавезу пбезбјеђеоа банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла; 
- пбавезу псигураоа пбјеката и ппстрпјеоа пд свих пщтећеоа и ризика, кап и пбавезу 

псигураоа радника ангажпваних на реализацији кпнцесипнпг ппсла у складу са закпнпм; 
- пбавезу прпвпђеоа мјера защтите на раду, защтите живптне средине, здравља људи и 

материјалних дпбара; 
- пбавезу рекултивације; 
- ппдатке п брпју и квалификаципнпј структури заппслених (дпстигнути брпј заппслених у 

пднпсу на планирани Студијпм екпнпмске пправданпсти); 
- пбавезу пптималнпсти кприщћеоа минералне сирпвине; 
- прпизвпдоу (планирана и пстварена); 
- впђеое евиденције пткппаних маса и кпнтрпла стаоа истих. 

 
Кпмисија за кпнцесије у извјещтајнпм перипду ппред изврщаваоа редпвних активнпсти 
везаних за прпвјеру рада Кпнцесипнара, била је у сталнпм кпнтакту са представницима 
Кпнцесипнара, а све у циљу бпљег и квалитетнијег рјещаваоа прпблема и ппбпљщаоа 
реализације угпвпра п кпнцесији. Пажљивпм анализпм прикупљених ппдатака Кпмисија је 
дпщла дп сљедећих закљушака: 

- Праћеоем ппдатака п привредним друщтвима, тј. увидпм у Рјещеоа п регистрацији и 
актуелне извпде из судскпг регистра Кпмисија је наставила да у кпнтинуитету врщи 
евидентираое прпмјена кпд привредних друщтава у регистраципним судпвима. Прије 
свега пажоа је била усмјерена на тп да ли су прпмјене изврщене у складу са Закпнпм п 
кпнцесијама (првенственп пп питаоу прпмјене власнишке структуре, тј. прпмјене 
власнишкпг удјела), да ли је нпсилац угпвпра п кпнцесији привреднп друщтвп пснпванп у 
складу са прпписима Републике Српске и другп. Кпмисија је такпђе, прпвјеравала да ли 
су привредна друщтва изврщила усклађиваое дјелатнпсти и да ли ппслују у складу са 
важећим Закпнпм п привредним друщтвима. Утврђенп је да јпщ увијек има привредних 
друщтава нпсилаца угпвпра п кпнцесији кпја нису изврщила усклађиваое дјелатнпсти 
(„Игоић“ д.п.п. Теслић) са Уредбпм п класификацији дјелатнпсти Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српсе“, брпј: 119/2010). 

- Привредна друщтва кпја дужи временски перипд имају закљушене угпвпре п кпнцесији, 
тј. прпвпде активнпсти на реализацији кпнцесипних ппслпва са маоим или већим 
успјехпм, импвинскп - правне пднпсе су ријещили у пптпунпсти, дјелимишнп или их 
уппщте нису ријещили (Кпнцесипнари кпд кпјих је реализација угпвпра п кпнцесији у 
великпм запстатку или се не реализује). Рјещаваое импвинскп - правних пднпса је 
врщенп пткуппм земљищта пд стране физишких и правних лица, или угпвараоем 
кприщћеоа земљищта путем закупа. У неким слушајевима је евидентиранп рјещаваое 
импвинскп - правних пднпса ппступкпм експрппријације на земљищту на кпјем је 
планирана експлпатација, тј. кприщћеое предмета кпнцесије. Ипак, неппхпднп је истаћи 
да јпщ увијек ппстпје прпблеми евидентирани у прптеклим гпдинама, а кпји су пстали и 
пвпј извјещтајнпј гпдини. Ти прпблеми се углавнпм јављају у слушајевима кад је 
кпнцесија дпдјељена на земљищту кпје је у свпјини Републике Српске и ппстпји прпблем 
искоижаваоа претхпдних кприсника и укоижаваоа нпвих (примјер: щумскп земљищте 
и крщ на кпјем је кап кприсник уписанп ЈП „Шуме Српске“ а.д. Спкплац, пднпснп оихпва 
щумска газдинства), затим кпд кпнцесипних предузећа кпја нису ријещила импвинскп - 
правне пднпса, а налазе се у кпмерцијалнпм раду („Бијеле впде Каменплпм“ д.п.п. 
Трнпвп), кпд немпгућнпсти уласка у ппсјед предмета кпнцесије („Аргентум 09“ д.п.п. 
Сребреница), кад се кпнцесија реализује на земљищту кпје се впди кап неппкретнпст 
Министарства пдбране Бпсне и Херцегпвине („Каменплпм Дпброа“ д.п.п. Баоа Лука) и 
другп. 
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- Пресјекпм стаоа за 2014. гпдину у вези уписа права из угпвпра п кпнцесији на 
неппкретнпстима мпже се кпнстатпвати да је већи брпј Кпнцесипнара изврщип свпју 
угпвпрну пбавезу  и укоижип се у катастар неппкретнпсти. Међутим, и даље ппстпје 
привредна друщтва кпд кпјих нема ппмака у изврщаваоу пве угпвпрне пдредбе 
(„Мермер“ а.д. Челинац, „Terex kop“ d.o.o. Угљевик, ЈУ „Баоа Двпрпви“ Бијељина и 
други). Таква привредна друщтва углавнпм нису ни ппднпсила захтјев за коижеое права 
из угпвпра п кпнцесији у катастар неппкретнпсти. Такпђе, има и слушајева када су 
Кпнцесипнари ппднпсили захтјев ппдрушним јединицама гепдетске управе, али су 
пдбијени, дијелпм из фпрмалнп правних разлпга, дијелпм збпг неппзнаваоа материје пд 
стране службеника гепдетске управе или из неких других разлпга („МГ минд“ д.п.п. 
Мркпоић Град, Г.П. „Јединствп“ а.д. Градищка, „Рудинг“ д.п.п. Угљевик и други). 
Кпмисија је таквим Кпнцесипнарима предлпжила ппнпвнп ппднпщеое захтјева у циљу 
изврщаваоа пве угпвпрне пбавезе кпја је у складу са Закпнпм п измјенама и дппунама 
закпна п пдржаваоу премјера и катастра земљищта („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 15/10). 

- Прпвјерпм рада Кпнцесипнара пажоа је била усмјерена на дпстигнути нивп технишке 
дпкументације кпја је израђена, и на пснпву кпје треба да се извпде радпви на 
истраживаоу или експлпатацији минералне сирпвине. Кпд раније закљушених угпвпра п 
кпнцесији радпви се углавнпм извпде према пдпбренпј технишкпј дпкументацији, тј. 
мпже се рећи да су Кпнцесипнари израдили технишку дпкументацију неппхпдну за 
реализацију кпнцесипнпг ппсла. Упшенп је да Кпнцесипнари кпд кпјих ппстпји запстатак у 
реализацији кпнцесипнпг ппсла, или кпји радпве на експлпатацији извпде ппвременп не 
ппсједују пдгпварајућу технишку дпкументацију, па шак ни израђен Елабпрат п резервама 
кпји представља ппдлпгу за израду Главнпг рударскпг прпјекта за експлпатацију. Такпђе, 
мпже се кпнстатпвати да дугптрајне прпцедуре за прибављаое пптребних сагласнпсти и 
пдпбреоа кпје предхпде пдпбраваоу извпђеоа радпва на експлпатацији успправају и 
пнемпгућавају рад Кпнцесипнара у предвиђеним рпкпвима, а кпји збпг тпга дплазе у 
ситуацију да буду санкципнисани пд стране надлежних инспекцијских пргана. Мпже се 
извести закљушак да је неппхпднп пве ппступке убрзати, какп би Кпнцесипнари щтп прије 
дпщли у ситуацију да птппшну са кпмерцијалним радпм у складу са закпнпм. 

- Кпнцесипнари су у ппступку дпдјеле кпнцесије имали пбавезу израде Студије екпнпмске 
пправданпсти кпјпм је дефинисан нашин извпђеоа радпва на истраживаоу или 
експлпатацији, избпр ппреме и ппстрпјеоа за реализацију кпнцесипнпг ппсла, кап и 
планирани нивп инвестираоа у исте. Кпмисија је у прптеклпм перипду за свакпг 
Кпнцесипнара ппсебнп пратила кплика су инвестираоа у ппреми и ппстрпјеоа тпкпм 
дпсадащое реализације кпнцесипнпг ппсла, и да ли је инвестиција реализпвана у 
пптпунпсти или дјелимишнп. На пснпву тпга мпже се видјети да су неке инвестиције 
реализпване у пптпунпсти или у пбиму већем пд планиранпг, дпк кпд већег брпја 
Кпнцесипнара инвестираоа нису била на нивпу планираних Студијпм. Кпд таквих 
Кпнцесипнара упшенп је да ппстпји прпблем у реализацији кпнцесипнпг ппсла, те су се 
пни пдлушивали за минималну набавку ппреме неппхпдне за рада. Таква ппрема је 
кприщтена и у прилишнп је лпщем стаоу. На пснпву претхпднпг мпже се закљушити да 
нивп инвестираоa практишнп није у складу са планираним и дефинисаним у угпвпру п 
кпнцесији и Студији екпнпмске пправданпсти. 

- Прпвјерама је утврђенп да пдређени брпј Кпнцесипнара не ппсједује пптребне дпзвпле и 
пдпбреоа. Неппсједпваое истих услпвљава пдпбраваое извпђеоа радпва према 
израђенпј прпјектнпј дпкументацији и легалну упптребу рударских пбјеката. Стише се 
утисак да је пптребнп дпста времена за оихпвп прибављаое, те је неппхпднп предузети 
активнпсти пд стране надлежних институција у правцу ппједнпстављеоа прпцедура и 
знашајнпг смаоеоа времена издаваоа, а све у циљу пмпгућаваоа ефикаснијег 
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ппслпваоа кпнцесипних предузећа. Прпвјерама је утврђенп кпд неких Кпнцесипнара да 
се радпви извпде без упптребне дпзвпле, или у неким слушајевима упптребне дпзвпле су 
старпсти 40 (шетрдесет) и вище гпдина (за рударске пбјекте из времена бивще државе). 
Упшене недпстатке мпгуће је ријещити интензивираоем активнпсти пд стране 
инспекцијских пргана на терену. 

- Рпкпви за прпвпђеое угпвпрних пбавеза неппхпдних за ппшетак кпмерцијалнпг рада 
најшещће нису дпбрп угпвпрени. Мпже се видјети на пснпву прикупљених ппдатака да су 
рпкпви дефинисани угпвпрпм за израду прпјектне дпкументације, реализацију 
инвестиције и ппшетак кпмерцијалнпг рада нереалнп кратки, да не уважавају стварнп 
пптребнп вријеме за спрпвпђеое свих активнпсти дп ппшетка кпмерцијалнпг рада, и да 
дпвпде Кпнцесипнаре у ситуацију да изађу ван угпвпрених пквира, щтп мпже бити разлпг 
за једнпстрани раскид угпвпра п кпнцесији. Пдређени брпј Кпнцесипнара кпји није успип 
да реализује активнпсти у угпвпренпм времену, ппднип је надлежнпм министарству 
захтјев за измјену угпвпра у дијелу кпји се пднпси на рпкпве, али надлежнп 
министарствп се кпд већине таквих слушајева није изјаснилп п оихпвим захтјевима („Eco 
power“ d.o.o. Кптпр Варпщ, „Нискпградоа“ д.п.п. Теслић, „Кпмпанија Слпбпмир“ а.д. 
Бијељина, „Рпманит“ д.п.п. Хан Пијеска и други). Кпмисија сматра да је неппхпднп, у 
слушајевима кпд кпјих ппстпје пбјективни разлпзи за прпдужеое рпкпва, исте прпдужити 
узимајући у пбзир дптадащое активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла, а све са 
циљем дпвпђеоа рада Кпнцесипнара у угпвпрене пквире. 

- Закљушеоем угпвпра п кпнцесији сваки Кпнцесипнар преузима пбавезу израде 
динамишкпг плана улагаоа финансијских средстава и оегпвпг дпстављаоа Кпнцеденту. 
Кпмисија је у пквиру свпјих редпвних активнпсти на терену упшила да већи брпј 
Кпнцесипнара није израдип динамишки план улагаоа финансијских средстава и дпставип 
надлежнпм министарству, шиме је на сампм ппшетку реализације кпнцесипнпг ппсла 
прекрщип угпвпрну пдредбу. Мищљеоа смп да надлежнп министарствп у слушајевима 
гдје тп није урађенп мпра инсистирати на дпстављаоу динамишких планпва улагаоа 
финансијских средстава пд стране Кпнцесипнара, какп би се мпгла пратити реализација 
кпнцесипнпг ппсла и на вријеме идентификпвати евентуални прпблеми са кпјима се 
Кпнцесипнар сусреће.   

- Важан елеменат угпвпра п кпнцесији је кпнцесипна накнада кпја је и пбавезан дип свакпг 
угпвпра. Ступаоем на снагу нпвпг Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 59/13), шланпм 68. став (3) прпписанп је да надлежнп министарствп за 
предметне кпнцесије у рпку пд щест мјесеци пд ступаоа на снагу пвпг закпна дпнпси 
правилнике п критеријумима за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде и висине 
гаранције. На пснпву тпга надлежна министартва су дпнијела правилнике пп предметима 
кпнцесија, дпк су дптадащои правилници престали да важе (Правилник п утврђиваоу 
критеријума за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде - „Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 45/07 и Правилник п нашину утврђиваоа висине кпнцесипне накнаде за 
кприщћеое минералних сирпвина - „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 5/03). 
Кпд већине закљушених угпвпра кпнцесипна накнада је дефинисана у прпценту на укупан 
прихпд пстварен пд пбављаоа кпнцесипне дјелатнпсти, дпк је кпд маоег брпја угпвпра 
дефинисана пп јединици мјере. Кпмисија је мищљеоа на пснпву анализа кпје је радила 
да је праћеое нашина утврђиваоа пснпвице и пбрашуна кпнцесипне накнаде вепма 
слпжен ппсап кпји захтјева шврщћу сарадоу већег брпја републишких институција, у циљу 
јаснпг дефинисаоа елемената за пбрашун исте. Прпвјерама је утврђенп да већи брпј 
Кпнцесипнара изврщава пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде у угпвпреним рпкпвима, 
или са маоим закащоеоем у пднпсу на угпвпренп. Ипак, и даље ппстпје кпнцесипна 
предузећа кпја нередпвнп плаћају кпнцесипну накнаду, или је уппщте не уплаћују 
(„Рудник каплина Мптајица“ а.д. Кпбащи - Србац, „Игоић“ д.п.п. Теслић, „Каменплпм 
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Бијеле Впде“ д.п.п. Трнпвп и други). Упшенп је да су тп предузећа кпја имају прпблема са 
ликвиднпщћу, или псталим сегментима ппслпваоа. Представници Кпмисије су тпкпм 
прпвјере рада Кпнцесипнара упшили да су пвлащћена лица Ппреске управе Републике 
Српске врщила кпнтрпле кпнцесипних предузећа, у дијелу кпји се пднпси на нашин 
пбрашуна и уплате кпнцесипне накнаде. Мпже се кпнстатпвати на пснпву увида у 
Записнике и Рјещеоа Ппреске управе Републике Српске да је брпј кпнтрпла на нивпу 
прпщлпгпдищоих.  У нареднпм перипду свакакп је пптребнп интензивирати активнпсти 
на пвпм ппљу, щтп би сигурнп дпвелп дп ппбпљщаоа и ппвећаоа нивпа наплате. 
Кпмисија ппсебнп истише да је за кпнцесипну накнаду вепма битна веза између нашина 
пбрашуна кпнцесипне накнаде, цијене минералнпг ресурса кпја представља пснпвицу за 
пбрашун кпнцесипне накнаде и стварне кплишине експлпатисане минералне сирпвине. 
На пснпву ппдатака са кпјима Кпмисија распплаже мпже се кпнстатпвати да је у пвпј 
календарскпј гпдини у пднпсу на претхпдну дпщлп дп пада прихпда у бучет Републике 
Српске пп пснпву уплаћене кпнцесипне накнаде. 

- Пбавеза пбезбјеђеоа банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла у дпсадащопј 
реализацији кпнцесипних активнпсти углавнпм није исппщтпвана, пднпснп исппщтпвана 
је кпд маоег брпја кпнцесипних предузећа. Утврђенп је да је један брпј кпнцесипних 
предузећа иакп није пбезбједип банкарску гаранцију реализпвап инвестицију 
дефинисану Студијпм екпнпмске пправданпсти и угпвпрпм, дпк ппстпје и предузећа кпја 
нису пбезбједила банкарску гаранцију нити су изврщила инвестираоа у складу са 
Студијпм екпнпмске пправданпсти и угпвпрпм. Мпже се кпнстатпвати да је кпд угпвпра 
нпвијег датума дпщлп дп ппмака у пвпм сегменту, али јпщ увијек недпвпљнп, јер се и 
даље дещава да Кпнцесипнари не прибављају банкарске гаранције у складу са 
дефинисаним у угпвпру. 

- Пбавезу псигураоа ппстрпјеоа, механизације и пбјеката избјегава највећи брпј 
Кпнцесипнара („Градитељ“ а.д. Теслић, „Кремница“ д.п.п. Беркпвићи, „Сарп“ д.п.п. 
Кпзарска Дубица, „Аco trade“ d.o.o. Кптпр Варпщ и други). Кпнцесипнари тп правдају 
виспким премијама псигураоа кпје представљају пзбиљан трпщак у тещким услпвима 
ппслпваоа, кап и старпм ппремпм кпју псигуравајуће куће не желе да псигурају. 
Кпмисија је мищљеоа да без пбзира на прпблеме са кпјима се Кпнцесипнари сусрећу, 
неизврщаваое пве угпвпрне пбавезе мпже представљати пзбиљан ризик у реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. Када је у питаоу пбавеза псигураоа заппслених радника пд слушаја 
незгпде мпже се кпнстатпвати да је изврщава највећи брпј Кпнцесипнара. 

- Кпд прпвпђеоа мјера защтите живптне средине, здравља људи и материјалних дпбара 
на пснпву прикупљених ппдатака мпже се кпнстатпвати да ппстпји пдређен ппзитиван 
ппмак. Каменплпми са већим пбимпм прпизвпдое кпји ппсједују ппстрпјеоа за 
дрпбљеое и класираое камена углавнпм имају инсталирана ппстрпјеоа за 
птпращиваое щтп спрешава негативан утицај ппступка прераде минералне сирпвине на 
живптну средину и здравље људи. Ппред тпга треба истаћи да дпстигнути нивп защтите 
живптне средине и здравља људи јпщ увијек није на задпвпљавајућем нивпу и да ппстпје 
примјери гдје се не прпвпде адекватне мјере защтите живптне средине и здравља људи 
(„Херц градоа“ д.п.п. Билећа и др.). Пдређен брпј кпнцесипних предузећа врще 
кпнтинуирани мпнитпринг утицаја експлпатације минералних сирпвина на живптну 
средину и према налазу мпнитпринга, укпликп за тп ппстпје разлпзи предузимају мјере 
защтите. Дпвпђеое пве пбласти у закпнске пквире мпгуће је искљушивп већим 
ангажпваоем инспекцијских пргана на терену. 

- Изузетну важнпст накпн заврщетка експлпатације има рекултивација деградиранпг 
земљищта. Рекултивација у зависнпсти пд услпва на терену мпже да се врщи и тпкпм 
експлпатације на дијелпвима лежищта гдје тп услпви дпзвпљавају (укпликп је 
експлпатација пкпншана), кап и на фпрмираним сппљним пдлагалищтима у складу са 
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израђеним Прпјектима рекултивације деградиранпг земљищта („Грпсс“ д.п.п. Градищка). 
Пбиласкпм лпкалитета на кпјима се пдвијају радпви на експлпатацији, и лпкалитета на 
кпјима су радпви дјелимишнп или у пптпунпсти заврщени нису упшене знашајне 
активнпсти на рекултивацији. Битнп је истаћи да се експлпатацијпм минералних 
сирпвина врщи трајна деградација земљищта на кпјем се укпликп неби дпщлп дп 
рекултивације (пбликпваое и пренамјена прпстпра) стварају пкплнпсти за несагледиве 
ппсљедице пп живптну средину. У вище наврата Кпмисија је изразила 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, јер укпликп би дпщлп дп знашајнпг смаоеоа ппслпвних 
активнпсти на крају кпнцесипнпг перипда, тп би изнпс банкарске гаранције бип 
недпвпљан за трпщкпве рекултивације. Ступаоем на снагу Правилника п висини 
кпнцесипне накнаде и банкарским гаранцијама у пбласти електрпенергетике, 
енергетике, рударства и геплпгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/2014) 
мијеоа се изнпс банкарска гаранција за рекултивацију, и пна је према шлану 10. 
Правилника пдређена на сљедећи нашин: гаранција за изврщеое рекултивације 
земљищта за предмете кпнцесије из пбласти рударства пдређује се у изнпсу 10% пд 
прпсјешних трпщкпва пдржаваоа у ппсљедое три гпдине кприщћеоа пбјеката. 
Мищљеоа смп да пвп кап и претхпднп рјещеое није дпбрп и не даје гаранцију да ће  
рекултивација бити изврщена. Ппставља се питаое кпји су тп прпсјешни трпщкпви 
пдржаваоа, какп их пдредити, кпликп ће пни изнпсити и да ли је тп дпвпљан изнпс за 
рекултивацију. Кпмисија сматра да је мпгуће рјещеое пвпг прпблема издвајаое 
средстава  на гпдищоем нивпу у изнпсу кпји је планиран Прпјектпм рекултивације, шиме 
би се, накпн заврщетка експлпатације, псигуралп изврщеое рекултивације и санација 
деградираних ппврщина. 

- У прптеклпм временскпм перипду Кпмисија кпнтинуиранп прати ппдатке п брпју и 
квалификаципнпј структури заппслених, пднпснп дпстигнути брпј заппслених у пднпсу на 
планирани Студијпм екпнпмске пправданпсти. Привредна друщтава кпја пбављаое 
кпнцесипнпг ппсла реализују у угпвпреним пквирима, тј. раде у складу са планираним 
пбимпм прпизвпдое успијевају да брпј радника задрже на дпстигнутпм нивпу или да га 
ппвећају.  Кпд предузећа кпја имају пад ппслпвних активнпсти дпщлп је дп смаоеоа 
брпја радника. И даље имамп пдређен брпј кпнцесипних предузећа кпд кпјих је брпј 
заппслених на минимуму, тј. имају заппсленпг једнпг или немају заппслених радника 
(„Тпмић кпмпанија“ д.п.п. Теслић, „Игоић“ д.п.п. Теслић, „Сарп“ д.п.п. Кпзарска Дубица 
и други). Сматрамп да је неппхпднп кпд пваквих и слишних слушајева преиспитати 
угпвпрни пднпс и сагледати даље мпгућнпсти у вези реализације кпнцесипнпг ппсла. 

- Пптималнпст кприщћеоа минералне сирпвине кпд пдређенпг брпја предузећа кпја 
имају пбим прпизвпдое изнад прага рентабилнпсти дпбијенпг Студијпм екпнпмске 
пправданпсти је исппщтпван и у складу је са дефинисаним у угпвпру п кпнцесији. Утицај 
екпнпмске кризе кпд неких предузећа кпја су дп сада успјещнп ппслпвала је дпвеп дп 
пада ппслпвних активнпсти, щтп је ималп за ппсљедицу знашајан пад пбима прпизвпдое 
и прпблеме у ппслпваоу (Г.П. „Пут“ Истпшнп Сарајевп, „Камени агрегати“ а.д. Баоа Лука, 
„Рудник каплина Мптајица“ а.д. Кпбащи, Србац, „Сарп“ д.п.п. Кпзарска Дубица, 
„Херцегпвинапутеви“ а.д. Требиое и др.). Кпд пдређенпг брпја предузећа шија је 
прпизвпдоа пд ппшетка кпмерцијалнпг рада далекп исппд пптималнпсти кприщћеоа 
минералне сирпвине дефинисане угпвприма, кап и кпд предузећа кпд кпјих није билп 
пзбиљних активнпсти на реализацији угпвпра стаое у пвпј календарскпј гпдини се није 
мијеоалп („Дијабаз“ д.п.п. Кпстајница, „Виспкпалкалне впде - AQUA ALCA“ д.п.п. 
Дервента, „Татић“ д.п.п. Дпбпј и други). 
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- Прпвјерпм рада Кпнцесипнара прикупљани су ппдаци п планираним и прпизведеним  
кплишинама минералне сирпвине, кап и п стаоу залиха, накпн шега је врщенп ппређеое 
са планираним кплишинама из Студије екпнпмске пправданпсти и ппдацима из 
претхпдних гпдина рада. Кпд пдређенпг брпја привредних друщтава нивп прпизвпдое је 
у складу са планираним, или се биљежи благи раст, дпк је кпд других примјетан пад 
настап усљед смаоеоа пптражое, нелпјалне кпнкуренције и другпг. Неппхпднп је и у 
нареднпм перипду наставити пратити пвај сегмент и пажљивп га анализирати. 

- Кпмисија је прпвјерама утврдила да се и даље 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, такпђе, сматра да је 
впђеое коиге резерви и гепдетскп снимаое стаоа радпва на експлпатцији нередпвна. 
На пснпву претхпднп наведенпг мпже се кпнстатпвати да је неппхпднп предузети 
активнпсти пд стране Кпнцедента на испуоаваоу пве важне угпвпрне пбавезе. 
Прпвјерама је утврђенп да се кпд већег брпја Кпнцесипнара мјереое маса врщи 
слпбпднпм прпцјенпм материјала у кащици утпварнпг средства („Тренд“ д.п.п. Братунац, 
„Нискпградоа“ д.п.п. Лактащи и други), а не мјереоем ппмпћу мјерних уређаја (нпр. 
кплска вага). Кпд неких Кпнцесипнара 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). Кпнцесипнари нису предузимали активнпсти на исправљаоу упшених 
неправилнпсти. 

 

3.3.4. Преглед актуелних проблема, који су присутни код реализације 
Уговора о концесији 
 
Дпсадащоа кпнцесипна пплитика дпдјеле кпнцесија у пбласти минералних ресурса у перипду 
пд десет гпдина (2004-2014), дпнекле је испунила пснпвне циљеве и дппринијела привреднпм 
развпју Републике Српске, кпји се пгледа у заживљаваоу инвестиципних активнпсти пп пснпву 
кпнцесипне дјелатнпсти, уппсленпсти радне снаге, прикупљаоу директних и индиректних 
прихпда, прикупљаоу прихпда пд ппреза на дпбит, прихпда пд кпнцесипне накнаде и другп. 
Пптпунп испуоаваое зацртаних циљева и пуни ефекти ће ипак мпћи да се анализирају 
стабилизацијпм екпнпмских прилика. 

Да би се пбезбједип будући раст, развпј и стабилнпст садащоих кпнцесипних предузећа, 
пптребнп је пружити сваки вид ппдрщке на птклаоаоу упшених слабпсти и прпблема, 
анализирати реализацију кпнцесипних угпвпра, и цјелпкупнпг рада кпнцесипних предузећа. У 
складу са тим пптребнп је скренути пажоу на неке актуелне прпблеме и ппјаве, присутне кпд 
реализације кпнцесипних угпвпра, а кпји се пднпсе на сљедеће: 

- У пквиру свпје закпнске пбавезе кпја се пднпси на прпвјеру рада Кпнцесипнара, Кпмисија 
је пбиласкпм лпкалитета на кпјима се пдвијају радпви на реализацији кпнцесипнпг ппсла 
прикупила ппдатке на пснпву кпјих се мпже закљушити да и даље ппстпји прпблем 
нелегалне експлпатације минералних сирпвина, а кпји се пдвија у супрптнпсти са 
важећпм закпнскпм регулативпм. Пвим се кпнцесипна предузећа дпвпде у 
неравнпправан пплпжај, усљед излпженпсти нелпјалнпј кпнкуренцији кпја не ппсједује 
технишку дпкументацију, пдпбреоа за извпђеое радпва на експлпатацији минералне 
сирпвине и кпја на пвај нашин избјегава плаћаое пбавеза, щтп директнп утише на 
птежанп ппслпваое кпнцесипних предузећа. Кпмисија је евидентирала да се нелегална 
експлпатција највище пднпси на експлпатацију технишкпг - грађевинскпг камена, 
архитектпнскп - грађевинскпг камена, щљунка и пијеска, кварцнпг пијеска, експлпатацију 
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гептермалних впда за пптребе баоскпг лијешеоа, разних врста глина и другпг. И пве 
гпдине, кап и тпкпм прптеклих гпдина, Кпмисија је сталнп усмјеравала пажоу на пвај 
прпблем, истицала неппхпднпст већег ангажпваоа инспекцијских пргана на терену, кап и 
јашу закпнску, институципналну и сваку другу ппдрщку какп би се прпблем ппшеп 
рјещавати, али нажалпст знашајних ппмака пкп рјещаваоа пвпг прпблема дп сада није 
билп. 

- Прпвјерпм рада Кпнцесипнара у вези изврщаваоа угпврне пбавезе пбрашунаваоа и 
плаћаоа кпнцесипне накнаде, утврђенп је да су ппједина кпнцесипна предузећа 
ступаоем на снагу нпвпг Правилника п висини кпнцесипне накнаде и банкарским 
гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергетике, рударства и геплпгије („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 67/2014) престала да уплаћују кпнцесипну накнаду у 
складу са изнпспм дефинисаним угпвпрпм п кпнцесији и ппшели да уплаћују умаоен 
изнпс у складу са нпвим Правилникпм (3,6% пд укупнпг гпдищоег прихпда пстваренпг 
пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти). Кпмисија је кпд таквих слушајева Кпнцесипнарима 
скренула пажоу на угпвпрне пдредбе и ппщтпваое истих. Дпнпщеоем пвпг Правилника 
птвприп се прпстпр свим Кпнцесипнарипма кпји су закљушили угпвпре прије дпнпщеоа 
истпг да траже анексираое угпвпра у дијелу кпји се пднпси на висину кпнцесипне 
накнаде щтп би ствприлп велики прпблем, и умаоилп изнпс уплаћене кпнцесипне 
накнаде. Кпмисија је мищљеоа да је неппхпднп щтп прије приступити измјени пвпг 
Правилника или дпнпщеоу нпвпг.  

- Према ппдацима кпјима Кпмисија распплаже мпже се закљушити да се и даље 
експлпатација минералних сирпвина пдвија на пснпву пдпбреоа за експлпатацију 
(издатих у складу са тада важећпм закпнскпм регулативпм) без закљушених угпвпра п 
кпнцесији. Важећим Закпнпм п рударству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 
59/12) и Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13) 
пдређен је рпк у кпјем треба да се ппднесу захтјеви за дпдјелу кпнцесија кпд пваквих 
слушајева, кап и временски рпк у кпјем ти ппступци треба да се заврще. Кпмисија 
наппмиое да пву прпблематику треба ријещити стављаоем ван снаге пдпбреоа за 
експлпатацију минералне сирпвине, пднпснп 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). На пвај нашин 
би спрјешаваоем нелегалне експлпатације и експлпатације на пснпву пдпбреоа за 
експлпатацију и оихпвим превпђеоем у легалне пквире (експлпатација у складу са 
Закпнпм п рударству и Закпнпм п кпнцесијама) све привредне субјекте дпвели у 
равнпправан пплпжај за привређиваое. 

- Дуже времена ппстпји дилема кпд привредних друщтава шија је претежна дјелатнпст 
пбављаое ппслпва у пбласти грађевинарства у вези нашина пбрашуна кпнцесине 
накнаде. Какп се пва предузећа баве извпђеоем грађевинских радпва (нискпградоа и 
виспкпградоа) највећи дип експлпатисане минералне сирпвине кпристе за властите 
пптребе. Тпкпм прпвјера рада Кпнцесипнара и увида у дпкументацију кпја се пднпси на 
цијене рпвнпг материјала и фракција кпнстатпванп је да су цијене исппд стварних 
тржищних, щтп кпд пбрашуна кпнцесипне накнаде утише на смаоеое пснпвице и саме 
кпнцесипне накнаде. Кпмисија је мищљеоа да не ппстпји ташнп дефинисана закпнска и 
ппдзакпнска регулатива на пснпву кпје би се мпгап рјещити пвај прпблем, па је у пваквим 
слушајевима кпнцесипну накнаду пптребнп дефинисати пп јединици мјере (m3,t,l), или 
прпцентпм на укупан прихпд уз претхпдну измјену ппдзакпнскпг акта кпји би уважип, и 
дап квалитетнп рјещеое за пву прпблематику какп се упшене ппјаве вище неби 
дещавале. 
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-  Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13) кап предмет 
кпнцесије дефинисанп је кприщћеое јавнпг впднпг дпбра, пднпснп пдређенп је вађеое 
материјала из впдптпка (щљунка, пијеска, камена) према Прпграму уређеоа впдптпка и 
кприщћеое впднпг земљищта за реализацију неке пд привредних дјелатнпсти или за 
реализацију других предмета кпнцесије у складу са Закпнпм п кпнцесијама. У времену 
прптеклпм пд тада према инфпрмацијама кпјима Кпмисија распплаже надлежнп 
министарствп није предузималп гптпвп никакве знашајне активнпсти на увпђеоу пвпг 
сегмента привређиваоа у пбласт кпнцесија, а резултат свега тпга је да и даље немамп 
закљушених угпвпра п кпнцесији из пве пбласти. Ппређеоа ради, у земљама пкружеоа 
ппстпји закљушенп некпликп стптина угпвпра из пве пбласти. У Закпну п впдама 
(„Службени гласник републике Српске“, брпј: 50/06 и 92/09) стпји 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. Већ дужи временски перипд имамп ситуацију да се 
врщи нелегална експлпатација щљунка, пијеска и камена без икаквих пдпбреоа, или на 
пснпву злпупптреба рјещеоа за вађеое материјала издатих пд стране ЈУ „Впде Српске“ 
Бијељина у сврху пдржаваоа кприта и кприщћеое впднпг земљищта. Кпмисија сматра 
да је крајое вријеме да се предузму пдгпварајући кпраци у смислу увпђеоа пве пбласти 
привређиваоа ппд кпнцесије, какп би се мпгла уредити на један квалитетнији нашин. Са 
друге стране неппхпднп је ппјашати рад инспекцијских пргана у циљу спрјешаваоа 
нелегалне експлпатације и нанпщеоа велике щтете живптнпј средини, кап и бучету 
Републике Српске.  

- Према ппдацима са кпјима Кпмисија распплаже мпжемп кпнстатпвати да није 
направљен задпвпљавајући ппмак пп питаоу пкпншаоа ппступака дпдјеле кпнцесије кпји 
трају дужи временски перипд. Ти ппступци се налазе у пдређеним фазама дпдјеле 
кпнцесије, трају и сувище дугп, а Кпмисија углавнпм нема сазнаоа збпг шега је тп такп 
(„Јапра“ а.д. Нпви Град, „Arcelor Mittal“ д.п.п. Приједпр, „Кпзарапутеви“ а.д. Баоа Лука, 
„Витинка експлпатација“ а.д. Кпзлук и др.). Мищљеоа смп да све такве слушајеве укпликп 
ппстпји закпнски пснпв, узевщи у пбзир временски пквир, треба пкпншати у најкраћем 
временскпм рпку или ппступке пбуставити и упутити ппнуђаше на дпдјелу кпнцесије у 
складу са нпвим закпнским прпцедурама, а све у циљу кпнашнпг рјещаваоа пвпг 
прпблема. 

- Кпмисија је анализпм дпдјељених кпнцесија пп регијама примјетила да на ппјединим 
ппдрушјима ппстпје инсталисани капацитети за експлпатцију исте врсте минералне 
сирпвине, а кпји се кпристе у далекп маоем прпценту негп щтп је тп прпјектпванп (град 
Дпбпј). На пснпву тпга Кпмисија је у свпјим извјещтајима у претхпдним гпдинама 
усмјеравала пажоу на тп да треба пбратити ппсебну пажоу кпд дпдјеле нпвих кпнцесија 
у ппјединим регијама какп се неби дпгпдилп да ппстпјећа кпнцесипна предузећа 
затварају каменплпме или биљеже знашајан пад прпизвпдое („Nexe - kamen“ д.п.п. 
Дпбпј, „Татић“ д.п.п. Псјешани и др.). Без пбзира на пва запажаоа имамп нпве слушајеве 
ппкретаоа ппступака дпдјеле кпнцесије на пвпј регији. 

- Прпвјерама је утврђенп да се два кпнцесипна предузећа налазе у ппступку стешаја („Nexe 
- kamen“ д.п.п. Дпбпј, ХУТП „Цер“ а.д. Проавпр) шиме је у складу са шланпм 45. Закпна п 
кпнцесијама угпвпр п кпнцесији практишнп престап да важи, а друга два кпнцесипна 
предузећа имају блпкиран жирп - рашун 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.  

- Кпд угпвпра за кприщћеое впда кпји се практишнп не релизују у прптеклпј извјещтајнпј 
гпдини није билп ппзитивних ппмака, те је неппхпднп предузети активнпсти пд стране 
надлежних пргана какп би се ппкущали ствприти пдгпварајући услпви за оихпву 
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деблпкаду. Пптребнп је истаћи да кпнцесипна предузећа кпд кпјих се кпнцесипни 
угпвпри реализују такпђе, биљеже смаоеое прихпда у календарскпј 2014. гпдини. Дуже 
вријеме нема ппзитивних ппмака кпд два кпнцесипна предузећа кпја имају изграђене 
пбјекте и инсталисана ппстрпјеоа за флащираое впде, и 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 кпја дплази из земаља пкружеоа, кап и Федерације 
Бпсне и Херцегпвине, недпстатак пбртних средстава, предимензипнисанпст капацитета и 
другп. 

- У пквиру свпјих активнпсти на прпвјерама рада Кпнцесипнара представници Кпмисије су 
пбиласкпм лпкалитета и разгпвпрпм са представницима Кпнцесипнара увидјели да је 
пдређени брпј кпнцесипних предузећа претрпип щтете тпкпм ппплава кпје су се 
дещавале тпкпм 2014. гпдине, или збпг истих није бип у мпгућнпсти да реализује 
планирану динамику кпнцесипних активнпсти. Кпд већине кпнцесипних предузећа щтета 
је евидентирана пд стране надлежних ппщтинских или градских институција (Рудник 
каплина „Мптајица“ а.д. Кпбащи - Србац, ЈУ „Баоа Двпрпви“ Двпрпви - Бијељина, „Сарп“ 
д.п.п. Кпзарска Дубица, „Тпмић кпмпанија“ д.п.п. Теслић, „Јадран нафта - гас“ д.п.п. Баоа 
Лука, „Впдпвпд“ а.д. Дпбпј и други). 

 

3.3.5. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
минерaлних ресурса 

  
У прилпгу брпј: 3. – Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2014. гпдину,  
дат је табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
минералних ресурса у 2014. гпдини.  

 

3.3.6. Преглед истеклих, престалих са важењем и раскинутих Уговора из 
области минералних ресурса 

 

У прилпгу брпј: 2. – Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2014. гпдину, 
дат је табеларни преглед истеклих, престалих са важеоем и раскинутих угпвпра у 2014. 
гпдини. 

  

3.3.7. Закључци 

 

1. Правилникпм п висини кпнцесипне накнаде и банкарске гаранције у пбласти 
електрпенергетике, енергетике, рударства и геплпгије („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 67/14) пдређена је висина кпнцесипне накнаде и врста, висина и нашин 
пбезбјеђеоа банкарске гаранције у пбластима електрпенергетике, енергетике, рударства 
и геплпгије, а кпја се пдређује у ппступку дпдјеле кпнцесије. Кпнцесипна накнада 
представља пбавезан елеменат угпвпра п кпнцесији и састпји се пд једнпкратне 
кпнцесипне накнаде за уступљенп правп и кпнцесипне накнаде за кприщћеое. Кпмисија 
је мищљеоа да нашин на кпји је дефинисана кпнцесипна накнада пвим Правилникпм, на 
пснпву једнпг критеријума (вриједнпст планиране инвестиције) није дпбар и да је 
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требалп узети у пбзир и друге вепма битне критеријуме, кап щтп су: прпјектпвани 
гпдищои прихпд за вријеме трајаоа кпнцесипнпг перипда, перипд трајаоа кпнцесипнпг 
угпвпра, вриједнпст прпјектпваних истражних радпва кпд кпнцесија за истраживаое и 
другп. Истим Правилникпм је пдређена кпнцесипна накнада за кприщћеое у изнпсу 3,6% 
пд укупнпг гпдищоег прихпда пстваренпг пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти. Кпмисија 
је мищљеоа да је оен изнпс нижи пд дпсад пдређених за ппједине предмете кпнцесије, 
кап и пд накнада за исте предмете кпнцесија у земљама пкружеоа. Кпмисија даље 
сматра да је далекп сврсисхпдније кпнцесипну накнаду дефинисати пп јединици мјере 
(има упприщте у важећем Закпну п кпнцесијама), или евентуалнп прпцентпм на укупан 
прихпд уз пбавезну измјену ппдзакпнскпг акта кпји мпра уважити све недпстатке, и дати 
рјещеое, какп би уппщте билп мпгуће пбрашунавати кпнцесипну накнаду на пвај нашин,  
пнемпгућавајући упшене анпмалије кпје се пднпсе на псниваоа ппвезаних правних лица, 
прпизвпљнп пдређиваое цијена прпизвпда, даваое нереалнп великих рабата на 
прпизвпде, дпнпщеое пдлука у кпнцесипнпм предузећу п цијени прпизвпда кап 
пснпвице за пбрашун кпнцесипне накнаде, а све са циљем умаоеоа прихпда и 
кпнцесипне накнаде. Правилник практишнп није уважип врлп битну шиоеницу и 
направип разлику између пбнпвљивих и непбнпвљивих минералним ресурса кпд 
пдеђиваоа кпнцесипне накнаде, нити је уважип пптребе лпкалне заједнице за већим 
прихпдима пд кпнцесипне накнаде. На пснпву свега наведенпг Кпмисија је мищљеоа да 
је неппхпднп приступути измјени пвпг Правилника или дпнпщеоу нпвпг кпји би уважип 
све претхпднп наведене примједбе и далекп квалитетније уредип пву пбласт. 

2. Кпмисија је прикупила ппдатке на пснпву кпјих се мпже закљушити да и даље ппстпји 
прпблем нелегалне експлпатације минералних сирпвина, а кпји се пдвија у супрптнпсти 
са важећпм закпнскпм регулативпм. Пвим се кпнцесипна предузећа дпвпде у 
неравнпправан пплпжај, усљед излпженпсти нелпјалнпј кпнкуренцији. Нелегална 
експлпатција највище се пднпси на експлпатацију технишкпг - грађевинскпг камена, 
архитектпнскп - грађевинскпг камена, щљунка и пијеска, кварцнпг пијеска, експлпатацију 
гептермалних впда за пптребе баоскпг лијешеоа, разних врста глина и другпг. Прпблем 
ппстпји већ дужи временски перипд и захтјева веће ангажпваое инспекцијских пргана на 
терену, кап и јашу закпнску, институципналну и сваку другу ппдрщку какп би дпщлп дп 
оегпвпг рјещаваоа, јер дп сада знашајних ппмака пкп рјещаваоа пвпг прпблема није 
билп. 

3. Кпмисија има резерву пкп угпвпренпг пбезбјеђеоа рекултивације кпд већине угпвпра у 
изнпсу 5% пд гпдищоег брутп прихпда пстваренпг у ппследое три ппслпвне гпдине, јер 
тп не даје дпвпљнп сигурну гаранцију да ће рекултивација бити изврщена. Знашајним 
смаоеоем ппслпвних активнпсти кпнцесипнпг предузећа у ппследое три гпдине 
ппслпваоа, укпликп Кпнцесипнар не изврщи рекултивацију, средствима пд банкарске 
гаранције неби билп мпгуће изврщити исту. Нпвим рјещеоем кпје даје Правилник п 
висини кпнцесипне накнаде и банкарске гаранције у пбласти електрпенергетике, 
енергетике, рударства и геплпгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/14) и 
кпји ће се примјеоивати кпд закљушеоа нпвих угпвпра п кпнцесији, дефинисанп је да 
гаранција за изврщеое рекултивације земљищта за предмете кпнцесије из пбласти 
рударства се пдређује  у изнпсу 10% пд прпсјешних трпщкпва пдржаваоа. Кпмисија је 
мищљеоа да је сама фпрмулација банкарске гаранције непрецизна, щтп ппставља  
лпгишнп питаое кпји су тп трпщкпви пдржаваоа, какп их пдредити и да ли је 10% пд 
прпсјешних трпщкпва пдржаваоа у ппследое три гпдине ппслпваоа дпвпљнп да се 
изврщи рекултивација укпликп је Кпнцесипнар не изврщи. Приједлпг Кпмисије је  
издвајаое средстава на гпдищоем нивпу у изнпсу кпји је планиран Прпјектпм 
рекултивације, щтп на пснпву гпре наведенпг гпвпри п неппхпднпсти измјене или 
дпнпщеоа нпвпг Правилника. 



41 

 

4. Кприщћеое јавнпг впднпг дпбра, пднпснп вађеое материјала из впдптпка (щљунка, 
пијеска, камена) према Прпграму уређеоа впдптпка и кприщћеое впднпг земљищта за 
реализацију неке пд привредних дјелатнпсти или за реализацију других предмета 
кпнцесије је Закпнпм п кпнцесијама дефинисанп кап предмет кпнцесије. У извјещтајнпј 
гпдини према инфпрмацијама са кпјима Кпмисија распплаже надлежнп министарствп 
није предузималп знашајније активнпсти на увпђеоу пвпг сегмента привређиваоа у 
пбласт кпнцесија, а резултат свега тпга је да и даље немамп закљушених угпвпра п 
кпнцесији из пве пбласти. Ппређеоа ради, у земљама пкружеоа ппстпји закљушенп 
некпликп стптина угпвпра из пве пбласти. Већ дужи временски перипд имамп ситуацију 
да се врщи нелегална експлпатација щљунка, пијеска и камена без икаквих пдпбреоа, 
или на пснпву злпупптреба рјещеоа за вађеое материјала издатих пд стране ЈУ „Впде 
Српске“ Бијељина у сврху пдржаваоа кприта и кприщћеое впднпг земљищта. Кпмисија 
сматра да је крајое вријеме да се предузму пдгпварајући кпраци у смислу увпђеоа пве 
пбласти привређиваоа ппд кпнцесије, какп би се мпгла уредити на један квалитетнији 
нашин. Са друге стране неппхпднп је ппјашати рад инспекцијских пргана у циљу 
спријешаваоа нелегалне експлпатације и нанпщеоа велике щтете живптнпј средини, кап 
и бучету Републике Српске. Прпвјерама је утврђенп да се и даље 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. Битнп је истаћи да 
впђеое коиге резерви и гепдетскп снимаое стаоа радпва на експлпатцији не 
представља изврщаваое гпре ппменуте угпвпрне пбавезе. На пснпву претхпднп 
наведенпг мпже се кпнстатпвати да је неппхпднп предузети активнпсти пд стране 
Кпнцедента у смислу кпнтрпле стаоа пткппаних маса какп је дефинисанп угпвпрпм п 
кпнцесији. Тп представља једини исправан нашин за утврђиваое стварних кплишина 
експлпатисане минералне сирпвине. 

5. У извјещтајнпј 2014. гпдини није билп ппзитивних ппмака у вези кприщћеоа впда, те је 
неппхпднп предузети активнпсти пд стране надлежних пргана у циљу изналажеоа 
рјещеоа за реализацију угпвпра кпд кпјих ппстпји евидентан застпј, кап и птклаоаое 
недпстатака кпји су утицали на смаоеое прихпда кпд предузећа кпја су у кпмерцијалнпм 
раду. Главни разлпзи таквпг стаоа су нелпјална кпнкуренција из земаља пкружеоа, 
Федерације Бпсне и Херцегпвине, нелегална експлпатација, недпстатак пбртних 
средстава, предимензипнисанпст капацитета и другп. 

6. Један брпј привредних друщтава се већ дужи временски перипд налази у некпј пд фаза 
ппступка дпдјеле кпнцесије, а ти ппступци дп сада нису пкпншани. Мищљеоа смп да све 
такве слушајеве укпликп ппстпји закпнски пснпв, узевщи у пбзир временски пквир треба 
пкпншати у најкраћем временскпм рпку или ппступке пбуставити и упутити ппнуђаше на 
дпдјелу кпнцесије у складу са нпвим закпнским прпцедурама, а све у циљу кпнашнпг 
рјещаваоа пвпг прпблема. 

7. Систем кпнцесија у пбласти минералних ресурса нема алтернативу и у минералнпј 
екпнпмији Републике Српске неби смјелп да се истражују и експлпатищу прирпдна 
бпгатства, акп није пдпбрена кпнцесија или датп адекватнп пдбреое у складу са 
закпнпм. Кпнцесипна пплитика у пбласти минералних ресурса мпра бити усмјерена на 
сљедеће: 

- пуну защтиту државних интереса (јавнпг интереса), изражених крпз екпнпмске, екплпщке 
и спцијалне ефекте прихватљиве за државу и оенп станпвнищтвп; 

- активираое ппстпјећих рудника кпји су тренутнп у тещкпј ситуацији, а имају прирпдне и 
друге услпве за прпфитабилнп ппслпваое; 

- птвараое нпвих рудника кпји мпгу са малим средствима да ппкрену прпизвпдоу и 
ствпре ппвпљне екпнпмске ефекте, ппсебнп у пбласти дпдатнпг заппщљаваоа; 
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- изналажеое нашина за пласман минералних сирпвина и гптпвих прпизвпда на друга 
тржищта, регипнална и еврппска тржищта;   

- ппкретаое већих инвестиципних активнпсти (сва инфраструктура, енергетски пбјекти, 
рекпнструкција ппстпјећих инфраструктурних и других пбјеката и другп) кпје би 
апспрбпвале велике кплишине дпмаћих минералних сирпвина;    

- системскп рјещаваое прпблема нелпјалне кпнкуренције настале нелегалнпм 
експлпатацијпм прирпдних бпгатстава. 
 

3.4. Активности Комисије из области трговине и туризма 

 

3.4.1. Рјешења Kомисије  

 

У тпку 2014. гпдине, Министарствп тргпвине и туризма  упутилп је  2 (два) захтјева,  кпји су се 
пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти тргпвине и туризма.  

У тпку 2014. гпдине, из пбласти тргпвине и туризма, Кпмисија је дпнијела и упутила 
Министарству тргпвине и туризма: 

- 1 Рјещеое п пдпбраваоу Јавнпг ппзива за дпдјелу кпнцесије; 
- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине 

и туризма. 
 

Министарствп тргпвине и туризма  није дпставилп  Кпмисији ниједан закљушен угпвпр п 
кпнцесијама из пбласти туризма у 2014. гпдини.  

 

У табелама 21. и 22. дат је преглед  рјещеоа Кпмисије у 2014. гпдини из пбласти тргпвине и 
туризма; 

 
Табела 21. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије за пдпбраваое Јавнпг ппзива из пбласти 
тргпвине и  туризма у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Ппнпвљени Јавни ппзив за 
дпдјелу кпнцесије  за 
кприщтеое Билећкпг језера  
ради изградое туристишкп-
сппртскп-рекреативнпг 
кпмплеса „Билећа Град 
Језерп“ 

Пдпбрен ппнпвљени  
Јавни ппзив 

Билећкп језерп,   
ппдрушје ппщтине 

Билећа 

25.02.2014. 
 

Укупнп je дата 1 (једна) сагласнпст на Јавни ппзив из пбласти тргпвине и туризма. 
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Табела 22. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое угпвпра п кпнцесији из 
пбласти  тргпвине и туризма  у 2014. гпдини: 
 

 
р/б 

 
Кпнцесипнар Предмет Статус 

Датум 
дпнпшеоа 

Рјешеоа 

1. 
„DOMINO RESORT“ 
д.п.п. Билећа 

Кприщтеое Билећкпг 
језера  ради изградое 
туристишкп-сппртскп-

рекреативнпг кпмплеса 
„Билећа Град Језерп“ 

Сагласнпст за 
закљушеое угпвпра 

10.10.2014. 

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

 
3.5. Активности Комисије из области приређивања игара на срећу 
 
3.5.1. Рјешења Комисије 
 
У тпку 2014. гпдине, Министарствп финансија упутилп је 1 (један) захтјев, кпји се пднпсип на 
рјещаваое предмета из пбласти приређиваоа игара на срећу.  
У тпку 2014. гпдине, из пбласти приређиваоа игара на срећу Кпмисија је дпнијела и упутила 
Министарству финансија: 
 

- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти за закљушеое Анекса III угпвпра п  кпнцесији из пбласти 
игара на срећу. 

 
Табела 23. - Рјешеое Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое анекса угпвпра п  
кпнцесији из пбласти игара на срећу у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„ГРАНД  Л.Т.Д.“  д.п.п. 
Баоа Лука 

Привређиваое игара на 
срећу у казину 

Сагласнпст за 
закљушеое 
Анекса III  
угпвпра 

04.06.2014. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти игара 
на срећу. 
 

3.6. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног  
земљишта и водних добара 
 
3.6.1. Рјешења Комисије 
 
У тпку 2014. гпдине, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је упутилп 10 
(десет) 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 3 (три) 
закљушена угпвпра п кпнцесијама из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта. 
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У тпку  2014. гпдине из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара, 
Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде: 

- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти; 
- 1 Рјещеое п пдбијаоу захтјева за даваое сагласнпсти за закљушеое угпвпра; 
- 3 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији; 
- 1 Рјещеое п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке 

структуре; 
- 4 Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији. 

 
У табелама 24., 25., 26., 27., 28. и 29. дат је преглед Рјещеоа Кпмисије у 2014. гпдини из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра; 

 
Табела 24. - Преглед закључених угпвпра п кпнцесији из пбласти кпришћеоа 
ппљппривреднпг земљишта и впднпг дпбра у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

закључеоа 
Угпвпра 

1. 
„ППЉППРИВРЕДНИК“ 
д.п.п. Дервента 

Ратарска и стпшарска 
прпизвпдоа 

(ппврщина 558,7767 ха) 

12.03.5-330-
8300/14 

19.12.2014. 

2. 
„BUTREX-RIBARSTVO“ 
д.п.п. Требиое 

Кприщћеое дијела впдптпка 
ријеке Дрине 

12.07-052-7459/14 21.10.2014. 

3. 
„LTG COMPANY“ д.п.п. 
Баоа Лука 

Прганизпваое сппртскп-
екпнпмскпг рибплпва на Сани 

12.03-052-7-057/14 03.10.2014. 

Укупнп су закљушена 3 (три) угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта и впднпг дпбра. 
 
Табела 25. - Рјешеоа п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти из пбласти 
кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта и впднпг дпбра у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Студија екпнпм. пправданпсти 
за дпдјелу кпнцесије за 
експлпатацију впде 

 

Пдпбрена Студија 
Кпзила, ппщтина 

Дринић-Петрпвац 
08.07.2014. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст на Студију екпнпмске пправданпсти из  пбласти кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 
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Табела 26. - Рјешеоа Кпмисије п пдбијаоу захтјева за даваое сагласнпсти за закључеое 
угпвпра из пбласти кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта и впднпг дпбра у 2014. гпдини: 
 

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 

Захтјев Министарства за 
даваое сагласнпсти за 
закљушеое угпвпра са ПД 
„НАПРЕДАК“ а.д. Пелагићевп 

 

Пдбацује се ппнуда 
ппнуђаша ПД 

„НАПРЕДАК“ д.п.п. 
Пелагићевп 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 

земљищта, 
ппщтина 

Пелагићевп 

25.09.2014. 

Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) Рјещеое кпјим се пдбија захтјев за даваое сагласнпсти за 
закљушеое угпвпра из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 
 
Табела 27. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое угпвпра п кпнцесији из 
пбласти кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта и впднпг дпбра у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„ППЉППРИВРЕДНИК“ 
д.п.п.  Дервента 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

угпвпра 
28.05.2014. 

2. 
„LTG COMPANY “ д.п.п. 
Баоа Лука 

Прганизпваое сппртскп-
екпнпмскпг рибплпва на 
Сани, ппщтина Мркпоић 

Град и Рибник 

Сагласнпст за 
закљушеое 

угпвпра 
18.09.2014. 

3. 
ПД „НАПРЕДАК“ а.д. 
Пелагићевп 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

угпвпра 
02.10.2014. 

Укупнп су дате 3 (три) сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 
 
Табела 28. - Рјешеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п 
кпнцесији и прпмјени власничке структуре из пбласти кпришћеоа ппљппривреднпг 
земљишта и впднпг дпбра у 2014. гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„РИБОАЦИ ДПОИ ЖАБАР“ 
д.п.п. Дпои Жабар 

Пренпс угпвпра п 
кпнцесији са 

Кпнцесипнара „Рибоаци 
Дпои Жабар“ на 

привреднп друщтвп 
„Вулкан Језера“ д.п.п. 

Дпои Жабар 

Дата сагласнпст 
на пренпс 

12.08.2014. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпст на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени власнишке 
структуре из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 
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Табела  29. - Рјешеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти за закључеое анекса угпвпра п 
кпнцесији из пбласти кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта и впднпг дпбра у 2014. 
гпдини: 
 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
Рјешеоа 

1. 
„TAMARIS COMPANY“  д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса II угпвпра 
23.01.2014. 

2. 
„AНДРИЋГРАД“  д.п.п. 
Вищеград 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса V угпвпра 
19.06.2014. 

3. „AGRO-GROUP“  д.п.п. Бршкп 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 
25.09.2014. 

4. 
ПД „НАПРЕДАК“  а.д. 
Пелагићевп 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст за 
закљушеое 

Анекса I угпвпра 
28.10.2014. 

Укупнп су дате 4 (шетири) сагласнпсти за закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 

 

3.6.2. Провјера рада Концесионара 
 
Кпмисија за кпнцесије је у складу са шланпм 58. Закпна п кпнцесијама пбавила 61 
(щездесетједну) прпвјеру рада Kпнцесипнара, пднпснп реализацију 67 (щездесетседам) 
закљушених 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 ппстпје Кпнцесипнари  кпји уреднп и на вријеме изврщавају 
угпвпрне пбавезе, те Кпнцесипнари кпји не изврщавају пбавезе у складу са закљушеним 
угпвпрпм. Извјестан брпј Кпнцесипнара из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта 
супшавају се са сталним прпблемима, кпје смп и у  ранијим извјещтајима навпдили, а тп су : 

- узурпације ппљппривреднпг земљищта ппд кпнцесијпм пд стране трећих лица; 
- не увпђеое Кпнцесипнара у ппсјед (записнишки уведени у ппсјед, а фактишки пдређени 

брпј Кпнцесипнара није уведен у ппсјед); 
- немпгућнпст уписа права кприщћеоа из Угпвпра п кпнцесији у Јавним регистрима 

(земљищна коига и катастар неппкретнпсти); 
- дип парцеле ппљппривреднпг земљищта впди се у Јавним регистрима Републике 

Хрватске, Кпнцесипнари их кпристе, али не мпгу за исте пстварити ппдстицајна средства 
(слушај Кпзарске Дубице); 

- неусаглащенпст парцела у јавним регистрима са фактишким стаоем на терену (у пбухвату 
кпнцесипних ппврщина шестп се налазе щуме, сппртски терени, изграђенп земљищте и 
др.); 

- неплаћаое или нередпвнп плаћаое кпнцесипне накнаде. 
 

У извјещтајнпм перипду представници Кпмисије за кпнцесије су изврщили прпвјеру рада 
Кпнцесипнара директним кпнтактпм са Кпнцесипнарима на терену, прикупљаоем и 
анализираоем извјещтаја п реализацији кпнцесипнпг прпјекта, кап и анализпм дпстављене 
дпкументације пд стране Кпнцесипнара, а у циљу щтп бпљег сагледаваоа степена и динамике 
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реализације кпнцесипнпг угпвпра. У пвпм извјещтајнпм перипду анексиран је извјестан брпј 
Угпвпра п кпнцесији за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, а пднпси се на ппшетак и 
нашин плаћаоа кпнцесипне накнаде, кап и усклађиваоем предмета кпнцесије - земљищне 
ппврщине са ппдацима из јавних регистара (земљищне коиге и катастар неппкретнпсти), те 
искљушиваое неппљппривреднпг земљищта из предмета кпнцесије (щума, путева, сппртских 
терена, изграђенпг земљищта и другп). 

Кпмисија за кпнцесије је мищљеоа да је Ппреска управа пвлащтена да врщи надзпр 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, а за щта је надлежнп Министарствп ппљппривреде, 
щумарства и впдппривреде, кап угпвпрна страна, пднпснп Кпнцедент. Стпга, Кпмисија за 
кпнцесије сматра да сва права и пбавезе прпистишу из угпвпрнпг пднпса, пд мпмента када 
кпнкретан правни пднпс ступи на снагу. Штп се тише кпнцесипне накнаде иста представља 
нпвшани еквивалент за кприщћеое кпнцесипнпг дпбра и пбавезан је елемент Угпвпра п 
кпнцесији. Закпн п кпнцесијама такпђе регулище да сваки кпнцесипни угпвпр кпји не садржи 
пдредбу п плаћаоу кпнцесипне накнаде је нищтаван. Сматрамп да угпвпрне стране, пднпснп 
Кпнцедент и Кпнцесипнар требају у нареднпм перипду изврщити пправнаое уплата, какп би 
се ствприла реална слика п плаћаоу кпнцесипне накнаде пп пснпву кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта. Тпкпм 2014. гпдине Влада Републике Српске је на приједлпг 
Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде свпјим Рјещеоима раскинула 7 
(седам) Угпвпра п кпнцесији. Два (2) Угпвпра п кпнцесији су раскинута сппразумнп, и тп за: 

- привреднп друщтвп „Кујан“ д.п.п. Мпстар и  
- „Castellina Srpska“ д.п.п. Мпдриша за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју 

ппщтине Шамац. 
 

Пет (5) Угпвпра за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, Влада Републике Српске је 
једнпстранп раскинула на приједлпг Министарства ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде, и тп привредна друщтва: 

- „Сангрија“ д.п.п. Мпстар; 
- „Сан“ д.п.п. Бијељина; 
- „ЕУ Фарма Натурпрпдукт“ д.д. Проавпр; 
- „Ппљптемик“ д.п.п. Србац и  
- „Милпщевић Прпмет“ д.п.п. Бијељина. 

 
Наведени Кпнцесипнари нису плаћали кпнцесипну накнаду и нису били у мпгућнпсти да 
пбрађују земљищте датп ппд кпнцесију усљед блпкаде жирп рашуна кпд банака. Koмисија за 
кпнцесије у кпнтрплисаним кпнцесипним друщтвима у 2014. гпдини није кпнстатпвала нити 
један слушај издаваоа земљищта у закуп трећим лицима, щтп сматрамп унапређеоем 
кпнцесипних пднпса, а с друге стране заинтереспванпщћу Кпнцесипнара за кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта, а тиме и пправданпст ппстпјаоа система кпнцесија у пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта. У извјещтајнпм перипду смаоен је брпј узурпација 
ппљппривреднпг земљищта пд стране бесправних кприсника и регистрпван је кпд 
кпнцесипних кприсника, кап щтп је слушај са Кпнцесипнарима: 

-  „Фармланд“ а.д. Нпва Тпппла; 
-  „Зелен Гај“ д.п.п. Градищка и  
-  „Терра Нпва“ д.п.п. Градищка. 

 
Ппсебнп мпрамп нагласити да су кпнцесипна друщтва тпкпм 2014. гпдине претрпјела пгрпмне 
щтете на усјевима и засадима впћа усљед елементарне неппгпде (ппплаве, град, мраз, 
прекпмјерне падавине и другп). Штете су кпнстатпване пд стране надлежних Кпмисија и на 
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ппјединим парцелама изнпсе и дп 100%. Усљед таквпг стаоа елементарне неппгпде, Влада 
Републике Српске је свпјпм Пдлукпм брпј: 04/-1-012-2-2042/14 пд 10.09.2014. („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј 87/14) умаоила изнпс гпдищое кпнцесипне накнаде у 2014. 
гпдини за 50%, али и ппред тпга Кпнцесипнари су уреднп измирили кпнцесипну накнаду у 
100% - нпм изнпсу. Кпнцесипна накнада за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у 2014. 
гпдини изнпси 940.482,87 КМ и већа је у пднпсу на 2013. гпдине за 198.371,66 КМ (без уплата 
сппртских и рибплпвних друщтава). Међутим, приликпм пбиласка кпнцесипних ппврщина 
представници Кпмисије за кпнцесије су кпнстатпвали да ппједини Кпнцесипнари слабп 
пдржавају ппљппривреднп земљищте дпбијенп ппд кпнцесију. Пдвпдни и дпвпдни канали су 
запущтени, не врщи се дренажа ппљппривреднпг земљищта. Кршеоем и шищћеоем пдвпдних 
и дпвпдних канала и дренажпм земљищних ппврщина умаоиле би се ппсљедице пд ппплава и 
ппдземних впда, а самим тим и принпси ппљппривредних култура би били знатнп већи. Пве 
шиоенице су презентпване Кпнцесипнарима, јер им тп представља и угпвпрну пбавезу, те у 
нареднпм перипду неппхпдан је рад на наведенпм прпблему, а у сарадои са Министарствпм 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде.   

 

3.6.3. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
коришћења пољопривредног земљишта и водних добара у 2014. години 

 
У прилпгу брпј: 4. – Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2014. гпдину, 
дат је табеларни преглед активнпсти на реализацији Угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара у 2014. гпдини, а у прилпгу брпј: 5. 
Извјещтаја – Преглед сппразумнп и једнпстранп раскинутих Угпвпра за кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта у 2014. гпдини. 

 
3.6.4. Закључци 

 
1. У извјещтајнпм перипду и даље је присутан прпблем неажурнпсти ппдатака у јавним 

евиденцијама (земљищним коигама и катастру неппкретнпсти), щтп птежава Влади 
Републике Српске да правилнп и закпнитп распплаже истим, путем дпдјеле кпнцесија, 
шиме су прпузрпкпвани судски сппрпви кпјим се нанпси щтета Бучету Републике Српске.  

2. Угпвпрне стране мпрају впдити рашуна да предмет кпнцесије буде ппдпбан за      
кприщћеое, пднпснп да на истпм не ппстпје неријещени импвинскп-правни пднпси и да 
је истп ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу, јер Кпнцесипнари нису у мпгућнпсти да 
пве пднпсе ријеще сами. 

3. Пкп наведених активнпсти у ташкама 1. и 2., Министарствп ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде би требалп активније сарађивати са Републишкпм управпм за гепдетске и 
импвинскп-правне ппслпве Републике Српске, кап и Републишким јавним 
правпбранилащтвпм, а све у циљу усппставе јединствене евиденције п неппкретнпстима 
и убрзанпм рјещаваоу импвинскп-правних сппрпва.  

4. Кпмисија је мищљеоа да се кпнцесије на ппљппривреднпм земљищту, убудуће мпгу 
дпдјељивати самп на неппкретнпстима за кпје су ппдаци у јавним евиденцијама ажурни 
и ппуздани, а импвинскп- правни пднпси ријещени. 

5. Приликпм прпвјере рада Кпнцесипнара, пвлащтени представници Кпмисије за кпнцесије 
су кпнстатпвали да извјестан брпј Кпнцесипнара не ппщтује угпвпрене пбавезе, а кпје се 
пднпсе на пдржаваое кпнцесипнпг дпбра - ппљппривреднпг земљищта датпг ппд 
кпнцесију. Кпнцесипнари не пдржавају пдвпдне и дпвпдне канале, не спрпвпде мјере 
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дренаже ппљппривреднпг земљищта, шиме би се знатнп умаоиле ппсљедице ппплава и 
ппдземних впда, а знатнп ппвећали принпси. 

6. Кпнцесипна накнада у пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта за 2014. гпдину 
изнпси 940.482,87 КМ и већа је у пднпсу на 2013. гпдину за 198.371,66 КМ, премда је 
Влада Републике Српске дпнијела Пдлуку брпј: 04/-1-012-2-2042/14 пд 10.09.2014. 
гпдине („Службени гласник Републике Српске“ брпј 87/14) кпјпм се умаоује изнпс 
гпдищое кпнцесипне накнаде за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у 2014. гпдини 
за 50%. 

 

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА 

 
Према евиденцији п уплатама кпнцесипне накнаде кпја се впди у Министарству финансија -
Респр за фискални систем, а кпје су дпбијене из евиденције Ппреске управе Републике Српске, 
у тпку 2014. гпдине уплаћенп је укупнп 22.193.380,96 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).  

Уплаћена кпнцесипна накнада пп пбластима изнпси какп слиједи: 

- Пбласт минералних ресурса:   20.666.819,07 КМ  
- Пбласт ппљппривреде:                                  940.482,87 КМ 
- Пбласт изградое и кприщтеоа малих хидрпелектрана: 295.571,75 КМ 
- Пбласт приређиваое игара на срећу:                  160.582,05 КМ  
- Пбласт тргпвине и туризма:                                      5.012,91 КМ 
- Пбласт сппртскп-рибплпвних друщтава:              124.913,31 КМ 
 

Видљивп је смаоеое уплате кпнцесипне накнаде у пбласти минералних ресурса. Један пд 
разлпга смаоеоа накнада је щтп у 2014. гпдини није билп закљушенп већих угпвпра п дпдјели 
кпнцесије, за разлику пд 2013. гпдине, па је смаоеое прпизащлп из уплата маоег изнпса 
једнпкратних кпнцесипних накнада кпје се уплаћују приликпм закљушеоа Угпвпра п кпнцесији.  

Угпвпри из 2013. гпдине  кпји се налазе у групи изразитп важних прпјеката за Републику Српску 
су закљушени са Kпнцесипнарима:  

-  „Comsar Energy RS“ д.п.п. Баоа Лука - Угпвпр за експлпатацију угља на лежищту „Угљевик-
Истпк“ - једнпкратна кпнцесипна накнада 2.595.000,00 КМ; 

- „Comsar Energy RS“ д.п.п. Баоа Лука - Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое ТЕ 
„Угљевик 3“, гдје је уплаћена једнпкратна кпнцесипна накнада у изнпсу пд 4.507.888,00 КМ;  

- ЗП „РиТЕ“ Угљевик, а.д. „Угљевик“ - Угпвпр за експлпатацију угља, једнпкратна кпнцесипна 
накнада кпја је уплаћена у изнпсу пд  1.006.831,41 КМ. 

Разлпг смаоеоа висине уплате кпнцесипне накнаде у 2014. гпдини у пднпсу на 2013. гпдину 
налази се и у паду екпнпмске и привредне активнпсти, кап нпр., кпд Кпнцесипнара: Рудници 
„Arcelor Mittal“ д.п.п. Приједпр, кпд кпга је уплата маоа збпг прпблема у трансппрту руде 
(девастација жељезнишких пруга прпузрпкпвана ппплавама у 2014. гпдини), те маое знашајна 
умаоеоа уплате кпнцесипне накнаде кпд Кпнцесипнара „Бпксит“ а.д. Милићи, „Алпине - 
Рудници Лапищница“ д.п.п. Истпшнп Сарајевп, „Терекс Инжиоеринг - Каменплпми „Бијеле 
Впде“ д.п.п. Бијеле Впде, „Рпманијапутеви “ а.д. Спкплац, „Рудинг“ а.д. Угљевик, итд. 
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У пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта висина уплате кпнцесипне накнаде у Бучет 
Републике Српске је на нивпу већем пд  претхпдне гпдине за изнпс пд 198.076,66 КМ, иакп су у 
тпку 2014. гпдине изузетнп неппвпљне временске неприлике у виду пбилних кища, ппплава 
утицале на принпсе. Збпг елементарних неппгпда Влада Републике Српске је свпјпм Пдлукпм  
брпј: 04/-1-012-2-2042/14 пд 10.09.2014. гпдине („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 
87/14) умаоила изнпс гпдищое кпнцесипне накнаде у 2014. гпдини за 50%, али и ппред тпга 
Кпнцесипнари из пбласти ппљппривреде су уреднп измирили кпнцесипну накнаду.  

Накпн изврщених кпнтрпла пд стране Кпмисије за кпнцесије и Ппреске управе примјећује се 
ппвећаое уплата кпнцесипне накнаде у пбласти приређиваоа игара на срећу, ппщтп је 
Кпнцесипнар уплате врщип на ташну врсту прихпда - ВП 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. Иакп је Анекспм брпј 3 смаоен брпј аутпмата за приређиваое игара на срећу 
у прпстпријама Кпнцесипнара дпщлп је дп ппвећаоа уплате кпнцесипне накнаде. 

Штп се тише Сппртскп-рибплпвних друщтава, нити једнп Сппртскп-рибплпвнп друщтвп нема 
закљушен кпнцесипни угпвпр за кприщћеое впдних тпкпва за улпв рибе, али уплате  за такве 
радое Сппртскп-рибплпвна друщтва су врщила на врсту прихпда 721112 - Прихпд пд даваоа 
права на експлпатацију прирпдних ресурса, патената и аутпрских права, а кпја ВП је пснпвна 
врста прихпда кпнцесипне накнаде. Пп тпм пснпву је уплата кпнцесипне накнаде изнпсила 
укупнп  124.913,31 КМ у 2014. гпдини, пд стране 54 (педесетшетири) Сппртскп-рибплпвна 
друщтва. Наппмиоемп да дп 2013. гпдине пве уплате нису врщене на наведену врсту прихпда, 
тј. на прихпд кпнцесипне накнаде. 

 
     

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 2014. 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 2014. гпдини су изнпсила 750.000,00 КМ, кап и некпликп 
претхпдних гпдина. Ребаланспм бучета за 2014. гпдину су смаоена за 10.000,00 КМ и укупна 
средства су изнпсила 740.000,00 КМ, а дпзнашавана су Кпмисији у виду једнаких мјесешних 
транщи у изнпсу пд 62.500,00 КМ. Ппред пвих средстава, Рјещеоем Владе Републике Српске, 
Кпмисији је пдпбрена релпкација средстава бучетске резерве у изнпсу пд 25.000,00 КМ, шиме 
су се дјелимишнп ппкрили трпщкпви пресељеоа Кпмисије у друге прпстприје, кап и ппремаое 
истих прпстприја. 

У 2014. гпдини из пдпбрених бучетских средстава Кпмисија је исплатила нетп плате, ппрезе и 
дппринпсе, платила материјалне трпщкпве и набавку једнпг дијела ппреме. 
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5.1.1.  Стална средства Комисије за концесије  

 
Стална средства Кпмисије су коигпвпдственп евидентирана на пснпву пдредби Правилника п 
рашунпвпдственпј пплитици за кприснике прихпда Бучета Републике Српске. Евидентираое се 
врщилп пп набавнпј вриједнпсти, а пбрашунски птпис примјенпм линеарне метпде пп 
гпдищоим стппама и тп за: 

 

- Канцеларијски намјещтај 12,50% (8 гпдина) 
- Кпмпјутерску ппрему 0,00% (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 31.12.2014. гпдине је изнпсила:                        165.268,40 КМ 
- исправка вриједнпсти 142.156,30 КМ 
- садащоа (нептписана вриједнпст)  23.112,10 КМ 
- ампртизација за 2014. гпдину 10.678,90 КМ 
 

На приједлпг Кпмисије за пппис изврщенп је расхпдпваое и изкоижаваое из евиденције 15 
(петнаест) пснпвних средстава (клима уређаји и фиксни телефпни кпји су пстали у бивщим 
прпстпријама, кап и рашунари, радне стплице, усисиваш, дигиталне камере), шија је набавна 
вриједнпст била 9.111,41 КМ, птписана вриједнпст  8.743,13 КМ и коигпвпдствена 
(нептписана) вриједнпст 638,28 КМ. Редпвним гпдищоим ппписпм изврщен је пппис и 
усклађиваое коигпвпдственпг са стварним стаоем импвине и пбавеза, а са данпм 31.12.2014. 
гпдине п шему је сашиоен Записник. 

 
5.1.2. Трошкови плата и накнада запослених  

 
Трпщкпви плата и накнада за 13 (тринаест) сталнп заппслених и двпје заппслених пп угпвпру у 
2014. 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 586.529,77 КМ и већи су за 55.440,77 КМ збпг 2 (два) нпва радника. 
Ппјединашне плате заппслених у Кпмисији су непрпмијеоене ппсљедоих некпликп гпдина, 
пднпснп смаоиване су предхпдних гпдина у складу са преппрукама Владе Републике Српске. 

Структура пп пснпву плата је била сљедећа: 

Расхпди за плате 340.659,67 КМ 
Расхпди за ппрезе на плате 35.506,42 КМ 
Расхпди за дппринпсе за ПИП 106.323,89 КМ 
Расхпди за дппринпсе за здравственп псигураое 68.966,98 КМ 
Расхпди за дппринпсе за дјешију защтиту 8.620,89 КМ 
Расхпди за дппринпсе за псигураое незаппслених 5.747,28 КМ 
Расхпди за накнаду плата за ппрпдиљскп пдсуствп  7.589,58 КМ 
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Расхпди за накнаду плата за вријеме бплпваоа   1.309,31 КМ 
Укупнп:     574.724,02 КМ 
Расхпди за превпз, ппмпћ и псталп   11.805,75 КМ 

Укупни расхпди за лишна примаоа   586.529,77 КМ 

 
5.1.3. Трошкови материјала и услуга  

 
Трпщкпви материјала и услуга, пднпснп расхпди пп пснпву кприщћеоа рпба и услуга у 2014. 
гпдини изнпсили су 175.071,64 КМ, а маои су у пднпсу на претхпдну гпдину за 61.359,34 КМ 
или 35,054%. Расхпди за све трпщкпве су маои пд претхпдних гпдина, јер се трпщилп у пквиру 
пдпбренпг бучетскпг изнпса за 2014. гпдину, а и у претхпднпј гпдини су били већи трпщкпви 
збпг пресељеоа у нпве прпстприје. 

Структура трпщкпва материјала и услуга у 2014. гпдини  је била сљедећа: 

 

Трпщкпви канцеларијскпг материјала  11.671,42 КМ 
Трпщкпви пдржаваоа 32.322,36 КМ 
Ппщтанскп-телефпнски трпщкпви,струја, гријаое, и сл. 14.082,04 КМ 
Трпщкпви гприва 40.390,79 КМ 
Путни трпщкпви и трпщкпви смјещтаја 35.577,17 КМ 
Трпщкпви репрезентације 7.065,23 КМ 
Трпщкпви закупа 7.582,50 КМ 
Расхпди за брутп накнаде пп угпвпру   13.087,93 КМ 
Трпщкпви платнпг прпмета, псигураоа впзила,щтампаоа, пдржаваоа 
рашунара 

4.588,85 КМ 

Угпвпрене-пстале услуге 8.703,35 КМ 

Укупнп:    - 175.071,64 КМ 

 

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 2014. 
гпдини су изнпсила 750.000, 00 КМ, а ребаланспм су изнпсила 740.000,00 КМ. 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, на кпји је Влада Републике Српске дала сагласнпст, Кпмисија за кпнцесије је 
исппщтпвала све преппруке п умаоеоу плата за претхпдне гпдине. 

Финансијски Извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске се сашиоава са пратећим 
пбрасцима: 
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- 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 
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; 
- Нпте - Пбразлпжеое уз финансијске извјещтаје. 
 

Финансијски извјещтај, кап и пптребна пбразлпжеоа уз исти су дпстављени у закпнскпм рпку 
надлежним прганима Републике Српске. 

 

 

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

  
6.1. Однос Комисије са другим органима у Републици Српској 

 
У пквиру свпјих надлежнпсти Кпмисија кап сампсталнп и независнп регулатпрнп тијелп 
прпмпвище привредне и друге мпгућнпсти за улагаое путем кпнцесија у циљу задпвпљаваоа 
јавних пптреба и привреднпг развпја, те је у тпм правцу у тпку пвпг извјещтајнпг перипда 
пстварила мнпгпбрпјне пднпсе какп на лпкалнпм такп и на републишкпм нивпу. Истише се 
сарадоа са Нарпднпм скупщтинпм Републике Српске заснпвана на закпнскпј пбавези 
ппднпщеоа гпдищоег извјещтаја п свпм раду. 

Кпмисија има пбавезу да крпз закпнпм прпписане прпцедуре дпставља Приједлпг 
најппвпљнијег ппнуђаша Влади Републике Српске. Тада Кпмисија извјещтава Владу п 
прпведеним закпнским прпцедурама и елементима кпји су је ппредјелили за приједлпг 
најппвпљнијег ппнуђаша. Нарпшита кпмуникација је пстварена са Министарствпм индустрије, 
енергетике и рударства и Министарствпм ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, крпз 
утврђиваое релевантних закпнских пснпва за ппједине ппступке унутар Закпна п кпнцесијама. 
Кпмисија на ппзив надлежнпг министарства ппсредује и у ппступку арбитраже. Пднпс 
Кпмисије према респрним министарствима заснпван је на функципналнпј надлежнпсти 
респрних министарства кап Кпнцедената с једне стране, и Кпмисије, кап регулатпра с друге 
стране. 

У пквиру Закпна п кпнцесијама Кпмисија пстварује пднпс са јединицама лпкалне заједнице, 
кап Кпнцедентпм, приликпм дпдјеле кпнцесија у пбласти кпмуналне инфраструктуре. 

 
6.2. Сарадња са домаћим и страним институцијама 

 
У тпку Извещтајнпг перипда за 2014. гпдину Кпмисија за кпнцесије Републике Српске, у пквиру 
свеукупних активнпсти, знатан временски дип ппсветила је активнпстима кпје су се пднпсиле 
на ушещћа представника Кпмисије на разним циљнп - тематским састанцима, какп на нивпу 
Републике Српске такп и БиХ. Састанци и семинари  су се пднпсили  пквирнп на унапређеоа 
кпнцесипних ппступака, заснпваних на закпнпм утврђеним нашелима. Једна пд активнпсти са 
представљеним циљем јесте ангажпваое Кпмисије у дпстављаоу исцрпних ппдатака за 
предстудијски упитник дпстављен Главнпј служби за ревизију Јавнпг Сектпра Републике 
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Српске, ппд називпм „Управљаое средствима наплаћеним пд накнада за кприщћеое 
прирпдних ресурса“. Кпмисија је на упит Владе Републике Српске израдила и дпставила 
Упитник - идентификација сервиса/услуга кпји се пднпсип на инфпрмације п Јавним ппзивима 
за дпдјелу кпнцесија, Регистар кпнцесија Републике Српске, у склппу ICIS Прпјекта (Improving 
Investment Climate and Instucional Strengthening).   

У тпку прптеклпг перипда представници Кпмисије за кпнцесије ппсјећивали су редпвнп и 
рашунпвпдствене семинаре на кпјима су узимали активнпг ушещћа.  

Заједнишка иницијатива прганизације ПЕЦД /СИГМА и Еврппске уније, израдила је Принципе 
јавне управе кпјима се ппдржава пснажени приступ Еврппске кпмисије рефпрми јавне управе у 
прпцесу прпщиреоа. Тпм приликпм су прикупљани параметри кпјим се утврђују ппшетне 
вриједнпсти свих индикатпра п тренутнпм стаоу у Бпсни и Херцегпвини у пднпсу на Принципе 
јавне управе. Такпђе у дискусији су преппрушене пбласти кпје мпгу у нареднпм перипду да се 
нарпшитп развијају крпз ппступак дпдјеле кпнцесија. 

Кпмисија за кпнцесије предузимала је активнпсти ппвпдпм даваоа мищљеоа на: „Правилник 
п висини кпнцесипне накнаде и банкарским гаранцијама у пбласти електрпенергетике, 
енергената, рударства и геплпгије“, „Правилник п критеријумима за пдређиваое висине 
кпнцесипне накнаде и висине банкарске гаранције за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта 
и јавнпг впднпг дпбра“ и „Правилник п критеријумима за пдређиваое висине кпнцесипне 
накнаде у пбласти тргпвине, туризма и угпститељства, и п врсти, висини и нашину пбезбеђеоа 
гаранција“, итд. 

 
 

7. ЗАКЉУЧАК  

 
Сумирајући шиоенице са терена и анализирајући урађене Записнике, у циљу ствараоа щтп 
ппвпљнијих претппставки за реализацију кпнцесипних прпјеката, Кпмисија је усвпјила 
сљедеће закљушке: 

1. Угпвпрне стране мпрају впдити рашуна да предмет кпнцесије буде ппдпбан за 
кприщћеое, пднпснп да на истпм не ппстпје неријещени импвинскп-правни пднпси и 
да је истo ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу, јер Кпнцесипнари нису у 
мпгућнпсти да пве пднпсе ријеще сами. 

Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде би требалп активније 
сарађивати са Републишкпм управпм за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве 
Републике Српске, кап и Републишким јавним правпбранилащтвпм, а све у циљу 
усппставе јединствене евиденције п неппкретнпстима и убрзанпм рјещаваоу 
импвинскп-правних сппрпва. 

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 има резерву пкп угпвпренпг пбезбјеђеоа рекултивације кпд већине угпвпра у 
изнпсу 5% пд гпдищоег брутп прихпда пстваренпг у ппследое три ппслпвне гпдине, јер 
тп не даје дпвпљнп сигурну гаранцију да ће рекултивација бити изврщена. Знашајним 
смаоеоем ппслпвних активнпсти кпнцесипнпг предузећа у ппследое три гпдине 
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ппслпваоа, укпликп Кпнцесипнар не изврщи рекултивацију, средствима пд банкарске 
гаранције неби билп мпгуће изврщити исту. Нпвим рјещеоем кпје даје Правилник п 
висини кпнцесипне накнаде и банкарске гаранције у пбласти електрпенергетике, 
енергетике, рударства и геплпгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 67/14) 
и кпји ће се примјеоивати кпд закљушеоа нпвих угпвпра п кпнцесији, дефинисанп је да 
гаранција за изврщеое рекултивације земљищта за предмете кпнцесије из пбласти 
рударства се пдређује  у изнпсу 10% пд прпсјешних трпщкпва пдржаваоа. Кпмисија је 
мищљеоа да је сама фпрмулација банкарске гаранције непрецизна, щтп ппставља  
лпгишнп питаое кпји су тп трпщкпви пдржаваоа, какп их пдредити и да ли је 10% пд 
прпсјешних трпщкпва пдржаваоа у ппследое три гпдине ппслпваоа дпвпљнп да се 
изврщи рекултивација укпликп је Кпнцесипнар не изврщи. Приједлпг Кпмисије је  
издвајаое средстава на гпдищоем нивпу у изнпсу кпји је планиран Прпјектпм 
рекултивације, щтп на пснпву гпре наведенпг гпвпри п неппхпднпсти измјене или 
дпнпщеоа нпвпг Правилника. 

4. Кприщћеое јавнпг впднпг дпбра, пднпснп вађеое материјала из впдптпка (щљунка, 
пијеска, камена) према Прпграму уређеоа впдптпка и кприщћеое впднпг земљищта за 
реализацију неке пд привредних дјелатнпсти или за реализацију других предмета 
кпнцесије је Закпнпм п кпнцесијама дефинисанп кап предмет кпнцесије. У извјещтајнпј 
гпдини према инфпрмацијама са кпјима Кпмисија распплаже надлежнп министарствп 
није предузималп знашајније активнпсти на увпђеоу пвпг сегмента привређиваоа у 
пбласт кпнцесија, а резултат свега тпга је да и даље немамп закљушених угпвпра п 
кпнцесији из пве пбласти. Ппређеоа ради, у земљама пкружеоа ппстпји закљушенп 
некпликп стптина угпвпра из пве пбласти. Већ дужи временски перипд имамп 
ситуацију да се врщи нелегална експлпатација щљунка, пијеска и камена без икаквих 
пдпбреоа, или на пснпву злпупптреба рјещеоа за вађеое материјала издатих пд 
стране ЈУ „Впде Српске“ Бијељина у сврху пдржаваоа кприта и кприщћеое впднпг 
земљищта. 

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-
грађевинскп-екплпщке инспекције и др.), щтп би дпвелп дп пптписиваоа већег брпја 
нпвих кпнцесипних угпвпра, а тиме и уплате веће кпнцесипне накнаде. 
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7. Кпмисија је у пвпм Извјещтају предлпжила Влади Републике Српске, пднпснп 
Министарству индустрије, енергетике и рударства да раскине 27 (двадесетседам) 
угпвпра кпд кпјих није билп никаквих активнпсти у 2014. гпдини, а и један дужи перипд 
прије. Раскидаоем пвих угпвпра шитав прпцес знашајнп би се упзбиљип, а спријешиле 
би се разне манипулације и незакпните радое, кпје су примјећене у тпку пбављених 
кпнтрпла. Влада Републике Српске би требалп щтп хитније да предлпжи Закпн п 
накнадама, какп би се у пракси плакщала ппзиција Кпнцесипнара, у смислу да се три 
пута не плаћа иста накнада, а шиме би се ппстигли и ппзитивни ефекти везанп за 
привлашеое странпг капитала и инвеститпра уппщте. 

Активнпсти Кпмисије исказане у Извјещтају п раду за 2014. гпдине 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 01.01.2014. дп 31.12.2014. 
гпдине. 

 
 
Брпј: 01-184/15 Предсједник Комисије 

Датум: 29.04.2015. гпдине Предраг Ашкрабић 

 


