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1. УВОД
Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за
концесије Републике Српске за 2017. годину (у даљем тексту: Извјештај). Подношењем овог
Извјештаја, Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) испуњава своју
законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о концесијама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закон)1.
Извјештај обухвата период од 01. јануара до 31. децембра 2017. године.
Извјештај приказује начин на који Комисија испуњава своје надлежности и мисију, стога је
исти састављен од податка о извршеним провјерама рада концесионара, о поднесеним захтјевима,
рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и о другим
информације из дјелокруга рада Комисије, било да је Комисија поступа по службеној дужности, по
захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица. Представља и доказ посвећености и
професионализма запослених у Комисији, а у чију се стручност и рад може поуздати.
Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну
јавност о раду Комисије, о активностима на имплементацији законских и других прописа из области
концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и слично.
Извјештај садржи 6 дијелова.
Први дио се односи на Правни оквир концесија у Републици Српској, и састоји се од два
одјељка: Законски прописи и Подзаконски акти. У оквиру одјељка који се односи на законске
прописе, обрађена је примјена других закона у поступку додјеле концесија (посредно и непосредно).
Други дио се односи на основне активности Комисије и састоји се од 7 одјељка: Провјера
рада концесионара; Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских објеката;
Активности Комисије из области минералних ресурса; Активности Комисије из области трговине и
туризма; Активности Комисије из области финансија; Активности Комисије из области саобраћаја и
веза; Активности Комисије из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара. У
Другом дијелу изнесени су подаци о раду Комисије по појединим областима.
Трећи дио се односи на концесиону накнаду.
У Четвртом дијелу су изнесени подаци о финансијском извјештају Комисије, те о начину на
који Комисија управља својим ресурсима. Шести дио се односи на остале активности Комисије, те
садржи податке о односу са домаћим и страним институцијама.
Рад Комисије у 2017. години обиљежен је бројним активностима у вези са разматрањем
захтјева за давање сагласности на приједлоге уговора о концесији и анексе уговора, захтјева за
давање сагласности на Студије економске оправданости и заштите животне средине, сагласности на
Документацију за јавно надметање, сагласности за преговоре између Концедента и потенцијалног
концесионара, отварање и вредновање Понуда по објављеном Јавном позиву те одговорима на
упите ресорних министарстава, физичких лица, новинских агенција, јединица локалне самоуправе на
чијем подручју је додијељена концесија, те одговора на упите концесионара, привредних друштава,
и других заинтересованих страна у поступку додјеле концесија, у већ додијељеним концесијама или
другим упитима везаним за област концесија.
Комисија је, у сарадњи са надлежним органима, ресорним министарствима Владе Републике
Српске и надлежним органима јединица локалне самоуправе, те другим стручним органима и
1

Извјештaj се подноси најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину;
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тијелима Републике Српске и локалним заједницама, као и са представницима домаћих и страних
невладиних организација који се баве овом проблематиком, приступила изради новог Документа о
политици додјеле концесија. Нови документ о политици би био прилагођен новим привредним
околностима, и додатно усклађен са стратешким и планским документима који се односе на
привредни развој Републике Српске и јединица локалне самоуправе, те правној регулативи
Републике Српске и њеној усклађености са прописима Европске Уније.
Ангажованост Комисије је посебно садржана у провјери реализације закључених уговора о
концесијама у складу са чланом 58. Закона.
Током 2017. године, нарочито је изражен рад у поступку дигитализације архивске грађе
Комисије.
Појмови који се користе у овом извјештају2:
а) „концендент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или
скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе;
б) „концесионар“ је привредно друштво основано у складу са прописима Републике, а са
којим је концендент закључио уговор о концесији;
в) „надлежни орган“ је минстарство надлежно за поједину област у коју спада предмет
концесије за чију додјелу је надлежна Влада, односно градоначелник или начелник општине, за
предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са Законом о
концесијама;
г) „понуђач“ је свако домаће или страно правно или физичко лице, конзорцијум два или више
уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије;
д) „студија оправданости“ додјеле концесије је документ о техничкој, финансијској,
економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даљем тексту: студија);
ђ) „концесиона накнада“ је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који
уређује концесију и
е) „уговор о концесији“ је уговор закључен у писаном облику између концендента с једне
стране и коцесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране, а садржи одредбе о
међусобним правима и обавезама уговорних страна.

О Комисији за концесије Републике Српске
Комисија је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након
именовања првог сазива Комисије нa сjeдници Нaрoднe Скупштинe Рeпубликe Српскe дaнa
23.01.2004. гoдинe3.
Комисија је стално и независно регулаторно тијело са својством правног лица и са правима и
обавезама утврђеним Законом. Комисија је самостална и подлијеже надзору Народне скупштине
Републике Српске, којој и одовара.
У оквиру својих надлежности, Комисија промовише привредне и друге могућности за улагања
путем концесија, у циљу задовољавања јавних потреба и привредног развоја, укључивањем
приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управљање
радом инфраструктурних објеката и уређаја, пружањем услуга и експлоатацијом природних ресурса
2
3

Поједини појмови који се користе у овом извјештају, а чије је значење одређено одредбама члана 5. Закона, имају идентично значење;
Одлуке о именовању објављене у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe“, брoj: 12/04;
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и објеката који служе њиховом искоришћавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених
интереса, заштити простора, становништва и животне средине.
Чланове Комисије чине истакнути стручњаци из области права, економије, техничких и других
одговарајућих струка и именује их Народна скупштина Републике Српске4, на приједлог Владе
Републике Српске, након спроведеног јавног конкурса. Чланови Комисије за концесије се именују на
период од 5 (пет) година и могу бити именовани на још један мандат.
Чланови Комисије су:
1. Раденко Ђурица, предсједник Комисије;
2. Ненад Рачић, замјеник предсједника;
3. Емина Комић, члан Комисије;
4. Владан Андрић, члан Комисије;
5. Зоран Филиповић, члан Комисије;
Секретар Комисије је Младен Дрљача.
Рад Комисије заснива се на одредбама Закона, подзаконским актима и Документу о
политици додјеле концесије5. Комисија је у својој дјелатности у процесном дијелу поступала у складу
са одредбама Закона о општем управном поступку6, те другим позитивно-правним прописима,
којима се директно или индиректно регулише област концесија у складу са основним начелима
поступка додјеле концесија.

2. ПРАВНИ ОКВИР КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2.1. Законски прописи
•

Закон о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 59/13 и 16/18);

•

Закон о концесијама7 ("Службени гласник Републике Српске", број: 25/02, 91/06 и 92/09),
који је престао да важи ступањем на снагу Закона о концесијама ("Службени гласник
Републике Српске", број: 59/13 и 16/18);

Важећи Закон о концесијама је усвојен на 28. сједници Народне скупштине Републике Српске
и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 59/13, дана 15.07.2013. те ступио на
снагу 23.07.2013. године. Закон о измјенама и допунама закона о концесијама је усвојен на 23.
сједници Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике
Српске“, број 16/18, дана 23.02.2018. године, те ступио на снагу 03.03.2018. године.
Важећим Законом о концесијама, као основним законом који се односи на област
концесионарства, уређују се предмет, надлежност, поступак и услови под којима се могу
додјељивати концесије у Републици Српској, елементи уговора о концесији, као и престанак уговора
о концесији, права и обавезе концесионара и концендента, надлежност Комисије за концесије и
друга питања од значаја за остваривање концесионих пројеката.

4

Одлука Народне скупштине Републике о избору чланова у Комисију, број: 02/1-021-1110/15, од 23.09.2015. године, ("Службени гласник
Републике Српске", број: 82/15);
5
„Службени гласник Републике Српске“, број: 31/06;
6
„Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10;
7

У овом дијелу наведени су и закони који су регулисали поступак додјеле концесија, а који су престали да важе доношењем новог закона
о концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да се наведе законски оквир на основу којег су додјељиване концесије и
закључивани уговори о концесијама на вишедеценијске концесионе периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети
поступци додјеле концесија;
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Циљ закона је да створи јаван, недискриминаторан и јасан правни оквир за утврђивање
услова под којима се домаћим и страним привредно-правним субјектима могу додјељивати
концесије ради привлачења домаћих и страних инвеститора и стварања амбијента за снажнији
привредни развој, те одговорног управљања природним богатствима и јавним добрима у Републици
Српској.
Овим Законом регулисан је, између осталог, и поступак за додјелу концесија.
Поступак додјеле концесија заснива се на начелима транспарентности, недискриминације,
тржишне конкуренције, једнаког третмана понуђача, слободе кретања роба и услуга, заштите јавног
интереса, ефикасности и економичности, пропорционалности, заштите животне средине и
равноправности уговорних страна.
Прокламованим начелима поступка додјеле концесија обезбјеђује се:
-

-

Унапређење привредних активности путем улагања домаћег и страног капитала, што све
скупа треба да оствари повољније економске ефекте по Републику Српску;
Домаћим и страним привредним друштвима да под једнаким условима добију право
коришћења јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и
право на обављање дјелатности од општег интереса у складу са Законом о концесијама;
Исти правни положај домаћих и страних привредних друштава у поступку додјеле концесија;
Једнакост услова за закључење, као и за раскид уговора о концесији;
Заштита јавног интереса у поступку додјеле концесија;
Право Републике Српске да додјељује концесије, када се предмет концесије реализује на
њеној територији;
Ограничено трајање концесионог периода, чији је максималан рок утврђен Законом и
уговором о концесији;
Предаја изграђених објеката, уређаја и постројења по престанку концесије у својину
Републике Српске.

Законом је дато овлаштење, односно право иницијативе да поступак концесије може
покренути надлежни орган, као и заинтересовано лице. Законпм је, као изузетак, без спровођења
јавног позива регулисан преговарачки модел у поступку додјеле концесија у сљедећим случајевима:
-

Понуде јавног предузећа, које обавља дјелатности од општег интереса, а чија дјелатност чини
предмет концесије у смислу Закона о концесијама;
Спровођења закључених споразума Владе или јавних предузећа, који се односе на
реализацију предмета концесије и
Продужења рока на који је концесија додијељена.

Комисија за концесије као регулативно тијело има функцију да прати стање у области
концесија, као и извршење законских и других прописа, те предлаже мјере и стандарде за
унапређење, како концесионих односа, тако и законодавства, којима се регулишу концесиони
односи.

2.1.2. Примјена других Закона у поступку додјеле концесија
-

Закон о страним улагањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:
25/02, 24/04, 52/11 и 68/13). Примјена наведеног Закона од стране Комисије з односи се на
одредбе о правима и обавезама страних улагача када су у питању Концесије;
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-

Закон о страним улагањима и концесијама 8 (“Службенигласник Републике Српске”, број:
21/96 и 5/99), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним улагањима
("Службени гласник Републике Српске", број: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13);

-

Закон о општем управном поступку Републике Српске(“Службени гласник Републике Српске”,
број: 13/02, 87/07 и 50/10), као процесни закон, Комисија примјењује приликом одлучивања
у складу са чланом 57. Закона о концесијама.

-

Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске”, број:
38/14) у дијелу поступка провођења поступка по јавном позиву укључујући и отварања
понуда и друго, и то у дијелу који није регулисан Законом о концесијама и другим посебним
законима.

2.1.3. Други закони који се посредно примјењују у поступку додјеле
концесија
Комисија, у обављању послова из своје надлежности, примјењује и друге позитивне прописе
Републике Српске, а у складу са својим надлежностима, и то:
- Закон о инспекцијама у Републици Српској;
- Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о Правобранилаштву Републике Српске;
- Закон о експропријацији;
- Закон о стварним правима;
- Закон о уређењу простора и грађењу;
- Закон о тржишту хартија од вриједности;
- Закон о занатско-предузетничкој дјелатности;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о јавним путевима;
- Закон о националним парковима;
- Закон о заштити животне средине;
- Закон о телекомуникацијама;
- Закон о комуналним дјелатностима;
- Закон о заштити ваздуха;
- Закон о заштити вода;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о туризму;
- Закон о јавним скијалиштима;
- Закон о угоститељству;
- Закон о пољопривредном земљишту;
- Закон о водама;
- Закон о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова;
- Закону о привредним друштвима;
- Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској;
- Закон о рибарству;
8

У овом дијелу наведени су и закони који су регулисали поступак додјеле концесија, а који су престали да важе доношењем новог закона
о концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да наведемо законски оквир на основу којега су додјељиване концесије и
закључивани уговори о концесијама на вишедеценијске концесионе периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети
поступци додјеле концесија;
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-

Закон о електричној енергији;
Закон о енергетици;
Закон о бањама;
Закон о ловству;
Закон о играма на срећу;
Закон о превозу у друмском саобраћају;
Закон о културним добрима;
Закон о шумама;
Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији;
Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије;
Закон о рударству;
Закон о геолошким истраживањима;
Закон о гасу.

Ефикасна примјена Закона о концесијама зависи од наведених материјалних прописа (и
других односних прописа) којима се регулишу посебне области које могу бити предмет концесија.
Ова међузависност огледа се у степену нормираности области које могу бити предмет концесија,
тако да се недвосмислено пропише да се одређена добра (општа, јавна, природна) могу додјељивати
путем концесионог поступка, односно концесионог уговора.
Постоји знатна неусаглашеност позитивно-правних прописа са Законом о концесијама.
Због тога је неопходно извршити усаглашавање Закона о концесијама Републике Српске са
Законом о водама, Законом о шумама Републике Српске, Законом о ловству, Законом о рибарству,
Законом о коришћењу природних ресурса у сврху производње електричне енергије, Законом о јавноприватном партнерству, Законом о страним улагањима и другим позитивно-правним прописима.

2.2. Подзаконски акти
Комисија обавља послове из своје надлежности на основу Закона Републике Српске и Босне и
Херцеговине, али и подзаконских аката које је донијела у оквиру своје надлежности, као и
подзаконских аката (правилници, упутства) других надлежних органа и тијела Републике (Влада,
ресорна министарства, агенције).
Комисија је донијела све подзаконске акте из своје надлежности, а које предвиђа Закон о
концесијама и други Закони. У претходном периоду Комисија је донијела:
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Комисији за
концесије Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/04 и 103/14),
- Правилник о платама („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/08),
- Упутство за процјену постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде („Службени
Гласник Републике Српске“ бр. 103/05),
У току је припрема нових Правилника у складу са Законом.
У складу са чланом 59. и чланом 68. Закона о концесијама, Комисија је, уз сагласност Владе
Републике Српске донијела сљедећа подзаконска акта:
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-

Правилник о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре
концесионара, („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/14 и 61/179),
Правилник о садржају и начину вођења регистра уговора о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 65 од 24. 07. 2014. године).

Доношење наведених подзаконских аката је било потребно због чињенице, да је у
међувремену ступио на снагу нови Закон о концесијама.
Поред наведених, Комисија у свом раду примјењује и друга подзаконска акта којима се
уређује организација, дјелокруг рада Комисије, вођење поступака, поступања Комисије у
предметима из њене надлежности, као што су:
-

Пословник о раду Комисије;
Правилник о Јавним набавкама;
Правилник о поступку директног споразума;
Правилник о начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза;
Правилник о накнади трошкова превоза код одласка на посао и повратка са посла;
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Комисије;
Правилник о интерним контролним поступцима у Комисји;
Правилник о условима и начину коришћења, управљања, одржавања и регистрације
службених моторних возила;
Етички кодекс за чланове и запослене у Комисији;
Правилник о поступку отварања понуда;
Правилник о коришћењу средстава репрезентације;
Правилник о накнадама за службна путовања у земљи и иностранству за запослене у
Комисији.

У току је припрема нових Правилника, те измена постојећих, а у складу са Законом.

3. ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У периоду од 2004. год. закључно са 2017. год. укупно је закључено 381 (тристотинеосамдесетједан)
Уговор о концесији из сљедећих области:
1.
Електроенергетика (Изградња и коришћење МХЕ, Вјетроелектрана, Термоелектрана);
2.
Минерално –сировинска област (Експлоатација/Истраживање минералних сировина);
3.
Пољопривреда и водопривреда (Коришћење пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, коришћење јавног водног добра..);
4.
Трговина и туризам
5.
Приређивање игара на срећу.
Закључно са 2017. год. укупно је раскинут 51 (педесетједан) уговор, док је за 38 (тридесетосам)
уговора истекао период кориштења концесије и то:
из области минералних сировина раскинуто је 10 (десет) уговора, а за 38 (тридесетосам)
уговора је истекао период кориштења концесије (истражни радови).
Из електроенергетске области раскинуто је укупно 25 (двадесетпет) уговора.
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Током 2017. године извршене су измјене Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре
концесионара, те исте објављене у „Службеном гласнику Реублике Српске“, број: 61/17 од 27.06.2017. године;
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-

Из области коришћења пољопривредног земљишта и коришћења јавног водног добра
раскинуто је 14 (четрнаест) уговора.
Из области туризма раскинута су 2 (два) уговора.

-

Разлог за раскидање Уговора је неиспуњавање обавеза од стране Концесионара.
У досадашњем раду, Комисија за концесије Републике Српске је укупно одржала 603
(шестстотинатри) сједнице од чега је у 2017. години, одржала 54 (педесетчетири) сједнице.
Активности Комисије на сједницама су биле усмјерене на рјешавање захтјева о давању сагласности
на Студије економске оправданости, о давању сагласности на Документацију за јавно надметање, о
давању приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача у додјели концесије, отварање и
вредновање приспјелих Понуда по јавном позиву за додјелу концесије, о давању сагласности на
Приједлог уговора о концесији и анексе уговора о концесији, о давању сагласности на уступање
уговора о концесији и промјену власничке структуре у Концесионару, у складу са Законом и
Правилником, давањем мишљења по захтјевима упућеним Комисији од стране ресорних
министарстава, концесионара, локалних заједница, других институција, те разних правних и физичких
лица. Активности су усмјерене и на провјеру рада Концесионара те разматрање извршених провјера
рада Концесионара, степена реализације уговора о концесији, те израда општих аката Комисије у
складу са важећим Законом о концесијама.
У 2017. години, од стране ресорних министарстава, Владе Републике Српске, концесионара,
начелника општина локалних заједница, новинских агенција, удружења грађана те значајног броја
осталих правних и физичких лица, Комисији за концесије је упућено укупно
430
(четиристотинетридест) докумената: закључених уговора, анекса уговора, захтјева, рјешења,
увјерења, разних извјештаја, података и остале пријемне документације. Након анализе и
разматрања захтјева на које је потребно дати Рјешење, Закључак, Мишљење, Одговор, Одлуку и
остала изјашњења Комисије за концесије РС, Комисија је донијела:
15 Рјешења о давању сагласности на Студију економске оправданости;
14 Рјешења о давању сагласности на Документацију за јавно надметање;
19 Приједлога Рјешења Влади Републике Српске о избору најповољнијег понуђача и
додјели концесије;
5 Рјешења о давању сагласности за закључење уговора о концесији;
- 20 Рјешења о давању сагласности на анексе уговора о концесији;
7 Рјешења о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјени власничке
структуре у Концесионом привредном друштву;
1 Закључак Комисије којим се одбацује понуда на Јавни позив;
- 14 Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;
1 Рјешење о давању претходне сагласности за заснивање заложног права на покретној
имовини Концесионара;
- 23 одговора на разне упите од стране ресорних министарстава, правних и физичких лица;
- 34 интернe одлукe Комисије за концесије;
-

Провјере рада Концесионара од стране Комисије за концесије Републике Српске вршене су
обиласком Концесионара, сачињавањем записника, обиласком лица мјеста на којем се одвијају
радови на реализацији концесионог посла, прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији
уговора о концесији, анализирањем документације дате на увид од стране Концесионара и изјава у
вези реализације пословних активности, а све са циљем да се што боље сагледа проблематика самог
концесионог односа, као и достигнути ниво реализације обавеза дефинисаних уговором о концесији.
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Такође, битно је нагласити да је Комисија за концесије, остварила контакт са највећим бројем
концесионара, а 171 (стотинуседамдесетиједан) концесионар се одазвао на позив Комисије, те су
исти, на захтјев Комисије доставили тражене податке, а Комисија је по добијању потадака извршила
увид и анализу у финансијеске извјештаје концесионара ради провјере плаћања концесионих
накнада у складу са уговорима о концесији.
Поред финансијских извјештаја за 2017.годину, Комисија је извршила упоређивање дописа и
изјашњења концесионара о спроведеним активностима по основу додијељених концесија те
изнијела приједлоге концесионарима и ресорним министарствима о побољшању ефикасности и
максимизирању дјелатности на основу концесионих уговора.
Став Комисије је да се за концесионаре, који се не одазивају на позиве за састанке, за термине око
провјере реализације концесионих уговора, што хитније изврше контроле изласком на лице мјеста
гдје се обавља концесиона активност.
Од укупног броја ријешених предмета највећи број је сагласности које Комисија даје у оквиру своје
надлежности. При томе је Комисија највише Сагласности дала на анекс уговора,
Приједлога рјешења Влади Републике Српске о избору најповољнијег понуђача, а након отварања и
бодовања приспјелих понуда у Комисији за концесије по Јавном позиву, Сагласност на Студије
економске оправданости, и Сагласност на Приједлог уговора о концесији, као што је приказано у
графикону 1.:
Графикон бр. 1.
Укупан број ријешених предмета Комисије за концесије Републике Српске у 2017.

Рјешења о давању саг
оправданости

Рјеш. - сагласност на д
надметање

Приједлози рјеш. Влад
понуђача и додјели ко

15

34

Рјеш. - давање сагласн
концесији

14

19

Рјеш. - давање сагласн
концесији и промјени
Концесионом привред

Закључак Комисије ко
позив

23
5
1

14

1

7

Рјеш. - давање сагласн
концесији

Рјеш. - давање претх.с
заложног права на пок

Одговори на упите од
министарстава правни
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Кад су у питању интерне одлуке и одговори Комисије, Комисија је укупно дала 34 интерне одлуке.
Комисија за концесије Републике Српске је у складу са својом надлежности, а на захтјев ресорних
министарстава у току 2017. године рјешила укупно 101 (стотинуједан) захтјев и то највише из
следећих области:
енергетика - изградња и коришћење објеката за производњу електричне енергије;
минералних ресурса и
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.
Ради увида у збирне подакте по годинама и праћења тенденције у рјешавању предмета Комисије за
концесије у графикону 2. приказан је укупан број ријешених предмета за последњих 7 (седам)
година (2011.-2017.године).
Графикон бр. 2.
Рјешавање предмета за додјелу концесија по годинама

3.1. Провјера рада Концесионара
Комисија за концесије је обавила, у 2017. години, укупно 183 (стотинуосамдесеттри) провјере
рада Концесионара. Извршене су провјере из области пољопривреде, минералних ресурса,
енергетике и малих хидроелектрана. У вези с тим, извршена је провјера рада Концесионара, или
су достављени извјештаји Концесионара о реализацији концесионих уговора од стране 171
(стотинуседамдесетиједног) концесионара. Провјера изласком на лице мјеста које је предмет
додјељене концесије је обављена, како је горе наведено у 12 случаја.
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Комисија је такође своје активности усмјерила и на формирање базе података Захтјева ресорних
министарстава, Концесионара, закључених уговора, уз помоћ Регистра о вођењу концесионих
Уговора као и из Архиве Комисије за концесије, те увођењем нових системских електронских
апликација, како би се што тачније могле пратити активности рада Концесионара, рада саме
Комисије за концесије РС, као и објављивање јавних података на званичној интернет страници
Комисије за концесије Републике Српске.
У календарској 2017. години настављено је са континуираним активностима на провјери рада
Концесионара. Посебна пажња, као и до сада, била је посвећена провјери отклоњања недостатака
уочених током претходних провјера рада Концесионара, као и евидентирању новонасталих
проблема и изналажењу начина за њихово рјешавање. Провјером рада Концесионара, и овог пута
Комисија се трудила да сагледа цјелокупан рад концесионих предузећа од момента закључења
уговора о концесији до момента провјере. Записници, сачињени након провјера, практично
представљају континуитет у раду провјере Концесионара.
За извјештајни период 2017. године провјере рада Концесионара вршене су обиласком
Концесионара, сачињавањем записника, обиласком лица мјеста на којем се одвијају радови на
реализацији концесионог посла, прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији уговора о
концесији, анализирањем документације дате на увид од стране Концесионара и изјава у вези
реализације пословних активности, а све са циљем да се што боље сагледа проблематика самог
концесионог односа, као и достигнути ниво реализације обавеза дефинисаних уговором о концесији.
О обављеним провјерама рада Концесионара више ће бити ријечи у дијелу извјештаја који се односи
на анализу стања у појединим областима додјељених концесија.

3.2. Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских
објеката
3.2.1. Рјешења Комисије
У току 2017. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства је упутило 36 (тридесетшест)
захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области изградње и коришћења енергетских
објеката, а Комисија је донијела и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства:
13 Рјешења о давању сагласности на Студије економске оправданости;
3 Рјешења о давању сагласности на Документацију за јавно надметање;
1 Рјешење о давању претходне сагласности на оснивање заложног права;
1 Рјешење о давању сагласности на закључење уговора о концесији;
1 Рјешење о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;
6 Рјешења о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјени власничке
структуре;
 1 Рјешење о одбијању захтјева за давање сагласности на промјену власничке структуре
 10 Рјешења о давању сагласности на закључење Анекса уговора о концесији.
Министарство индустрије, енергетике и рударства je доставило 2 (два) закључена Уговора о
концесији из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години.
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У табелама 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. и 8. дат је преглед рјешења и закључака Комисије у 2017. години из
области изградње и коришћења енергетских објеката.
Табела 1. -Преглед закључених Уговора о концесији из области изградње и коришћења
енергетских објеката у 2017.години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Бр. Уговора
закључења
Уговора
1.

МХ "ЕРС" Требиње, ЗП
"Електродистрибуција"
а.д. Пале

Изградња и коришћење ХЕ
„Богатићи Нова“ на ријеци
Жељезници

05.05/360-78-26/16

03.03.2017.

Изградња и коришћење
хидроелектране „Јабланица“ на
2.
05.05/360-111-6/17 18.09.2017.
ријеци Јабланици и Дубничком
потоку, општина Вишеград
Укупно су закључена 2 (два) Уговора о концесији из области изградње и коришћења енергетских
објеката.
ENERGREEN д.о.о.
Вишеград

Табела 2. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из области
изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години:

р/б

Предмет

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

1.

Студија ек. оправданости за
изградњу ХЕ „ Богатићи Нова“,
на ријеци Жељезници

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Жељезници,
општина Трново

26.01.2017.

2.

Студија ек. оправданости за
изградњу и коришћење
реверзибилне ХЕ „Бук Бијела“,
на сливу ријеке Дрине

Дата претходна
сагласност на Студију

На сливу ријеке
Дрине, општина
Фоча

16.02.2017.

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Дрињачи,
општина
Шековићи

19.05.2017.

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Јањини, општина
Чајниче

25.10.2017.

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци Врбас,
општина
Мркоњић Град

25.10.2017.

3.

4.

5.

Студија ек. опрвданости за
продужење периода
концесије за изградњу МХЕ
„Шековићи“ на ријеци
Дрињачи
Студија ек. оправданости са
измјеном концепта
коришћења хидропотенцијала
дијела водотока ријеке
Јањине за изградњу МХЕ
„Јањина Ј-2“
Студија ек. оправданости за
изградњу и коришћење МХЕ
Кућна турбина“, на ријеци
Врбас
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6.

Студија ек. оправданости са
новим техничким рјешењем и
приједлогом продужења
концесионог уговора за
изградњу МХЕ „Парни луг 1“,
на ријеци Дрињачи

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Дрињачи,
општина Зворник

25.10.2017.

7.

Студија ек. оправданости за
изградњу и коришћење МХЕ
„Тишча“, на ријеци Тишчи

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци Тишчи,
општина
Власеница

24.11.2017.

8.

Студија ек. оправданости за
коришћење МХЕ „Власеница“
на ријеци Студени Јадар, у
Горњем Залуковику

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Студени Јадар,
општина
Власеница и
општина Милићи

24.11.2017.

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Ћехотина,
општина Фоча

24.11.2017.

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци
Жељезници,
општина Источна
Илиџа

06.12.2017.

11.

Студија ек. оправданости са
приједлогом продужења
периода концесије за МХЕ
„Главица“, на ријеци Пливи

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци Пливи,
општина Шипово

14.12.2017.

12.

Студија ек. оправданости за
продужење периода
концесије за изградњу МХЕ
„Шипово“ на ријеци Јањ

Дата претходна
сагласност на Студију

На ријеци Јањ,
општина Шипово

26.12.2017.

13.

Студија ек. оправданости за
коришћење
енергетскогкомплекса РИТЕ
Угљевик

Дата претходна
сагласност на Студију

На подручју
општине Угљевик

1.03.2017.

9.

10.

Студија ек. оправданости са
приједлогом продужења
периода концесије
хидроенергетских објеката
МХЕ „Лука, мхе „Фаловићи“ и
„МХЕ „Годијено“, на ријеци
Ћехотини
Студија ек. оправданости са
приједлогом измјене
техничког рјешења и
продужења периода
концесије за изградњу МХЕ
„Крупац“ на ријеци
Жељезници

Укупно је дато 13 (тринаест) сагласности на Студије економске оправданости из области изградње и
коришћења енергетских објеката.
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Табела 3. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за јавно надметање из
области изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години:
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Рјешења
„на ријеци
Сагласност на Документацију
Јабланици и
за Јавно надметање за
1.
Дата сагласност
Дубичком
24.05.2017.
изградњу и коришћење МХЕ
потоку“, општина
„Јабланица“
Вишеград
„на ријеци
Сагласност на Документацију
Ступчаници“,
2. за Јавно надметање за
Дата сагласност
25.09.2017.
општина Хан
изградњу МХЕ „Невачка“
Пијесак
„на ријеци
Сагласност на Документацију
Миљацки“,
3. за Јавно надметање за
Дата сагласност
18.10.2017.
општина Источни
изградњу МХЕ „Миљацка 1“
Стари Град
Укупно су дате 3 (три) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области изградње и
кориштења малих хидроцентрала.
Табела 4. – Рјешења Комисије о давању претходне сагласности на оснивање заложног права из
области изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години:
р/б

Предмет

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

Претходна сагласност за
заснивање заложног права у
корист финансијске
организације Аддико Банк а.д.
На ријеци
1.
Дата сагласност
30.05.2017.
Бања Лука, ради спровођења
Дрињачи
Уговора о концесији за
изградњу МХЕ „Медош“ на
ријеци Дрињачи
Укупно је дата 1 (једна) претходна Сагласност за заснивање заложног права из области изградње и
коришћења енергетских објеката.
Табела 5. - Рјешења Комисије о давању сагласности на закључење уговора о концесији из области
изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години.

р/б

1.

Предмет
МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“Матично предузеће а.д.
Требиње-Зависно
предузеће
„Електродистрибуција“
а.д. Пале

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

Изградња и коришћење
ХЕ „Богатићи Нова“ на
ријеци Жељезници,
општина трново

Сагласност на
закључење Уговора

09.03.2017.

Укупно је дата 1 (једна) сагласност на закључење Уговора о концесији из области изградње и
коришћења малих хидроелектрана.
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Табела 6. – Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години:
Datum donošenja
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
Rješenja
Изградња и коришћење
МХЕ „Јабланица“ на
„ENERGREEN“ д.о.о.
Сагласност на
1.
ријеци Јабланици и
30.08.2017.
Вишеград
Приједлог уговора
Дубничком потоку,
општина Вишеград
Укупно је дато 1 (једно) Рјешење о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
изградње и кориштења малих хидроелектрана .
Табела 7. – Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на уступање уговора о концесији
и промјени власничке структуре из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2017.
год.
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Промјена вл. права у ПД
„Euroenergy“ д.о.о.
Зворник, у коме 85%
власничких права са
садашњег власника ПД
„Еурографика“ д.о.о.
Зворник се уступа и
Дата је сагласност
„EUROENERGY“ д.о.о.
преноси и то: 40% вл.
1.
на промјену
02.02.2017.
ЗВОРНИК
удјела на ПД „Premal“
вланичких права
AG Dibendorf, Švajcarska,
25% вл. удјела на
ПД“FMB-ingenieure.ch“
Gmgh, Baar Švajcarska и
20% вл. удјела на ПД
„SwissEco Power SA“,
Švajcarska
Уступање Уговора о
концесији за изградњу
МХЕ „Јабушница Ј-1“ на
ријеци Јабушници и
Уговора о концесији за
Дата је сагласност
изградњу МХЕ „Сутјеска
„Drina Hidro Energy“ д.о.о.
на уступање
2.
2Б“ на ријеци Сутјесци са
21.03.2017.
Угљевик
Уговора о
Концесионара „Drina
концесији
Hidro Energy“ д.о.о.
Угљевик, на новог
стицаоца ПД
„Hidroenergy“ д.о.о.
Гацко
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3.

„BOBAR GROUP“ д.о.о.
Бијељина

4.

„БУК“ д.о.о. Источно Сарајево

5.

„БББ“ д.о.о. Шипово

6.

„ХИДРОВАТ“ д.о.о. Бјелајце,
Мркоњић Град

Уступање Уговора о
концесији за изградњу
Дата је сагласност
МХЕ “Крупац“ на ријеци
на уступање
Жељезници са ПД „Bobar
Уговора о
Group“ д.о.о. Бијељина
концесији
на новог стицаоца ПД
„SAS“ д.о.о. Лопаре
Промјена 100%
власничке структуре у
концесионом друштву
„БУК“ д.о.о. Источно
Дата је сагласност
Сарајево, на начин да се
на промјену 100%
власнички удио од 100%
власничке
компаније „BLAUTAL
структуре
NATRENERGIE GMBH,
Њемачка преноси на
компанију „UPGRADE
ENERGY NV“, Белгија
Промјена власничке
структуре у ПД „БББ“
д.о.о. Шипово, гдје се
садашњи вл. удјели: 10%
Robert Lehrenfeld, 40%
„Елп“ д.о.о. Шипово и 50 Даје се сагласност
% власничких права
на промјену
г-дина Зорана Лујића
власничке
преносе на стицаоца ПД
структуре
„МО Херц“ д.о.о. Мостар
у износу од 90% удјела
власничких права, а 10%
власничких удјела остају
г-дину Зорану Лујићу.
Након што је 29.03.2017.г.
одбијен захтјев за давање
сагласности на промјену
власничке структуре,
Концесионар је допунио
документацију, тако да је
дата сагласност на
промјену 90% власничке
структуре у концесионом
друштву „Хидроват“ д.о.о.
Бјелајце, Мркоњић Граад,
на начин да се власнички
удио од 90% концесионара
преноси на ПД „GLA
HoldingGmbH,
Theobaldgasse 1, Wien
Austria

Дата је сагласност
на промјену 90%
власничке
структуре

25.07.2017.

12.09.2017.

1.11.2017.

26.12.2017.

Укупно је дато 6 (шест) Рјешења о давању сагласности на уступање Уговора о концесији и промјени
власничке структуре из области изградње и коришћења енергетских објеката.
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Табела 8. – Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на закључење Анекса уговора о
концесији из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2017. години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Изградња и коришћење
МХЕ „Лука“, МХЕ
Сагласност на
„AR FORCE HYDRPRO“ д.о.о.
16.02.2017.
1.
„Фаловићи“ и МХЕ
Приједлог Анекса
Лакташи
„Годијено“ на ријеци
уговора
Ћехотини
Изградња МХЕ
Сагласност на
„Подивич“, на
2. „БУК“ д.о.о. Источно Сарајево
Приједлог Анекса
16.02.2017.
Касиндолској ријеци,
2 уговора
Град Источно Сарајево
Изградња МХЕ „Самар“,
Сагласност на
3. „БУК“ д.о.о. Источно Сарајево
на Касиндолској ријеци, Приједлог Анекса
16.02.2017.
Град Источно Сарајево
1 уговора
Изградња МХЕ „Слапи“
Сагласност на
4. „БУК“ д.о.о. Источно Сарајево
на Касиндолској ријеци, Приједлог Анекса
16.02.2017.
Град Источно Сарајево
1 уговора
Сагласност на
„ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“
Изградња МХЕ „Јелеч“,
5.
Приједлог Анекса
03.05.2017.
д.о.о. Теслић
на ријеци Говзи
2 уговора
Изградња МХЕ „Говза БСагласност на
6. „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука
Г-1-Јелеч“, на ријеци
Приједлог Анекса
05.06.2017.
Говзи
3 уговора
Изградња и коришћење
Сагласност на
„ЕФТ ХЕ УЛОГ“ д.о.о.
ХЕ „Улог“ на ријеци
7.
Приједлог Анекса
12.09.2017.
Калиновик
Неретви, општина
3 уговора
Источни Мостар
Изградња и коришћење
Сагласност на
8. „МАРВЕЛ“ д.о.о. Калиновик
ХЕС „Горња Неретва“, на Приједлог Анекса
12.09.2017.
ријеци Неретви
3 уговора
Сагласност на
„Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о.
Изградња МХЕ „Медна“,
9.
Приједлог Анекса
14.12.2017.
Бања Лука
на ријеци Сани
5 уговора
Изградња МХЕ
Сагласност на
„Шековићи“ на ријеци
10. „EUROENERGY“ д.о.о. Зворник
Приједлог Анекса
14.12.2017.
Дрињачи, општина
уговора
Шековићи
Укупно је дато 10 (десет) сагласности на закључење Анекса уговора о концесији из области изградње
и коришћења енергетских објеката.

3.2.2. Провјера рада Концесионара
3.2.3. Активности Комисије у области у области електроенергетике
У области електроенергетике до сада је закључено 141 (стотинучетрдесетиједан) концесионих
уговора путем самоиницијативне понуде tj. по новом Закону о концесијама – путем Иницијативе
заинтересованог лица, путем Јавног позива и путем Преговарачког поступка.
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Имајући у виду да су поједини уговори раскинути, тренутно се реализује 109 (стотинудевет) уговора
о концесији у области електроенергетике, са следећом структуром:
-

Мале хидроелектране (мање од 10 МW)------------- 98 уговора
Средње и велике ХЕ (преко 10 МW )-------------------- 7 уговора
Термоелектране ----------------------------------------------- 2 уговора
Вјетроелектране------------------------------------------------ 2 уговора

3.2.3.1. Област малих хидроелектрана
У наредној Табели су приказани закључени уговори из области изградње и кориштења малих
хидроелектрана, раздвојено по годинама:
2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

1

1

92

13

0

3

3

1

3

2

9

3

1

2

Од броја горе наведених додјељених концесија из области изградње и кориштења МХЕ до данас су
пуштене у комерцијални рад 22 (двадестдвије) мале хидроелектране.
Из приказане Табеле је видљиво, да је највећи број Уговора о концесијама за изградњу и коришћење
МХЕ, додијељен 2006. Године. Напомињемо, да је тада био почетак примјене Закона о концесијама,
те да су неке концесије, односно Уговори о концесијама за изградњу и коришћење МХЕ,
закључивани без адекватне Студије о економској оправданости пројекта, без извршене ревизије
Студије о економској оправданости, без адекватне Студије утицаја на животну средину. Уочени су и
одређени недостаци приликом одређивања локацијских услова, неусклађеност одобрених
концесионих пројеката са просторно-планском документацијом, што је све заједно довело до
потешкоћа у реализацији Уговора о концесијама.
Од броја додјељених концесија из области изградње и кориштења МХЕ у комерцијални рад је до
2017.године било пуштено 18 (осамнаест) малих хидроелектрана, док су у 2017. год. у комерцијани
рад пуштене још 4 (четири) мале хидроелектране, што укупно износи 22 (двадестедвије) мале
хидроцентрале које су у комерцијалном раду на дан 31.12.2017.год.
Катастар малих хидроелектрана, односно податке о могућности изградње малих хидроелектрана у
бившој БиХ водила је Електропривреда БиХ. Сходно томе, Електропривреда Републике Српске је
располагала катастром малих хидроелектрана на свим сливовима у Републици Српској. Међутим,
подаци датирају из осамдесетих година, те због измјењене хидрологије и промјене стања на терену,
првенствено изградње насеља уз ријеке и сл., неке мале хидроелектране се нису могле реализовати
на предвиђени начин и са предвиђеним карактеристикама. Све то је имало за посљедицу провођење
додатних истраживања и израду новог техничког рјешења са промијењеним карактеристикама, што
је значајно продужило период изградње објеката, или се њихова изградња показала неисплативом.
За успостављање катастра за потребе изградње малих хидроелектрана, соларних електрана и
вјетроелектрана, неопходно је провести потребна истраживања и анализе, да би се утврдила
оправданост њихове изградње. Потребно је нагласити да се у Министарству индустрије, енергетике и
рударства води Регистар пројеката успостављен у складу са Законом о обновљивим изворима
енергије и ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број: 39/13), а да се у
Комисији за концесије води Регистар уговора о концесијама у складу са Законом о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13).
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3.2.3.2. Термоелектране
- ТЕ „СТАНАРИ“
„ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари је чланица ЕФТ Групе, која се бави трговином
и инвестицијама у енергетском сектору, посебно у западној, средњој и југоисточној Европи. Кроз
трговину, улагања у нове енергетске производне погоне и изградњу нових преносних капацитета,
ЕФТ Група предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи.
Предузеће „EFT Group Rudnik lignita Stanari“ д.о.о. Станари је основано 18. Марта 2005. године.
Дана 18. Јануара 2008. године извршено је спајање са фирмом „ЕФТ Термоелектрана Станари“ д.о.о.
Станари и од тада послује под називом Друштво за производњу електричне енергије и производњу,
прераду, транспорт и трговину угљем „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ Станари, скраћени
назив „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари.
Основни капитал Друштва износи 231.937.545,57 КМ. Једини власник Друштва је EFT International
Investments Holdings Limited, London, Velika Britanija.
Од свог оснивања Друштво је са Владом Републике Српске закључило између осталог и
- Уговор о концесији за изградњу и коришћење Термоелектране Станари (Фебруар 2008),
Анекс (Март 2010.), Анекс II (Јули 2010.), Анекс III (Јуни 2012.), Анекс IV (Октобар 2012.), Анекс
V, (Октобар 2013.) и Анекс VI (Јул 2016).

Изградња ТЕ Станари започета је Децембра 2012. године, прва синхронизација са
електроенергетском мрежом БиХ била је 4. Јануара 2016. године, а 8. Августа 2016.године објекат је
преузет од генералног извођача радова.
Термоелектрана је од Новембра 2016. године у пуном комерцијалном раду.
Изградњом ТЕ Станари обезбијеђена је већа производња електричне енергије у Републици Српској и
Босни и Херцеговини, повећана стабилност функционисања електроенергетског система и
поузданост снабдијевања потрошача електричном енергијом.

Опис

Основни технички и економски показатељи пословања у 2017. години
Реализација
План 2017.
Индекс
2017

1

2

3

2/3*100

Производња ел. енергије (MWH)

2.040.592

2.035.000

100,27

Производња откривке (m3čm)

8.829.865

7.654.000

115,36

Производња угља (t)

2.450.870

2.636.300

92,97

Продаја угља (t)

218.631

200.000

109,32

Укупни приходи (000 КМ)

190.800

184.883

103,20
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Блок ТЕ Станари је у Децембру произвео 204.674 MWh, чиме је 2017. година завршена са укупно
производњом од 2.040.592 MWh. За производњу је потрошено 2.284.096 т угља, док је у сврхе
контроле емисија потрошено 21.571 тона кречњака. Током цијеле године емисије како сумпорних и
азотних оксида, тако и прашкастих материја нису прелазиле граничне вриједности.
Укупно вријеме проведено на мрежи је 7.515 часова, што претворено у расположивост, на годишњем
нивоу износи 85,8%. Вријеме ван мреже, односно укупно вријеме свих застоја је 1.245 часова.
Мјесец са највећом производњом у 2017. је био Јануар, када је произведено 206.735 MWh, а најдужи
период рада на мрежи је остварен између Јуна и Октобра, у трајању од 122 дана.
Основни показатељи рада Термоелектране Станари у 2017. години
Мјесец Вријеме
Вријеме Просјечна Енергија
Енергија
План
рада
ван
нето
предата у
преузета из
производње
на мрежи мреже снага
мрежу
мреже
(h)
(h)
(MW)
(MWh)
(MWh)
(MWh)
Јануар
744
Фебруар
670,13
Март
566
Април
643
Мај
0
Јуни
686,9
Јули
744
Август
744
Септембар 720
Октобар
532,5
Новембар 720
Децембар 744
Укупно 7.515

0
1,87
178
77
744
33,1
0
0
0
211,5
0
0
1.245

277,87
275,85
274,3
251.25
0
269,33
273,27
272,2
272,1
265,96
276,45
275,1
271,54

206.735
184.854
155.240
161.663
0
185.005
203.313
202.520
195.924
141.617
199.046
204.674
2.040.592

0
23,64
553,3
400,7
1.844,9
297,6
0
0
0
687,91
0
0
3.808

190.000
170.000
190.000
180.000
50.000
185.000
190.000
190.000
185.000
130.000
185.000
190.000
2.035.000

Остварење
плана
(%)
108,81
108,74
81,71
89,81
0
100,00
107,10
106,59
105,91
108,94
107,59
107,72
100,27

Рекордне дневне и мјесечне производње електричне енергије

Датум
Нето произведена енергија

Дневна (MWh)
19.01.2017.
6.749

Мјесечна (MWh)
Јануар 2017.
206.735

Рекордно вријеме проведено на мрежи без застоја

Период
Укупно вријеме

Непрекидан рад на мрежи
од 02.06.2017. до 03.10.2017.
122 дана и 19h=2.947h

„ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари у 2017. год. је остварио рекордан износ
прихода од продаје у износу преко 190 милиона КМ. Приходи од продаје су за преко 70% већи у
односу на претходну годину, с обзиром да је 2017. година прва година пуног комерцијалног рада
Термоелектране.
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Продаја електричне енергије
Укупно је продато 2.068.996 MWh електричне нергије и остварен је приход по том основу од преко
175 милиона КМ. Производња и продаја електричне енергије је вршена током цијеле године, осим у
мјесецу Мају, када је у току био редован ремонт постројења. Током 2017. године Друштво је
обновило Дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на
територији БиХ (издату од стране РЕРС-а), као и Лиценцу за обављање дјелатности међународне
трговине електричном енергијом (издату од стране ДЕРК-а). Период важења Дозволе и Лиценце је
продужен до 2022. године.

- ХЕ „УЛОГ“
Прилоком увида у документацију Концесионара „ЕФТ-ХЕ УЛОГ“ д.о.о. Калиновик, од стране Комисије
за концесије Републике Српске, констатовано је стање на реализацији пројекта изградње ХЕ „Улог“,
који се огледа у сљедећем:
Све активности до краја 2017. год су вођене по плану и текле су очекивано повољним темпом.
- У четвртом кварталу 2017. год. Пројектно предузеће „ЕФТ-ХЕ УЛОГ“ д.о.о. је закључило са
недлежним Министарством Анекс 3 Уговора о концесији број: 05.05/312-892-19/13 од
26.10.2017. год., који се односио на продужење периода изградње Хидоелектране.
- Прибављена је дозвола за изградњу од Регулаторне Комисије за енергетику Републике
Српске под бр: 01-433-04-1/44-1/17 са почетком важења од 22.12.2017. године.
- Предат је захтјев надлежном министарству за измјене/допуне Одобрења за изградњу под бр.
01-73/17 од 06.12.2017. године.
- Закључен је Уговор са кинеском фирмом SynoHydro за изградњу, опремање и пуштање у
погон хидроелектране Улог.
- Расписан је међународни тендер за избор Надзора на изградњи ХЕ „Улог“. Прикупљене су
понуде од пет реномираних фирми. Очекује се избор одабраног понуђача и закључење
уговора о вршењу надзора до краја Јануара 2018. године.
- Прибављена је сагласност на прикључак будуће ХЕ „Улог“ на преносну мрежу Електропреноса
БиХ бр. 01-6472/17 од 03.10.2017. године. Израђен је нацрт Уговора о прикључку и тренутно је
на усаглашавању са Електропреносом.
- Закључно са 31.12.2017. године у пројекат ХЕ „Улог“ је уложено 13.630.124 ЕУР сопствених
средстава (са припадајућим ПДВ-ом). Сагласно финансијском плану, пројектно предузеће ће
уложити још око 8 милиона ЕУР сопствених средстава.
- Преговори са кредиторима за прибављања кредитних средстава су у одмаклој фази.
Најизгледнији кредитор је кинеска извозна развојна банка ICBC уз кинеску агенцију за
осигурање кредита Sinoshure.

- ХЕ „ДАБАР“
У периоду од оснивања Друштва до Децембра 2017. године, извршене су сљедеће активности:
 Припремни радови (истражни радови, израда Главног пројекта, изградња приступних путева,
водовода за снабдијевање градилишта и градилишних насеља, далеководи 20 kV са
припадајућим трафостаницама).
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У току су сљедеће активности:
- Извођење радова на доводном тунелу за ХЕ Дабар. До сада је извршен ископ доводног
тунела у дужини од 2.300 метара и уграђена примарна подграда, што износи 19% од укупне
дужине тунела.
- Покретање процедуре за добијање кредитних средстава за изградњу преосталих објеката
(брана са насипима и акумулационим простором, машинска зграда са припадајућим
објектима и опремом и остало), неопходних за пуштање у рад електране. Потребно је
обезбиједити кредитна средства на основу раније одређеног начина финансирања (25% из
властитих средстава и 75% из кредитних средстава).
- Хидроелектрана Дабар планира да у најскорије вријеме упути јавни позив за достављање
понуда за ангажовање консултантске фирме, која ће имати задатак да учествује у припреми и
реализацији свих активности у процесу уговарања осталих објеката ХЕ Дабар, као и јавни
позив за Пројектног Партнера-Уговарача за изградњу и финансирање свих преосталих
објеката и пуштање електране у рад.
- Циљ покретања горе поменутих јавних позива је да се што скорије обезбиједе кредитна
средства, ради омогућавања несметаног наставка реализације већ потписаних инвестиционих
уговора и стварања услова за почетак изградње преосталих објеката ХЕ Дабар и пуштање исте
у рад.
- Информацију о активностима на реализацији пројекта изградње ХЕ Дабар и захтјев за
кредитно задужење уз обезбјеђење гаранција Владе Републике Српске, надлежни органи ће
добити у најскорије вријеме.

- ХЕ „МРСОВО“
Приликом увида у документацију Концесионара „COMSAR ENERGY HIDRO“ на реализацији Уговора о
концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лиму, општина Рудо, инсталисане снаге
37,3 MW може се констатовати сљедеће:
- Настављене су интензивне активности на реализацији Уговора о концесији за изградњу и
кориштење ХЕ Мрсово;
- Завршени су радови на изградњи моста и приступних путева на лијевој обали ријеке Лим.
Након извршеног техничког пријема, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске је у Мају мјесецу 2017. године издало Употребну дозволу бр:
15.03-360-29/2017.
- У поступку рјешавања експропријације Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове Подручна јединица Рудо евидентирала је укупно 229 предмета.
- Управни поступак је у потпуности окончан, гдје је донешено укупно 229 рјешења о
експропријацији.
- Закључени су споразуми о накнади са 30% власника. Исти су и исплаћени.
- У укупну откупљену површину спада 100% локације градилишта ХЕ Мрсово и каменолома.
- За друге предмете су у току преговори о утврђивању висине накнаде.
- У току су и преговори са генералним извођачима за испоруку опреме за изградњу ХЕ Мрсово.
Концесионар се нада да ће надлежни органи продужењем концесионог периода на 50 година
олакшати реализацију пројекта изградње ХЕ Мрсово на ријеци Лим, општина Рудо, јер за то постоји
економски утемељен захтјев, што су и документовали Министарству индустрије, енергетике и
рударства у предатој иницијативи.
У Прилогу бр.1 - Табеларни преглед активности на реализацији уговора о концесији за МХЕ у 2017.
години.
У Прилогу бр.2 - Табеларни преглед раскинутих уговора о концесији за МХЕ , за све године.
У Прилогу бр.3 - Табеларни преглед активности на реализацији уговора о концесији из области
енергетике.
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3.3. Активности Комисије из области изградње и коришћења гасовода и
нафтовода
3.3.1. Активности
У 2017.години Комисији за концесије није упућен ни један захтјев из ове области, од стране ресорног
министарства, тако да Комисија није имала активности везано за додјелу нових концесија у овој
области, сем редовних активности провјере реализације већ постојећих концесионих уговора.
У Прилогу бр.4 - Табеларни преглед активности на реализацији уговора о концесији из области
гасовода и нафтовода.

3.4. Активности Комисије из области минералних ресурса
3.4.1. Рјешења Комисије
У току 2017. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства је упутило 22 (двадесетдва)
захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области минералних ресурса, а Комисија је
донијела и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства:
- 1 Рјешењe о давању сагласности на Студију економске оправданости;
- 5 Рјешења о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање;
- 1 Закључак коим се одбацује понуда пристигла на Јавни позив;
- 3 Рјешења о давању сагласности на закључење уговора о концесији;
- 10 Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;
- 2 Рјешења о давању сагласности на закључење Анекса уговора о концесији.
Министарство индустрије, енергетике и рударства је доставило 10 (десет) закључених Уговора о
концесији из области минералних ресурса у 2017. години.
У табелама 9., 10., 11., 12., 13., 14., и 15. дат је преглед закључених уговора, рјешења и закључака
Комисије у 2017. години из области минералних ресурса.
Табела 9. -Преглед закључених Уговора о концесији из области минералних ресурса у 2017.
години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Бр. Уговора
закључења
Уговора
САЛАШ д.о.о.
Експлоат. тех. грађ. камена05.07/310-3601. Пелагићево
серпентинита, лок. „Дуга Коса“,
26.01.2017.
10/16
Драгаловци, општ. Станари
РКГ-РУДНИК КАМЕНА
Експлоат. тех. грађ. камена2. д.о.о. Горња Грапска,
кречњака, лок. „Горња
05.07/310-369-9/16 20.02.2017.
Добој
Грапска“, код Добоја
Експлоат. тех. грађ. каменаGAČIĆ INTERCOP д.о.о.
3.
доломита, лок. „Скакавац“,
05.07//310-372-9/16 10.02.2017.
Нови Град
општ. Нови Град

4.

MESSER BH GAS д.о.о.
Сарајево

Истраж. CO2 гаса и
термоминералне воде на
локалитету „Цигуша-баре“ у
Сочковцу, општина Петрово

05.07/310-156-11/16

03.04.2017.

26

Експлоат. црвених боксита на
5.
лежишту „Градина-Пецка“, код
05.07/310-55-4/17
Мркоњић Града
Експлоат. тех. грађ. каменаТОВАРИЈА д.о.о.
6.
кречњака на лежишту
05.07/310-60-11/17
Берковићи
„Товарија“, општина Берковићи
Експлоат. тех. грађ. камена7. ЈАПРА а.д. Нови Град
доломита, лок. „Блатна“, код
05.07/310-268/17
Новог Града
Експлоат. архитектонског грађ.
ТЕХНОМЕТАЛ д.о.о.
камена-кречњака, лок.
8. Власеница
05.07/310-190-1/17
„Садилов Чаир“, општ. Хан
Пијесак
Експлоат. тех. грађ. камена –
РУДНИК БОКСИТА
бијелог мермера на лежишту
9.
05.07/310-290-14/16
д.о.о. Мркоњић Град
„Мајдан“, општ. Језеро и М.
Град
Експлоат. црвених боксита на
РУДНИК БОКСИТА
10.
лежишту „Студенац“, општина
05.07/310-54-7/17
д.о.о. Мркоњић Град
Рибник
Укупно је закључено 10 (десет) Уговора о концесији из области минералних ресурса.
РУДНИК БОКСИТА
д.о.о. Мркоњић Град

11.07.2017.

18.07.2017.

15.08.2017.

30.08.2017.

27.11.2017.

31.05.2017.

Табела 10. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из
области минералних ресурса у 2017. години:

р/б

Предмет

Статус

Локација

Датум
доношења
Рјешења

Студија економске
оправданости за продужење
Дата претходна
„Љешљани“, код
1. концесионог Уговора за
29.08.2017.
сагласност на Студију
Новог Града
експлоатацију угља и
бентонита
Укупно је дата 1 (једна) сагласност на Студију економске оправданости из области минералних
ресурса.
Табела 11. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за јавно надметање из
области минералних ресурса у 2017. години.
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Рјешења
Сагласност на Документацију
“Садилов Чаир“,
за Јавно надметање за
општина Хан
1. експлоатацију архитектонског
Дата сагласност
23.02.2017.
Пијесак
грађевинског каменакречњака
Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
„Мајдан“,
2. експлоатацију архитектонског
Дата сагласност
општине Језеро и
11.05.2017.
грађевинског камена-бијелог
Мркоњић Град
мермера
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Сагласност на Документацију
„Скакавацза Јавно надметање за
Матавази“,
3. експлоатацију техничког
Дата сагласност
29.09.2017.
општина Нови
грађевинског каменаГрад
доломитног кречњака
Сагласност на Документацију
„Кулаши“,
за Јавно надметање за
4.
Дата сагласност
општина
14.11.2017.
експлоатацију
Прњавор
термоминералне воде
Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
„Вукића Мајдан“,
5. експлоатацију техничког
Дата сагласност
06.12.2017.
код Приједора
грађевинског каменасерпентинита
Укупно је дато 5 (пет) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области минералних
ресурса.
Табела 12. - Закључци Комисије којима се одбацују понуде пристигле на Јавни позив из области
минералних ресурса у 2017. години:
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Закључка
Одбацује се понуда на
Понуда на Јавни позив за
Јавни позив понуђача ПД
додјелу концесије за
„Balkan Mining
Лежиште
експлоат. архитект. грађ.
Corporation“ д.о.о.
„Садилов Чаир“,
1.
14.06.2017.
камена-кречњака на лежишту
Београд, због
општина Хан
„Садилов Чаир“, општина Хан
непотпуности
Пијесак
Пијесак
достављене
документације
Укупно је донесен 1 (један) Закључак Комисије којим се одбацује понуда пристигла на Јавни позив из
области минералних ресурса.
Tabela 13. - Рјешења Комисије о давању сагласности на закључење уговора о концесији из области
минералних ресурса у 2017.години
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Закључка
Експлоат. тех. грађ.
МРКОЊИЋПУТЕВИ
камена-доломита на
Сагласност на
1.
20.07.2017.
д.о.о. Мркоњић Град
лежишту „Чираковац“,
закључење Уговора
општина Мркоњић Град
ARCELORMITTAL
Експлоат. жељезне руде
Сагласност а
2. PRIJEDOR д.о.о.
на лежишту „Омарска“,
25.09.2017.
закључење Уговора
Приједор
код Приједора
Експлоат. тех. грађ.
ARCELORMITTAL
камена-кречњака на
Сагласност на
3. PRIJEDOR д.о.о.
06.12.2017.
лежишту „Дреновача“ код закључење Уговора
Приједор
Приједора
Укупно су дате 3 (три) сагласности на закључење Уговора о концесији из области минералних ресурса

28

Tabela 14. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
минералних ресурса у 2017. години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Експлоат. тех. грађ.
GAČIĆ INTERCOP д.о.о.
камена-доломита на
Сагласност на
1.
26.01.2017.
Нови Град
лежишту „Скакавац“,
Приједлог уговора
општина Нови Град
Експлоат. тех. грађ.
РКГ-РУДНИК КАМЕНА
камена-кречњака на
Сагласност на
2. д.о.о. Горња Грапска,
26.01.2017.
лежишту „Горња Грапска“,
Приједлог уговора
Добој
код Добоја
Експлоат. тех. грађ.
камена-кварцног
САНА-КОП д.о.о.
пјешчара и трошног
Сагласност на
3.
16.02.2017.
Рогатица
глинца на лежишту
Приједлог уговора
„Заблеће“, општина
Рибник
Истраживање CO2 гаса и
термоминералне воде на
„MESSER BH GAS“ д.о.о.
Сагласност на
4.
локалитету „Цигуша Баре“
29.03.2017.
Сочковац, Петрово
Приједлог уговора
у Сочковцу, општина
Петрово
Експлоат. тех. грађ.
камена-доломита на
Сагласност на
5. ЈАПРА а.д. Нови Град
11.05.2017.
лежишту „Блатина“ код
Приједлог уговора
Новог Града
Експлоатација црвених
РУДНИК БОКСИТА д.о.о.
боксита на лежишту
Сагласност на
6.
18.05.2017.
Мркоњић Град
„Суденац“, општина
Приједлог уговора
Рибник
Експлоат. тех. грађ.
ТОВАРИЈА д.о.о.
камена-кречњака на
Сагласност на
7.
08.06.2017.
Берковићи
лежишту „Товарија“,
Приједлог уговора
општина Берковићи
Експлоатација црвених
РУДНИК БОКСИТА д.о.о.
боксита на лежишту
Сагласност на
8.
04.07.2017.
Мркоњић Град
„Градина-Пецка“,
Приједлог уговора
општина Мркоњић Град
Експлоат. тех. грађ.
ТЕХНОМЕТАЛ д.о.о.
камена-кречњака на
Сагласност на
9.
26.07.2017.
Власеница
лежишту „Садилов Чаир“,
Приједлог уговора
општина Хан Пијесак
10.

РУДНИК БОКСИТА д.о.о.
Мркоњић Град

Експлоат. тех. грађ. каменабијелог мермера на лежишту
„Мајдан“, општ. Језеро и
Мркоњић Град

Сагласност на
Приједлог уговора

14.11.2017.

Укупно је дато 10 (десет) Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
минералних ресурса.
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Табела 15.- Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на закључење Анекса уговора о
концесији из области минералних ресурса у 2017.години:
р/б

Концесионар

Предмет

Статус

Датум
доношења
Рјешења

Експлоатација питке
маломинералне воде на
Сагласност на
„ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ“
1.
лежишту „Планински
Приједлог Анекса
24.04.2017.
д.о.о. Цапарде Осмаци
Студенац“, општина
уговора
Осмаци
Експлоатација техничког
грађевинског каменаСагласност на
„САРАЈЕВОИНВЕСТ“ д.о.о.
2.
кречњака на лежишту „Хан Приједлог Анекса
26.12.2017.
Пале
Дервента“, општина
уговора
Источни Стари Град
Укупно су дате 2 (двије) сагласности на закључење Анекса уговора о концесији из области
минералних ресурса.

3.4.2. Преглед закључених уговора према врсти минералне сировине
Преглед закључених уговора у области минералних ресурса:
Укупан број важећих уговора о концесији у 2017. години износио је 110 (стотину десет). Уговори су
закључени са 99 (деведесет девет) правних лица, од којих су нека закључила два или више уговора.
Гледајући по годинама важећи уговори су закључени следећим редом: у 2000. години – 1 (један)
уговор, у 2001. години – 1 (један) уговор, у 2002. години – ниједан уговор, у 2003. години – 2 (два)
уговора, у 2004. години – 2 (два) уговора, у 2005. години - 6 (шест) уговора, у 2006. години 17
(седамнаест) уговора, у 2007. години – 8 (осам) уговора, у 2008. години – 5 (пет) уговора, у 2009.
години – 6 (шест) уговора, у 2010. години – 11 (једанаест) уговора, у 2011. години – 2 (два) уговора,
2012. години – 6 (шест) уговора, у 2013. години – 3 (три) уговора, у 2014. години – 6 (шест) уговора, у
2015. години – 11 (једанаест) уговора, у 2016. години 12 (дванаест) уговора и у 2017. години 11
(једанаест) уговора.
У зависности од врсте минералне сировине закључене уговоре дјелимо на:
 кречњак и доломит – истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског камена – 46
(четрдесет шест) уговора;
 геотермалне, термоминералне и минералне воде – истраживање и/или експлоатација – 8
(осам) уговора;
 питке воде – истраживање и/или експлоатација – 10 (десет) уговора;
 магматске и метаморфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидотит, габро, серпентинит,
кварцит, дацит, мермер) истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског камена –
12 (дванаест) уговора;
 угаљ – истраживање и/или експлоатација – 10 (десет) уговора;
 глине – истраживање и/или експлоатација – 3 (три) уговора;
 кречњак – истраживање и/или експлоатација архитектонско - грађевинског камена – 4
(четири) уговора;
 шљунак и пијесак – истраживање и/или експлоатација – 3 (три) уговора;
 боксит – експлоатација – 5 (пет) уговора;
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олово и цинк – истраживање, експлоатација и прерада – 1 (један) уговор;
CO₂ гас – експлоатација – 2 (два) уговора;
креда – експлоатација – 1 (један) уговор;
кварцни пијесак, пјешчар и шљунак – истраживање или експлоатација – 3 (три) уговора;
угљоводоници, сирова нафта и гас – истраживање и коришћење – 1 (један) уговор;
антимон – истраживање и експлоатација – 1 (један) уговор.

Регионална заступљеност закључених уговора по привредним регијама подручних привредних
комора (Бања Лука, Бијељина, Добој, Требиње и Источно Сарајево) је сљедећа:
-

Привредна регија Бања Лука - 34 (тридесетчетири) уговора;

-

Привредне регије Бијељина - 24 (двадесетчетири) уговора;

-

Привредне регије Добој - 22 (двадесетдва) уговора;

-

Привредне регије Требиње – 14 (четрнаест) уговора;

-

Привредне регије Источно Сарајево - 15 (петнаест) уговора и

-

Територија цијеле Републике Српске - 1 (један) уговор (истраживање и коришћење
угљоводоника, сирове нафте и гаса).

Од 110 (стотинудесет) уговора током 2017. године 2 (два) уговор су истекла. Оба уговора се односе на
истраживање минералне сировине. Један од уговора је реализован у потпуности и истраживања су
завршена потврђивањем резерви минералне сировине од стране надлежног министарства, док у
другом случају уговор није реализован због негативних резултата истраживања.

3.4.3. Провјера рада концесионара
И током 2017. године, настављене су активности од стране Комисија за концесије на провјери рада
концесионара. Провјера се односила на праћење извршавања уговорних одредби и достигнути
степен реализације концесионих пројеката.
Комисија је након прикупљања документације достављене од стране концесионара извршила
анализу и систематизовање исте. Сама анализа је поред достављених података узела у обзир и
податке из досадашњих концесионих периода за сваког концесионара појединачно. Пажња је
такође, била усмјерена на до сада утврђене недостатке и њихово отклањање у протеклом
временском периоду. Битно је истаћи да одређени број концесионара није доставио тражене
податке те је неопходно у наредном периоду извршити њихову провјеру рада. Комисија је у овом
извјештајном периоду била у сталном контакту са надлежним министарствима, Пореском управом
Републике Српске, Инспекторатом Републике Српске и другим институцијама са циљем размјене и
прикупљања информација, покретања одређених иницијатива и рјешавања проблема у овој области,
а све са циљем унапређења концесионарства у Републици Српској.
У извјештајној 2017. години провјером рада концесионара настављен је континуитет из претходних
година са циљем сагледавања актуелне проблематике и степена реализације концесионих односа. У
складу са уговором о концесији Комисија је провјеравала извршавање уговорних одредби и
пословање концесионих предузећа, а у вези са тим посебну пажњу обратила је на сљедеће:


Опште податке о концесионим привредним друштвима (актуелни извод из судског регистра,
рјешење о регистрацији и друго);
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Финансијске податке о пословању концесионих привредних друштава (биланс стања, биланс
успјеха, концесиона накнада);
Правне аспекте експлоатације минералних сировина (одобрења и дозволе, техничка
документација);
Податке о броју и квалификационој структури запослених (број запослених у односу на број
планираних);
Обавезу осигурања објеката и постројења, као и осигурања запослених радника ангажованих
на предмету концесије;
Производњу (резерве, планирана и остварена производња према уговору и Студији економске
оправданости);
Просторне и еколошке аспекте експлоатације минералних сировина (усклађеност са просторно
планском документацијом, рекултивација и намјена простора након експлоатације, утицај на
животну средину);
Обавезу вођења евиденције и контролу стања откопаних маса;
Рјешавање имовинско – правних односа на парцелама које су предмет концесије;

Комисија за концесије је пажљивим анализирањем достављене документације, извјештаја и
прикупљених информације са терена и информација добијених од стране надлежних институција,
дошла до сљедећих запажања:


У овом извјештајном периоду настављено је са праћењем општих податка о концесионим
привредним друштвима. Све промјене до којих је дошло код надлежних регистрационих
судова у пословној 2017. години су евидентиране, након чега је извршена провјера
усклађености са Законом о привредним друштвима и Законом о концесијама. Комисија је
посебну пажњу обратила на то да ли је носилац уговора о концесији привредно друштво
основано у складу са важећим прописима Републике Српске, да ли је извршено усклађивање
дјелатности, да ли је промјена власничке структуре, тј. промјена власничког удјела уколико је
до ње дошло урађена у складу са Законом о концесијама и друго. Између осталог је утврђено
да и даље постоји одређен број привредних друштава који већ дужи временски период послују
са промјеном власничке структуре која је извршена супротно одредбама Закона о концесијама.
Такође, битно је истаћи да је ово један од услова за једнострани раскид уговора о концесији, те
је неопходно од стране надлежних министарстава предузети одговарајуће кораке како би се
нашло рјешење за ову проблематику узевши у обзир да су нови стицаоци уласком у власничку
структуру извршили значајна инвестирања.



Концесиона предузећа су за пословну 2017. годину достављала финансијске податке о
пословању (биланс стања и успјеха) који су били предмет детаљне анализе и извођења
одговарајућих закључака битних за праћење рада концесионара. На основу тога могло се
сагледати какво је финансијско стање концесионих предузећа поређењем последње двије
пословне године, као и стање имовине, задужености и друго.
До сада је концесиона накнада била израчунавана према Правилнику о начину утврђивања
висине концесионе накнаде за коришћење минералних сировина („Службени гласник
Републике Српске, број: 5/03) и Правилнику о утврђивању критеријума за одређивање висине
концесионе накнаде („Службени гласник Републике Српске, број: 45/07), и она се кретала у
проценту 3,4 – 4,0 % од укупног годишњег бруто прихода оствареног коришћењем минералног
ресурса или на основу јединице мјере. Након ступања на снагу Закона о концесија („Службени
гласник Републике Српске“, број: 59/13) и Правилника о висини концесионе накнаде и
банкарске гаранције у области електроенергетике, енергетике, рударства и геологије
(Службени гласник Републике Српске“, број: 67/14) најнижа концесиона накнада је одређена у
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проценту 3,6%. Читав период од доношења првог правилника о одређивању концесионе
накнаде до данас Комисија је континуирано пратила начин обрачуна и уплате концесионе
накнаде, као и извршавање уговорне обавезе редовности плаћања исте и слања обавјештења
надлежном министарству. Све прикупљене податке у вези извршавања ове уговорне обавезе
од стране концесионара Комисија је размјењивала се Пореском управом Републике Српске.
Прикупљањем и систематизовањем података Комисија је дошла до сазнања да већи број
концесионих предузећа углавном врши уплату концесионе накнаде у складу са уговореним.
Уочено је да одређен број концесионара измирује обавезу концесионе накнаде, али не врши
редовну уплату како је дефинисано уговором. Такође, утврђено је да и даље имамо концесиона
предузећа која не врше обрачун и уплату концесионе накнаде. Падом пословне активности
долази до ових проблема, а код одређеног броја концесионих предузећа није ни дошло до
пословних активности па је реализација концесионог посла у мировању што је у супротности од
уговореног. Код појединих привредних друштава је уочено да је основица за обрачун
концесионе накнаде нижа у односу на ону која је дефинисана Студијом економске
оправданости што као посљедицу има смањење обавезе по основу обрачунате и уплаћене
концесионе накнаде. Због свега напријед наведеног неопходно је узети у обзир везу између
тржишне цијене минералне сировине као основице за обрачун концесионе накнаде и количине
експлоатисане минералне сировине.
Да би концесионо предузеће отпочело са комерцијалним радом потребно је да прибави
неопходне дозволе и одобрења. У последњих неколико година уочен је позитиван помак у
овом сегменту прије свега захваљујући иницијативи за рјешавање ове проблематике од стране
надлежних министарства и контролама инспекцијских органа који су активно радили на терену
санкционишући уочене недостатке. Ипак, ова проблематика није у потпуности уређена до краја
и потребно је у наредном периоду наставити активности довођења свих концесионих
предузећа у законске оквире. Такође, предмет провјере су биле водне и еколошке дозволе.
Већи број концесионара посједије важеће водне и еколошке дозволе, или су у поступку
њиховог прибављања што представља позитиван помак у односу на период од претходних
неколико година. Да би прибављање дозвола и одобрења било брже неопходно је радити на
смањењу временских рокова за њихово издавање од стране надлежних институција, а све са
циљем рада у законским оквирима и бржег отпочињања са комерцијалним радом.
Пажња Комисије је била усмјерена и на провјеру степена израђене техничке документације на
основу које се практично и врши одобравање извођења радова на експлоатацији. У овом
сегменту је дошло до побољшања појачаним радом од стране надлежних министарства и
инспекцијских органа. Одређени број концесионих предузећа ипак изводе радове на
експлоатацији без одобрене техничке документације, или на основу упрошћених рударских
пројеката одобрених за извођења радова на истраживању. Комисија је мишљења да је
неопходно наставити даљње активности како би се ова област у потпуности уредила, и како би
сва концесиона предузећа посједовала законом прописану техничку докумнетацију, одобрену
од стране надлежног министарства за извођење радова на експлоатацији.
Континуитет у праћењу и анализирању података о броју и квалификационој структури
запослених радника у концесионим предузећима настављен је и у 2017. години. Закључак је да
је код одређеног броја концесионих предузећа дошло до повећања броја радника што је
пратило повећање производње. Такође, предузећа која биљеже стагнацију у раду не успјевају
да одрже достигнути број запослених радника, већ биљеже пад броја радника. Свакако и ове
године као и претходних година о вријеме прољетних и љетних мјесеци дошло је од повећања
броја сезонских радника који су у јесењим мјесецима престајалио са радом (уочено код
каменолома). Концесионари који раде са минималним обимом производње, или нису
отпочели са реализацијом концесионог посла у роковима дефинисаним уговором о концесији
имају запосленог једног радника или немају стално запослене раднике. Код оваквих случаја је
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потребно испитати уговорни однос и у случајевима гдје се утврди да реализација уговора није
могућа исте раскинути.


У области осигурања радника, објеката, постројења и механизације није било промјена у
односу на претходни период. Достигнути ниво је остао исти и у овој календарској години.
Обавезу осигурања радника извршава највећи дио концесионих предузећа. Практично,
престанком важења годишње полисе закључује се нова и тако се наставља континуитет.
Проблем представља осигурање објеката, постројења и механизације. Настављен је тренд из
претходних година и нису забиљежени позитивни помаци, тако да и даље имамо велики број
концесионара који избјегавају извршавање ове уговорне обавезе. Концесионари то углавном
правдају високим премијама осигурања или застарјелом опремом коју осигуравајуће куће не
желе да осигурају. Сама обавеза осигурања опреме, постројења и механизације представља
значајан трошак због чега то концесионари избјегавају. Ипак, не би требало занемарити
извршавања ове обавезе, јер у случају значајних оштећена и кварова опреме то може
представљати озбиљан ризик за реализацију концесије.



Комисија је од већине концесионих предузећа за ову пословну годину добила извјештај о
планираној и оствареној производњи, продатим количинама минералне сировине, као и
податке о стању залиха. На основу тих података вршено је поређење са претходним годинама
на основу чега се може закључити да су нека концесиона предузећа поред много изазова у овој
пословној години успјела одржати достигнути ниво производње и продаје. Нека привредна
друштва су у овој години забиљежила и раст производње и продаје, док одређени број
концесионара биљежи стагнацију у раду и пад производње и продаје. Уочено је такође, да
одређени број концесионара ради периодично, а не у континуитету у зависности од потреба
тржишта. То се углавном односи на мања концесиона предузећа. Неопходно је и даље
наставити пратити и анализирати податке како би се могло сагледати комплетно стање рада
предузећа.



Комисија је пажљиво анализирала усклађеност коришћења минералних ресурса са Просторним
планом и регулационим плановима, као и рекултивацију и коначну намјену простора након
завршетка експлоатације, и дошла до закључка да je највећи број експлоатација минералних
сировина усклађен са просторним и регулационим палановима Републике Српске, односно да
су ови документи уобзирили локације на којима се одвија експлоатација минералних сировина,
као и оне на којима је у неком наредном периоду потенцијално могуће вршити експлоатације.
Рекултивација деградираног земљишта насталог као посљедица експлоатације и привођење
простора одређеној намјени има велики значај са аспекта животне средине, јер је опште
познато да експлоатација минералних сировина доводи до трајне деградације земљишта које
уколико се не рекултивише може трајно имати негативан утицај на животну средину. На основу
доступних података можемо да закључимо да се на већини локалитета на којима се изводе
радови на експлоатацији минералне сировине нису стекли услови за рекултивацију. Такође,
имамо дијелове лежишта гдје је експлоатација у потпуности завршена и ту су створени услови
за извођење радова на рекултивацији у складу са пројектом рекултивације, али се они
спроводе дјелимично или се још увијек не спроводе. Појачаним радом инспекцијских органа у
будућем периоду наопходно је предузети одговарајуће мјере у циљу рјешавања ове
проблематике. Провођење мјера заштите животне средине у континуитету врши већи број
концесионих предузећа мониторингом утицаја експлоатације на животну средину и
предузимањем мјера за отклањање уочених недостатака.



У складу са Законом о геолошким истраживањима концесионари су у обавези да воде књигу
резерви минералне сировине и да је на годишњем нивоу достављају надлежном минстарству
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како би се имао увид у стање откопаних маса. До стања откопаних маса се долази геодетским
снимањем стања радова на експлоатацији и поређем са претходно снимљеним стањем. Ова
активност се спроводи по налогу концесионара у складу са законском обавезом. Уговорима је
дефинисано да контролу стања откопаних маса треба вршити верификована стручна установа
овлашћене од концедента на годишњем нивоу. Комисија напомиње да вођење књига резерви
и геодетско снимање стања радова на експлоатцији по налогу концесионара није извршавање
поменуте уговорне одредбе. На основу прикупљених података са терена и досадашњих
искустава мишљења смо да се морају покренути активности како би се ова уговорна обавеза
извршавала. Овим би се постигла боља контрола стања откопаних маса и искључила сумња у
евентуалне неправилности везане за ову проблематику. Овоме у прилог треба додати да
одређени број концесионара при отпреми врши евидентирање отпремљених количина
слободном процјеном маса што представља непоуздан начин, те је из тих разлога потребно
боље уредити ову проблематику.
Рјешавање имовинско – правних односа је посао који се углавном рјешава сукцесивно у
зависности од динамике напредовања радова на откривци и експлоатацији минералне
сировине. Начини рјешавања ове проблематике зависе од тога да ли је земљиште у приватној
својини, или је у својини Републике Српске. Већа концесиона предузећа проводе активности на
рјешавању имовинско – правних односа у складу са динамиком извођења радова на
експлоатацији, док код других има одређених проблема. За земљиште у приватној својини
концесионари морају да издвоје значајна средства за откуп, тако да се то рјешава сукцесивно
сходно финансијским могућностима концесионара. Све то може да утиче на динамику
извођења планираних активности на експлоатацији. У неким случајевима имамо да је
коришћење земљишта за експлоатацију ријешено путем закупа. Код земљиште у својини
Републике Српске уочени су проблеми искњижавања претходних корисника и укњижавања
нових (шумско земљиште и крш на којем је као корисник уписано ЈП „Шуме Српске“ а.д.
Соколац, односно њихова шумска газдинства). Уочено је да постоји одређени број
концесионара који није рјешио имовинско – правне односе, а налази се у комерцијалном раду.
Уговори који се не реализују у осталим сегментима и у овом сегменту имају проблема.
Комисија је мишљења да је потребно предузети одређене активности како би се уочени
проблеми ријешили.



3.4.4. Преглед актуелних проблема, који су присутни код реализације
Уговора о концесији
У досадашњем провођењу концесионе политике у области минералних ресурса у периоду 2004-2017.
године свакако је дошло до значајних помака који су довели до привредног развоја у овом сегменту
привређивања. Коначну оцјену о давању јавних добара у области минералних ресурса, могуће је
сагладати и у садашњем временском оквиру, али далеко боље ће се моћи сагледати у будућности
стабилизацијом економске ситуације
и побољшањем привредног амбијента. Да би се ове
претпоставке испуниле неопходно је радити на идентификацији и отклањању уочених проблема,
претходно пажљиво анализираних, с циљем подизања концесионе политике на виши ниво. У овој
извјештајној години уочена је слиједећа актуелна проблематика:


За извјештајну 2017. годину можемо констатовати да се извјестан број експлоатација
минералне сировине и даље одвијао на основу одобрења за експлоатацију. Како је Законом о
рударству („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/12) био дефинисан рок од 6 (шест)
мјесеци за покретање поступка додјеле концесија код оваквих случајева у складу са Законом
о концесијама и подношење понуда за додјелу концесије надлежном органу можемо и овај
пут констатовати да су сви законски рокови истекли. Сви поступци у складу са законом су
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требали бити окончани у року од годину дана по подношењу понуде. Ипак, то није учињено у
дефинисаним роковима. Можемо констатовати да је у извјештајној 2017. години направљен
значајан помак од стране надлежног министарства на рјешавању ове порблематике и за
очекивати је да се у наредном периоду започети поступци окончају закључивањем уговора и
наставком рада у складу са Законом о концесијама.


Анализирајући проблематику рекултивације било да се ради о провођењу исте у складу са
одобреном пројектном документацијом или уговорно дефинисаном обавезом према
правилницима који су уређивали и који сада уређују ову област, Комисија сматра да постоје
проблеми како сад тако и у будућности. Наиме, код већине уговора о концесији
рекултивације је одређена у облику банкарске гараниције у износу 5% од годишњег бруто
прихода оствареног у послиједње три пословне године, што не даје сигурност да ће
рекултивација након завршетка радова на експлоатацији бити урађена. Смањењем пословних
активности у том временском оквиру неминовно би дошло до смањења укупног прихода, а
тим би рекултивација била доведена у питање, јер би износ средстава био недовољан.
Комисија је мишљења да би ова средства требало осигурати издвајањем током концесионог
периода на годишњем нивоу у складу са пројектом рекултивације. Чланом 10. Правилника о
висини концесионе накнаде и банкарске гаранције у области електроенергетике, енергетике,
рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/2014) износ банкарске
гаранције за рекултивацију је одређен у износу 10% од просјечних трошкова одржавања у
посљедње три године коришћења објеката. Комисија је мишљења да ни овим рјешењем није
добро дефинисана ова проблематика. Основно питање које се поставља је који су то
трошкови одржавања, на који начин их уопште одредити и да ли 10% од тако дефинисаних
просјечних трошкова одржавања може да омогући рекултивацију. Комисија скреће пажњу на
ову проблематику која, уколико се не предузму одговарајући кораци може у будућности да
представља озбиљан проблем по животну средину са становишта екологије.



Кад се ради о вађењу материјала из водотокова можемо рећи да је ова проблематика од
стране Комисије истицана већ дужи низ година и да се ништа значајно у вези тога до сада
није урадило по питању увођења у концесиони однос. Законом о концесијама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 59/13) вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска,
камена) према Програму уређења водотока дефинисано је као предмет концесије. Такође,
према Закону о водама (Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06 и 92/09)
дислокација и вађење материјала у коритима и водном земљишту, дозвољена је у обиму и на
начин којим се уређује корито и водно земљиште, или ако служи спровођењу мјера заштите,
на основу издатих водоправних аката. На основу прикупљених информација са терена
можемо видјети да се експлоатација материјала из водотокова углавном одвија на начин да
се не уређује корито и водно земљиште, већ се врши његова трајна деградација. Кључно
питање је да ли је вађење материјала на основу водних сагласности у сврху одржавања
корита и коришћење водног земљишта у складу са издатим сагласностима или само покриће
за нелегалну експлоатацију. Потребно је нагласити да је у земљама окружења закључено
неколико стотина концесионих уговора из ове области и да се прикупљају значајна
финансијска средства по том основу, што код нас није случај. Једино рјешење је увођење ове
области у концесиони однос како би се иста уредила и дала вишеструко позитивне резултате.



Дугогодишњи проблем нелегалне експлоатације је и даље присутан. Нелегална
експлоатација је највише изражена код експлоатације техничког - грађевинског камена,
глина, шљунка, пијеска и другог. У протеклој извјештајној години од стране инспекцијских
органа су предузимане значајније активности на искорјењивању ове појаве што је дало
одређене позитивне резултате, али недовољне те је у наредном периоду неопходан
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другачији приступ који би ове појаве квалификовао као кривично дјело, а извршиоце
нелегалне експлоатације адекватно казнио за учињене радње. Овим би се омогућило да
концесиона предузећа која отежано послују због изложености нелојалној конкуренцији
доведу у равноправан положај, што би имало за резултат повећање њихових пословних
активности и прихода. У таквом амбијенту би и републички и општински буџети свакако
имали раст прихода.


Кад су у питању концесије додјељене за експлоатацију воде може се констатовати да већ
дужи временски перид нема готово никаквих помака. Све то захтјева другачији приступ од
досадашњег што подразумјева стварање услова за покретање ових концесија и довођење у
стање производње и реализације уговора. Код неколико концесионих предузећа рад на
експлоатацији и флаширању воде се одвија повремено са веома малим обимом производње
(„Инстел“ д.о.о. Чајниче и Круна вода“ д.о.о. Мркоњић Град). Постоје и привредна друштва
која дужи временски период немају готово никаквих активности на реализацији закључених
уговора, иако су на почетку концесионог перида инвестирала значајна финансијска средства
за изградњу објеката, набавку постројења и опреме за почетак комерцијалног рада („AQUA
LIFE“ д.о.о. Соколац и „Високоалкалне воде - AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента и др). И даље,
разлози су везани за нелојалну конкуренција из земаља окружења, Федерације Босне и
Херцеговине, недостатак обртних средстава, предимензионисаност капацитета постројења за
пуњење у односу на тржиште и друго.



Можемо констатоват да се не води довољно рачуна код додјеле нових концесија по
појединим регијама, првенствено кад је у питању технички – грађевински камен не
уважавајући чињеницу да је на тим регијама додјељен довољан број концесија чији
капацитети задовољавају потребе истих. Сагледавајући овај као и напријед поменути
проблем нелегалне експлоатације пословање концесионих предузећа је отежано, због
немогућности пласмана производа. Све то утиче на пословање ових привредних субјеката. То
на крају има негативан резултат који представља пропадање појединих концесионих
предузећа и престанак њихових пословних активности. Напомињемо, да је у наредном
периоду код политике додјеле концесија потребно водити више рачуна од стране надлежних
институција у вези ове проблематике.

3.4.5. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области
минералних ресурса
У Прилогу број 5. - Преглед активности на реализацији уговора о концесији из области минералних
ресурса, дат је табеларни преглед концесија са напоменама у вези реализације уговора гдје укупан
број уговора износи бројчано 110, али узевши у обзир да су два уговора у току 2017. године истекла
може се констатовати да је број важећих уговора са 31.12.2017. године износи 108 (стотинуосам),
како је већ наведено у тексту.

3.4.6. Закључци
1. Продаја минералних сировина се највећим дијелом врши на локалном тржишту (Република
Српска и Федерација Босне и Херцеговине). Углавном су заступљене сировине за производњу
грађевинских материјала и енергетске сировине. Одређен број привредних друштава
извјесне количине минералних сировина извозе у земље окружења (Србија, Хрватска, Црна
Гора). На остало европско тржиште пласман је готово изостао, изузев руда појединих метала.
Када се говори о пласману и квалитету минералних сировина и ефектима улагања у области
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концесија, можемо констатовати да производња техничког – грађевинског камена великим
дијелом омогућава примјену ове минералне сировине у бетонским и асфалтним
мјешавинама, при изради бетона и путева, изради тампона, води за пиће која се флашира,
минералним сировинама које се користе за рад термоелектрана и топлана и друго. Битно је
такође, истаћи да реализацију концесионих уговора отежава нелојална конкуренција од
стране нелегалних експлоатација минералних сировина, ограничености локалног тржишта,
недостатак подршке локалних заједница на терену, недостатак већих грађевинских радова и
друго.
2. Провјером рада концесионара уочено је да одређени број концесионих предузећа не
приказује стварне количине експлоатисане минералне сировине. Концесиона предузећа
надлежном министарству у складу са потписаним уговором достављају периодичне
извјештаје о експлоатисаним количинама материјала, али ови извјештаји се често не
подударају са стварним стањем на терену што негативно утиче на обрачун и уплату
коцесионе накнаде. Комисија сматра да постоји правни и економски интерес да се врши
контрола експлоатисаних количина материјала путем овлашћених геодетских кућа, а све у
складу са уговорно дефинисаном одредбом која каже да тај посао обавља верификована
стручна установе на годишњем нивоу по овлашћењу концедента. Вођење књиге резерви и
геодетско снимање стања радова на експлоатцији од стране лиценцираних геодетских
предузећа које ангажује концесионар није извршавање поменуте уговорне одредбе. Исто
тако одређен број концесионара није извршио обавезу уградње мјерне опреме, већ мјерења
маса врши слободном процјеном материјала у кашици утоварног средства. Све ово ствара
сумњу у евентуалне неправилности везане за ову проблематику. Ово нас упућује ка томе да је
неопходно предузети неопходне кораке с циљем повећања контроле стања откопаних маса у
складу са уговором о концесији.
3. Поједина концесиона предузећа су без претходно прибављене сагласности Комисије вршила
промјену власничке структуре у проценту већем од законски дозвољеног. Ове промјене су
вршене од стране нотара и регистроване су код надлежних регистрационих судова. Наведени
поступак је у супротности са одредбама закона гдје је то прецизно дефинисано. Комисија је у
претходном периоду о овоме упознала надлежна министарства, удружење нотара и окружне
привредне судове у Републици Српској са циљем заустављања ове појаве. Свакако треба
истаћи да нови стицаоци власничког удјела супротно одредбама Закона о концесијама
извршили значајна улагања и да је неопходно у таквим случајевима пронаћи адекватна
рјешења.
4. Експлоатцијом минералне сировине врши се трајна деградација и девастација тих подручја.
Након завршетка експлоатације неопходно је тај простор рекултивисати. Гдје то услови
дозвољавају потребно је и у току радова на експлоатацији проводити дјелимичну санацију
терена и биолошку рекултивацију у складу са одобреном техничком документацијом.
Комисија је мишљења да досадашња законска и подзаконска рјешења која су преточена у
уговоре о концесији не дају сигурност да ће се рекултивација извршити. Код највећег броја
уговора рекултивација је првобитно у складу са старим законским рјешењем дефинисана у
износу 5% од годишњег бруто прихода оствареног у послиједње три пословне године.
Уколико би дошло до значајног смањења пословних активности концесионог предузећа у том
периоду рекултивација не би била извршена. Комисија предлаже као једно од могућих
рјешења издвајање средстава на годишњем нивоу у износу који је планиран пројектом
рекултивације, чиме би се обезбједили да рекултивација буде извршена. Правилником о
висини концесионе накнаде и банкарске гаранције у области електроенергетике, енергетике,
рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/2014) износ банкарске
гаранције за рекултивацију дефинисан је у износу 10% од просјечних трошкова одржавања у
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посљедње три године коришћења објеката. И овим рјешењем не можемо бити сигурни да ће
се рекултивација извршити. Наиме, дефинисана банкарска гаранција је нејасна, јер се
поставља основно питање шта су трошкови одржавања и да ли су довољни да за
рекултивацију. Оба ова рјешења су лоша и не гарантују да ће рекултивација бити извршена.
Сматрамо да је неопходна озбиљна анализа и предузимање одговарајућих корака на бољем
дефинисању овог проблема како не би било касно, а посљедице по животну средину остале
трајне.
5. Вађење материјала из водотокова и даље истичемо као проблем јер нису направљени
значајни кораци у смислу увођења ове области у концесиони однос. Законом о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13) вађење материјала из водотока (шљунка,
пијеска, камена) према Програму уређења водотока дефинисано је као предмет концесије.
Законом о водама (Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06 и 92/09) регулише се да
је дислокација и вађење материјала у коритима и водном земљишту, дозвољена у обиму и на
начин којим се уређује корито и водно земљиште, или ако служи спровођењу мјера заштите,
на основу издатих водоправних аката. На основу информација са терена можемо
констатовати да се експлоатација материјала из водотокова врши у континуитету у обиму
којим се не уређује корито и водно земљиште, већ се врши његова трајна деградација. Исто
тако можемо констатовати да се на основу водне сагласности за вађење материјала из
водотокова у сврху одржавања корита врши експлоатација у обиму далеко већем од
одобреног. За рјешавање овог проблема потребан је далеко квалитетнији ангажман
инспекцијских органа како би се смањиле уочене злоупотребе и штете које се наносе
животној средини, као и буџету Републике Српске. Напомињемо, да у земљама окружења у
овој области има закључено неколико стотина концесионих уговора и износи накнада које се
прикупљају по овом основу далеко су већи од накнада које се прикупљају код нас на основу
одобрених водних сагласности. Комисија понавља да се ово јавно добро као и остала јавна
добра и природна богатства не би требала уступити на коришћење без проведеног поступка
додјеле концесије у скаду са важећим Законом о концесијама, јер је то једини начин да се
ова област уреди.

3.5. Активности Комисије из области трговине и туризма
Током 2017. године, Комисија за концесије Републике Српске није запримила ни један захтјев из
области трговине и туризма, тако да није ни издала документ из наведене области према ресорном
министарству .

3.6. Активности Комисије из области саобраћаја и веза
Током 2017. године, Комисија за концесије Републике Српске је имала низ значајних активности
везано за Споразумом о сарадњи у вези са аутопутем Бања Лука- Приједор- Нови Град (прва фаза),
потписан између Владе Републике Српске; ЈП „Аутопутеви РС“ и CHINA SHANDONG INTERNATIONAL
ECONOMIC &TEHNICAL COOPERATION GROUP LTD OF SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.LTD.
Комисија је одржала низ састанака са представницима ресорног министарства саобраћаја и веза, као
и спроводила активности на даљњем току додјеле концесије за изградњу наведеног аутопута, путем
Преговарачког поступка.
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3.7. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног
земљишта и водних добара
3.7.1. Рјешења Комисије
У току 2017. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је упутило 20
(двадесет) захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области коришћења
пољопривредног земљишта и водних добара у Републици Српској.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је Комисији доставило 3 (три) закључена
Уговора о концесијама из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017.
години.
У току 2017. године из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара, Комисија је
донијела и упутила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде:
-

1 Рјешење о давању сагласности на Студију економске оправданости;
6 Рјешења о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање;
1 Рјешење о давању сагласности на закључење уговора о концесији;
3 Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;
1 Рјешење о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјену вл. структуре
8 Рјешења о давању сагласности на закључење Анекса уговора о концесији

У табелама 16., 17., 18., 19., 20. и 21. дат је преглед Рјешења Комисије у 2017. години из области
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра:

Табела 16. - Преглед закључених уговора о концесији из области коришћења пољопривредног
земљишта и водног добра у 2017. години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Бр. Уговора
закључења
Уговора
Коришћење пољопривредног
АГРОФИН д.о.о.
12.03.5-33026.06.2017.
1.
земљишта, ради обављања
Требиње
2558/17
виноградарске производње
Универзитет у Бања
Коришћење пољопривредног
Луци
земљишта ради обављања
12.05.5-33006.07.2017.
2.
„Пољопривредни
научно-истраживачког рада и
2656/17
факултет“ Бања Лука
извођења практичне наставе
Коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
12.03.5-33005.09.2017.
3. ДУВАН а.д. Бијељина
производње дувана и ратарских
3464/17
култура
Укупно су закључена 3 (три) Уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта
и водног добра.
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Табела 17. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017. години:
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Рјешења
Студија економске
На подручју
оправданости за коришћење
Дата претходна
1.
општине Лакташи
29.03.2017.
пољопривредног земљишта
сагласност на Студију
(50 хa)
на подручју општине Лакташи
Укупно је дата 1 (једна) сагласност на Студију економске оправданости из области коришћења
пољопривредног земљишта и водног добра.

Табела 18. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање из
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017. години:
Датум
р/б
Предмет
Статус
Локација
доношења
Рјешења

1.

2.

3.

4.

5.

Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
воћарске производње

Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
ратарске производње
Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
ратарско-сточарске
производње
Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
ратарско-сточарске
производње
Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
коришћење пољопривредног
земљишта, ради обављања
ратарско-сточарске
производње

Дата сагласност

На подручју
општине
Невесиње
(41,3061 хa)

29.08.2017.

Дата сагласност

На подручју
општине
Добриња
(57,8102 хa)

29.08.2017.

Дата сагласност

На подручју града
Приједор у к.о.
Омарска
(59,6323 хa)

29.08.2017.

Дата сагласност

На подручју
општине
Берковићи

25.09.2017.

Дата сагласност

На подручју града
Бијељина
(97,6100 хa)

14.11.2017.
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Сагласност на Документацију
за Јавно надметање за
На подручју града
коришћење пољопривредног
6.
Дата сагласност
Бијељина
24.11.2017.
земљишта, ради обављања
(53,9901 хa)
ратарско-сточарске
производње
Укупно je датo 6 (шест) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области коришћења
пољопривредног земљишта и водног добра у 2017. години.

Tabela 19. - Рјешења Комисије о давању сагласности на закључење уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017.години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Сагласност на
АГРОФИН д.о.о.
Коришћење
1.
закључење
31.05.2017.
Требиње
пољопривредног земљишта
уговора
Укупно је дата 1 (једна) сагласност на закључење уговора о концесији из области коришћења
пољопривредног земљишта и водног добра.

Tabela 20. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017.години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Универзитет у Бања
Коришћење
Сагласност на
1. Луци „Пољопривредни
пољопривредног
30.05.2017.
Приједлог уговора
факултет“ Бања Лука
земљишта (49,9633 хa)
Коришћење
пољопривредног
Сагласност на
2. ДУВАН а.д. Бијељина
30.08.2017.
земљишта (83,2506 хa)
Приједлог уговора
АРИФАГИЋ
Коришћење
ИНВЕСТМЕНТ д.о.о.
Сагласност на
3.
пољопривредног
26.12.2017.
Трнопоље, Козарац,
Приједлог уговора
земљишта (59,6323 хa)
Приједор
Укупно су дата 3 (три) Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.
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Табела 21. - Рјешења Комисије о давању сагласности на уступање Уговора о концесији и промјени
власничке структуре из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017.
години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Пренос Уговора о
концесији за коришћење
469,4187 хa
Дата је сагласност
пољопривредног
„ПРОДЕКС-АГРО“ д.о.о.
на пренос
1.
земљишта са
26.12.2017.
Градишка
Уговора о
Концесионара „Продексконцесији
Агро“ д.о.о. Градишка на
стицаоца ПД „Вита
Ланд“ д.о.о. Градишка
Укупно је дата 1 (једна) сагласност на уступање уговора о концесији и промјену вл. структуре из
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017.г.
Табела 22. - Рјешења Комисије о давању сагласности на закључење Анекса уговора о концесији из
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2017. години:
Датум
р/б
Концесионар
Предмет
Статус
доношења
Рјешења
Сагласност на
„АГРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д.
Коришћење
1.
Приједлог
30.01.2017.
Невесиње
пољопривредног земљишта
Анекса 3 уговора
Сагласност на
„СЕМБЕРИЈА“ а.д.
Коришћење
2.
Приједлог
31.05.2017.
Бијељина
пољопривредног земљишта
Анекса 3 уговора
Сагласност на
„PEDIBCOMMERCE“ д.о.о.
Коришћење
3.
закључење
14.11.2017.
Србац
пољопривредног земљишта
Анекса 2 Уговора
Сагласност на
„АГРО ВОЋЕ“ д.о.о.
Коришћење
4.
Приједлог
14.11.2017.
Лакташи
пољопривредног земљишта
Анекса 2 уговора
Сагласност на
„ЈЕЛЕНА“ д.о.о. Козарска
Коришћење
5.
Приједлог
14.11.2017.
Дубица
пољопривредног земљишта
Анекса 2 уговора
Сагласност на
„ФАРМА АРСЕНИЋ“ д.о.о.
Коришћење
Приједлог
6.
14.11.2017.
Козарска Дубица
пољопривредног земљишта Анекса 2 уговора
Сагласност на
Приједлог
14.11.2017.
Анекса 2 уговора
Сагласност на
„ПОЉОПРИВРЕДНИК“ д.о.о.
Коришћење
8.
Приједлог
14.11.2017.
Дервента
пољопривредног земљишта
Анекса 1 уговора
Укупно је дато 8 (осам) сагласности на закључење Анекса уговора о концесији из области коришћења
пољопривредног земљишта и водног добра.
7.

„МИВАС-МИЛК“ д.о.о.
Берковићи

Коришћење
пољопривредног земљишта
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3.7.2. Провјера рада концесионара
Комисија за концесије је у складу са Законом о концесијама обавила провјере рада концесионара у
складу са закљученим уговорима и анексима уговора о концесији.
Провјера је извршена обиласком концесионара, разговорима са овлаштеним представницима и
увидом у релевантну документацију, доставом података (финансијских извјештаја за 2017.годину као
и Изјаве о реализацији концесионих уговора) од стране концесионара на захтјев Комисије за
концесије Републике Српске електронским путем те сачињавањем записника о свакој појединачној
извршеној провјери.
На основу провјере рада концесионара може се исказати чињеница, да постоје концесионари који
уредно и на вријеме извршавају уговорне обавезе, те концесионари, који не извршавају обавезе у
складу са закљученим уговором.
Највећи број концесионара из области коришћења пољопривредног земљишта суочавају се са
сталним проблемима које смо и у ранијим извјештајима наводили, а то су:
- Узурпација пољопривредног земљишта под концесијом од стране трећих лица;
- Неувођење концесионара у посјед (записнички уведени у посјед, а фактички одређени број
концесионара није уведен у посјед);
- Неусаглашеност стања катастарских парцела у земљишним књигама (катастар) са фактичким
стањем на терену, (у обухвату концесионих површина често се налазе шуме, изграђено
земљиште, запуштено или закоровљено земљиште, приступни путеви, канали и сл.).
- Динамика реализације концесионих пројеката, није у складу са динамичним планом,
односно Студијом економске оправданости;
- Неплаћање или нередовно плаћање концесионе накнаде.
У извјештајном периоду представници Комисије за концесије су извршили провјеру рада обиласком
концесионара и сачињавањем записника о извршеној контроли рада концесионара, директним
контактом са концесионарима на терену, прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији
концесионог посла као и анализом достављене документације од стране концесионара, а све у циљу
што бољег сагледавања степена и динамике реализације концесионог пројекта.
Као што смо и у претходним извјештајима наводили и у овом извјештајном периоду један дио
уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта анексиран је у смислу почетка и
начина плаћања концесионе накнаде. Наведеним анексима уговора предвиђено је плаћање
концесионе накнаде од момента увођења у посјед и сразмјерно површини на коју је концесионар
уведен у посјед.
Овакво регулисање плаћања концесионе накнаде створило је одређене нејасноће, прије свега за
концесионаре. Створена је дилема код одређеног броја концесионара, који су концесиону накнаду
плаћали од момента закључења основног уговора, у смислу да уплаћене обавезе по основу
концесионе накнаде до момента увођења у посјед, књиже као неприспјеле обавезе, односно да су у
том погледу у претплати. У овој ситуацији долази до различитог тумачења, због чега Комисија за
концесије сматра, да ово питање треба бити разјашњено и да се створи јединствена обавеза за све
концесионаре.
Комисија сматра да концесионар и Министарство пољопривреде, шумартсва и водопривреде су
уговорне стране и да имају легитимитет, као субјекти уговорног-правног односа , да мијењају услове
уговора. Пореска управа је легитимна да врши инспекцијски надзор и контролу плаћања свих
фискалних и парафискалних обавеза. Закон о концесијама такође регулише надлежност
Министарства финансија у погледу плаћања концесионе накнаде.
Сматрамо из наведеног да Пореска управа је овлаштена да врши контролу и утврђивања обавезе
плаћања концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у складу са концесионим
односом уговорних страна, а да није овлаштена да успоставља или мијења концесионо-правни
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однос, зашто је надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као уговорна
страна, односно концендент.
У вези с тим, Комисија за концесије сматра да сва права и обавезе проистичу из уговорног односа, од
момента када конкретан правни посао ступи на снагу. Што се тиче правне природе концесионе
накнаде, иста представља новчани еквивалент за коришћење концесионог добра и обавезни
елемент уговора о концесији. Закон о концесијама такође регулише да сваки концесиони уговор, који
не садржи одредбу о плаћању концесионе накнаде је ништаван. Из наведеног произилази, да је
обавеза концесионара да плати концесиону накнаду за површину коју је фактички користио, од
момента закључења уговора. Такође сматрамо да уговорне стране, односно концендент и
концесионар требају у наредном периоду извршити поравнање уплата, како би се створила реална
слика о плаћању концесионе накнаде, по основу коришћења пољопривредног земљишта.
Комисија за концесије у контролисаним концесионим друштвима у 2017. години није констатовала
ниједан случај издавања земљишта у закуп, што се може с једне стране сматрати унапређењем
концесионих односа, а с друге стране заинтересованошћу концесионара за коришћење
пољопривредног земљишта, а тиме и оправданост постојања система концесија у области
коришћења пољопривредног земљишта.
Посебно морамо нагласити као и у претходним извјештајима, да постоји значајан број узурпације
пољопривредног земљишта од стране бесправних корисника.
Овакво стање мора имати реакцију, прије свега од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, а исто тако концесионарима се мора омогућити ефикаснија судска заштита.
(„Маљчић“ д.о.о. Градишка, „Зелен Гај“ д.о.о. Градишка, „Агроекспорт Компани“ д.о.о. Нова Топола,
„Пољо-Радојчић“ д.о.о. Козарска Дубица. )

3.7.3. Преглед активности на реализацији уговора о концесији из области
коришћења пољопривредног земљишта и водних добара
У Прилогу бр. 6. - Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2017. годину, дат је
табеларни преглед активности на реализацији уговора о концесији из области коришћења
пољопривредног земљишта и водних добара у 2017. години.
У Прилогу бр. 7. - Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2017. годину, дат је
табеларни преглед раскинутих уговора из области коришћења пољопривредног земљишта и водних
добара, у 2017.години.

3.7.4. Закључци
1. У извјештајном периоду за 2017. годину Комисија констатује да је и даље изражен проблем
при реализацији уговора за коришћење пољопривредног земљишта, као и у ранијим
извјештајима, немогућност уласка концесионара у посјед, због физичких, односно правних
сметњи за коришћење предмета концесије.
Активностима Комисије за концесије и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде настављено је анексирање уговора, којим су површине пољопривредног
земљишта из основног уговора сведене на фактичке површине, које концесионари користе.
2. Измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09) титулар права својине пољопривредног земљишта уписаног као
државна, односно друштвена својина са правом коришћења, управљања или располагања у
корист задруге, постаје власништво јединица локалне самоуправе.
Самим тим, Влада, односно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде не
може бити уговорна страна за коришћење пољопривредног земљишта које је постало својина
јединица локалне самоуправе. С тим у вези, потребно је измијенити основни уговор о
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концесији и брисати пољопривредно земљиште које је по овом основу промијенило титулара
права својине.
3. Комисија сматра да приликом закључења уговора о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта уговорне стране морају водити рачуна о самом предмету
концесије, односно да предмет концесије буде подобан за коришћење, тј. да на истом не
постоји неријешених имовинско-правних односа, узурпација, или да је исто приступачно и
погодно за пољопривредну производњу. У вези с тим, неријешени имовинско-правни односи
на предмету концесије неријетко праве озбиљне проблеме при реализацији концесионих
уговора. Уговорне одредбе којима се обавеза рјешавања имовинско-правних односа преноси
на концесионара након потписивања уговора о концесији, нису дале позитивне ефекте, јер
концесионари најчешће нису у стању да ове односе ријеше сами.
Неријетко због сложености самих својинско-правних односа и других права на земљишту,
рјешавање истих није могуће без вођења судског поступка.
4. Код великог броја закључених уговора за коришћење пољопривредног земљишта, правно
дејство уговора везано је за моменат закључења уговора, што значи да уговор производи
правне посљедице од његовог закључења. Анексирањем ове одредбе уговора предвиђа се
суспензивно дејство по којем се почетак плаћања концесионе накнаде веже за моменат
увођења концесионара у посјед. Овакво рјешење Комисија сматра логичним и правичнијим
за интересе концесионара, али је оставило одређене дилеме у погледу плаћања концесионе
накнаде. Неки концесионари који су концесиону накнаду платили у складу са основним
уговором, сматрају да су у преплати, а други који нису редовно плаћали концесиону накнаду,
да такву обавезу немају до закључивања анекса уговора.
Потребно је ово питање регулисати на исти начин према свим концесионарима, како не би
постојале дилеме око примјене наведених одредби уговора. Комисија сматра да је обавеза
концесионе накнаде облигаторни елеменат сваког концесионог уговора, да се иста плаћа у
сврху коришћења концесионог добра и да сви концесионари имају обавезу да плате
концесиону накнаду сразмјерно површини коју су фактички користили.
5. Уговори о концесији су сложен правни посао, а на одређен начин представљају уговоре „sui
generis“ у односу на неке уговоре привредног промета. Због тога, је потребна већа пажња,
односно дужност уговорних страна је да приликом закључења ових уговора поступају не са
обичном пажњом, него пажњом „доброг стручњака“, приликом закључења уговора. Из
чињенице да су концесиони уговори велике вриједности, проистиче и чињеница да су
спорови настали из таквих уговорних односа, спорови велике вриједности.
Из досадашње праксе било је случајева, гдје су покретани и вођени судски поступци углавном
по тужби концесионара против концендента. Већина тужбених захтјева је ријешена у корист
концесионара, а да се концендент након правоснажности судских одлука, обавезује на
накнаду штете, како конкретне, тако и штете за изгубљену добит.
Овом приликом, напомињемо да су најчешћи предмет тужбеног захтјева законитост одлука
(рјешења) концендента, којима се даје право на концесију, или нека друга врста управног
акта у управно-правним споровима. Судским одлукама се обично поништавају акти
концендента, а истовремено се налаже конценденту да донесе нови акт у складу са правним
схватањима и упуствима надлежних судова.
Неријетко концендент не поступи по правоснажним судским пресудама, чиме се задржава
статус (kvo) у случају правоснажно пресуђених ствари, што само додатно оптерећује
концесионе односе и отвара могућност истицања одштетних захтјева од стране
концесионара, чији се одштетни захтјеви на тај начин само мултиплицирају.
Потребно је у наредном периоду ријешити сва спорна питања проистекла из судских спорова,
а са друге стране отклонити евентуалне процесно-правне или материјално-правне
претпоставке за покретање евентуалних судских спорова.
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6. Код уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта очигледно је да одређен
број концесионара не извршава уговорне обавезе, или их не извршава у складу са
закљученим уговором, на што смо упозоравали и у ранијим извјештајима.
Комисија сматра и предлаже да се у наредном периоду тачно утврде обим извршења
концесионог уговора, односно степен реализације уговорних обавеза према
концесионарима, који не извршавају своја права и обавезе. Потребно је овом питању
приступити опрезно, како би биле сагледане све чињенице и околности које утичу на
реализацију уговора, а затим по потреби приступити редефинисању одређених одредби
уговора, уз давање примјерених рокова концесионарима у којима би објективно могли да
изврше санацију неизвршених обавеза. Након тога, стекле би се и законске претпоставке да
се покрене поступак раскида појединих уговора, који на очигледан начин нису, нити се могу
учинити егзистентним.

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА
У складу са одредбама закона којима се уређује порески поступак и у складу са Чланом 62., тачка 4.
Закона о концесијама („Службени Гласник РС“ бр. 59/13), контролу обрачуна и плаћања концесионе
накнаде утврђене уговором о концесији врши Пореска управа Републике Српске.
На основу прослијеђених, обједињених, обрађених и систематизованих података Пореске Управе и
Министарства финансија Републике Српске -Ресор за фискални систем, добијених на захтјев Комисије
за
концесије,
у
току
2017.
године
уплаћено
је
укупно
33.569.720,59
КМ
(тридесеттримилионапетстотинашездесетдеветхиљадаседамстотинадвадестеконвертибилних
марака и 59/100 ) на име једнократне концесионе накнаде за право коришћења и концесионе
накнаде за коришћење природних ресурса или пружање услуга ( врсте прихода: ВП 721112, ВП
722424, ВП 722445, ВП 722468, ВП 722491 и ВП 722448).

Везано за горе наведено, Комисија за концесије Републике Српске, директним контактом са
Пореском Управом и Министарством финансија Републике Српске, дошла је до сљедећих података:
-

Област минералних ресурса:
Област пољопривреде:
Област изградње и кориштења електрана (МХЕ, ТЕ, ХЕ) :
Област спортско-риболовних друштава:
Област туризма

23.794.423,31 КМ
1.148.557,11 КМ
8.540.173,53 КМ
79.325,74 КМ
7.240,90 КМ

Удио сваких појединачних уплата по области тј.њихово учешће у укупном износу уплаћене
концесионе накнаде је приказано у графикону бр.3:
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Графикон бр. 3.
Наплаћена концесиона накнада за 2017. годину (КМ)

Смањењу уплате концесионих накнада у 2017.години је допринијело смањени износ уплата
једнократне концесионе накнаде која се уплаћује при закључењу уговора о концесији, а у
2017.години по Јавном позиву и по Иницијативи заинтересованих лица, а по захтјеву ресорних
министарстава су биле мање предложене једнократне концесионе накнаде при закључењу
конмцесионог уговора, а који су били мањи у односу на 2016.годину.
Евидентно је повећање учешћа у уплати концесионе накнаде из области пољопривреде, иако је
Одлуком Владе, а због неповољних временских услова, који су веома значајан фактор за
пољопривредну производњу, прописано да је уплата код концесионара који редовно уплаћују
концесиону накнаду из области пољопривредне производње умањена за 50 % од уговорене
концесионе накнаде.
У области коришћења пољопривредног земљишта висина уплате концесионе накнаде у буџет
Републике Српске је на нивоу већем од претходне 2016.године за износ од 398.250,63 КМ.

5. БУЏЕТ
5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије
Републике Српске
Чланом 56. Закона о концесијама регулисан је начин финансирања рада Комисије. Средства се
планирају и обезбјеђују у буџету Републике Српске .
Буџетом Републике Српске за 2017. годину, Комисији су планирана средства у износу од 800.000,00
КМ у оквиру организационог кода Генералног секретаријата Владе Републике Српске (0405001) на
позицији 482100- трансфер Комисији за концесије РС. („ Службени гласник РС“ број: 116/17.)
Презентација и саставаљање финансијских извјештаја
прописана је чланом 60. Закона о
концесијама, форма, рокови и начин члановима 57, 58 и 59 Правилника о финансијском
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извјештавању буџетских корисника прихода буџета Републике, општина, градова и фондова,
(„Службени гласник РС“ број: 15/17), Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник РС број 115/17.)
Годишњи финансијски извјештај састављен је на обрасцима и достављен Министарству финансија у
законском року:
Образац 3б – Преглед прихода, примитака, расхода и нето издатака за нефинасијску имовину
исказаних ван ГКТ;
Образац 4б – Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину
исказаних ван ГКТ;
Образац 5б – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван ГКТ;
Образац 6 – Преглед новчаних токова;
Образац 7 – Извјештај о броју и структури запослених и
Преглед трансакција између буџетских јединица
Ноте – Напомене уз финансијске извјештаје.
Изјава руководства:
Финансијски извјештаји састављени су складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник РС“ број: 94/15), Правилником о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник РС“ број: 98/16 и
115/17), Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова („Службени гласник РС“ број: 16/11 и 126/11), Правилником о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике („Службени гласник РС“ број: 115/17), Правилником о финансијском извјештавању
буџетских корисника („Службени гласник РС“ број: 15/17), Међународним рачуноводственим
стандардима за јавни сектор и одредбама Закона о буџеском систему Републике Српске. Поред
напријед наведених прописа, примјењивани су и прописи из области пореске регулативе и интерних
акта која регулишу одређене области.

5.1.1. Стална средства Комисије за концесије
Стална средства књиговодствено су евидентирана (К-то 011), на основу одредби Правилника о
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Обрачун
амортизације извршен је у складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за
буџетске кориснике („Службени гласник РС број: 110/16). Књижење се врши по набавној вриједности,
а обрачунски отпис примјеном линеарне методе по годишњим стопама:
-

Канцеларијски намјештај ..........................................
Компјутерска опрема..................................................
Опрема за пренос података и гласа..........................
Моторна возила..........................................................
Копир апарат...............................................................
Уграђена опрема .......................................................
Телефонска опрема...................................................
Радио и тв опрема .....................................................
Опрема за гријање ....................................................
Опрема за вентилацију .............................................
Рачунарски програми-лиценце.................................
Остала непоменута опрема.......................................

10,0
25,0
10,0
14,3
12,5
16,5
10,0
20,0
12,5
12,5
25,0
20,0
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Амортизација за 2017. годину износи 16.127,00 КМ.
Набавна вриједност сталних средстава (постројења и опрема – К-то 0112) на дан 31.12.2017. године
износи 155.182,00 КМ, исправка вриједности 72.805,00 КМ и садашња (неотписана вриједност)
82.377,00 КМ.
Извршен је свеобухватан попис имовине и обавезана дан 31.12.2017. године и усклађивање
књиговодственог са стварним стањем, при чему нису констатоване инвентурне разлике. Извјештај о
извршеном годишњем попису усвојен је од стране Комисије за концесије (Одлука број: 01-134/18. од
31.01.2018).
Улагања, тј. издаци по основу текућег одржавања, признају се као расходи периода у коме и настану
(обрачунски основ).
Инвентар се отписује 100% на терет трошкова одмах по стављању у употребу.
Потраживања се признају по номиналној вриједности, евентуално увећаној за камате обрачунате у
складу са одредбама уговора, Закона или Одлуком предсједника Комисије. На дан билансирања
врши се процијена ризика ненаплативости појединачних потраживања. На позицији (К-то 129791)
исказана су потраживања у износу од 3.363,00 КМ од Фонда здравственог осигурања РС Филијала
Бања Лука по основу осталих боловања која се рефундирају.
Готовина и готовински еквиваленти исказују се у номиналној вриједности израженој у
конвертабилним маркама, на позицији (К-то 121217), стање банковног рачуна на дан билансирања
износи 3.745,00 КМ.

5.1.2. Приходи
Приходи Комисије остварени су у износу од 935.013,00 КМ из Буџета Републике Српске. Износ од
800.000,00 КМ остварен је по основу редовних мјесечних транши одобрених законским буџетом за
2017. годину („Службени гласник РС“ број: 116/17), 130.243,00 КМ по Рјешењу Владе број: 04/1-012-22182/17 од 07.09.2017. године, остали непорески приходи 88,00 КМ и приходи обрачунског карактера
4.682,00 КМ који имају третман властитих прихода и уплаћују се на властити жиро рачун.
Приходи се признају по модификованој обрачунској основи у рачуноводственом обрачунском
периоду у којем су мјерљиви и/или расположиви (наплаћени и укалкулисани приход).

5.1.3. Расходи
Расходи у финансијским извјештајима евидентирани су на обрачунској основи (начело настанка
догађаја), у периоду у коме је обавеза за плаћање и настала без обзира да ли је и извршено плаћање,
као и амортизација која терети расходе обрачунског карактера.
У извјештајном периоду (01.01. - 31.12.2017.) текући расходи пословања остварени су у укупном
износу од 915.344,00 КМ, по структури износе:
- Расходи за бруто плате запослених (К-то 4111)
648.937,00 КМ
- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених (К-то 4112)
9.547,00 КМ
- Расходи плата за вријеме боловања (К-то 4113)
16.339,00 КМ
- Накнаде за остала лична примања (К-то 4114)
4.072,00 КМ
- Расходи по основу закупа (К-то 4121)
10.365,00 КМ
- Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
и транспортних услуга (К-то 4122)
27.102,00 КМ
- Расходи за режијски материјал (К-то 4123)
9.113,00 КМ
- Расходи за текуће одржавање средстава (К-то 4125)
4.409,00 КМ
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-

Расходи по основу сл.путовања и смјештаја ( К-то 4126)
Расходи по основу утрошка горива (К-то 41263)
Расходи за услуге,одржавања рачунара и програма (К-то 4127)
Расходи за стручне услуге (К-то 4129)
Расходи по основу репрезентације у земљи (К-то 4129)
Расходи по основу доприноса који терете трош.(К-то 4129)
Расходи по основу семинара, савјетовања и сл. (К-то 41292)
Остали расходи, рекламни материјал, манифестације ( К-то 41299)
Расходи по основу сервисирања финан.лизинга (К-то 4137)
Расходи по основу плата и накнада претходног периода (К-то 4191)

5.680,00 КМ
10.975,00 КМ
18.513,00 КМ
22.999,00 КМ
10.941,00 КМ
1.363,00 КМ
2.005,00 КМ
4.863,00 КМ
3.834,00 КМ
104.287,00 КМ

Обрачунски расходи
- Расходи по основу амортизације (К-то 4712)
- Губици од продаје нефинансијске имовине (К-то 4716)

16.866,00 КМ
1.058,00 КМ

Из оствареног прихода исфинансирани су сви расходи, као и набавка опреме и информационог
система за праћење података у износу од 8.945,00 КМ и расходи по основу сервисирања
финансијског лизинг (кредита), одобрен од стране Sparкasse Leasing д.о.о у сврху куповине новог
путничког аутомобила марке Citroen C-Elysee. Избор Leasing куће извршен је јавном набавком у
проведеном конкурентском поступку. Кредит је набављем са роком отплате 60 једнаких мјесечних
ануитета, мјесечни ануитет износи 447,00 КМ.
Неизмирене обавезе према добављачима (К-то 22311) износе 3.453,00 КМ, настале по основу
промета роба и услуга и које су међусобно усаглашене и плаћене у наредном периоду.

Прилог : финансијски извјештаји
Образац 3б – Преглед прихода, примитака, расхода и здатака исказаних ван ГКТ
На рачуноводственим фондовима од 01 до 05;
Образац 4б – Функцинална класификација расхода и нето издатака за
нефинансијску имовину исказаних ван ГКТ;
Образац 5б – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван ГКТ;
Образац 6 – Преглед новчаних токова;
Образац 7 – Извјештај о броју и структури запослених,
Преглед трансакција између буџетских корисника.

6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
6.1. Однос Комисије са другим органима у Републици Српској
Комисије за концесије као регулаторно тијело у оквиру своје надлежности прати извршење
Документа о политици тако што сарађује са Владом РС и њеним министарствима, локалним
заједницама, невладиним сектором и других субјектима који имају надлежности, односно
дјелатности у вези са концесијама. Највећи обим послова Комисија остварује са Владом Републике
Српске и њеним министарствима тако што даје сагласности на: студије економске оправданости,
Документацију за јавно надметање, приједлог уговора о концесији, и др. Осим тога, Комисија
одобрава рокове и услове стандардног уговора о пружању услуга корисницима, a на захтјев
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надлежног министарства које, са својим мишљењем, прослеђује захтјев Концесионара. Комисија
даје сагласност на уступање уговора о концесији и промјени власничке структуре кoнцeсиoнaрa, те
обавља и друге послове за које је потребна сарадња са Владом и надлежним органима предвиђене
Законом о концесијама.
Комисија остварује значајну сарадњу са Владом Републике Српске у вези провођења
законске процедуре избора најповољнијег понуђача приликом додјеле концесија, гдје приједлог о
истом Комисија доставља Влади Републике Српске. Комисија има законску обавезу да након
проведене законске процедуре достави Приједлог најповољнијег понуђача на јавни позив за додјелу
концесија. Том приликом Комисија извјештава Владу о проведеним законским процедурама у
поступку спроведене процедуре додјеле концесије. Такође, наводимо односе које Комисија
реализују са Министарством индустрије, енергетике и рударства, Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Министарством трговине и туризма, Министарством саобраћаја и веза,
утврђивањем релевантних законских основа за поједине поступке у спровођењу Закона о
концесијама. Комисија за концесије остварује однос са јединицама локалне заједнице, као
Концедентом, приликом додјеле концесија у области комуналне инфраструктуре. Комисија на позив
надлежног министарства посредује и у поступку арбитраже.
Осим улоге регулаторног тијела између Концендента и будућег концесионара, Комисија за
концесије промовише привредне дјелатности путем пружања стручне помоћи и подршке за улагања
у дјелатности додјелом концесија на јавним добрима и природним богатствима, а све у циљу
задовољавања јавних потреба као и привредног развоја. Комисија је у том правцу у току овог
извјештајног периода остварила сарадњу и интерактивну комуникацију са републичким органима,
агенцијама и тијелима, а исто тако и са органима и тијелима локалних заједница.
Однос Комисије са Народном скупштином Републике Српске заснован је на законској
обавези подношења годишњег извјештаја о свом раду и спровођења Закона о концесијама. Комисија
је у току извјештајног периода остварила контакт са појединим скупштинским одборима и тијелима у
циљу реализације закључака Народне скупштине и других активности Комисије у складу са Законом.

6.2. Сарадња са домаћим и страним институцијама
У току Извештајног периода за 2017. годину, Комисија је посебан акценат ставила на активно
судјеловање у пројектима увођења позитивних искустава развијених земаља у области концесија,
што је укључивало активан допринос у приједлозима за унапређење области концесионарства како
на нивоу Републике Српске тако и нивоу Босне и Херцеговине. У оквиру својих активности Комисија
за концесије је наставила са активностима из претходног периода које су проводили представници
Комисије, а односиле су се на рефому јавне управе у у области концесија у складу са стандардима
Европске Уније. Ове активности су реализоване у оквиру овавеза усаглашавања прописа Босне и
Херцеговине и Републике Српске у вези са захтјевом Босне и Херцеговине за чланство у Унији. На
овај начин је настављена активност на реализацији Заједничке иницијативе организације
OECD/SIGMA и Европске уније, која је израдила Принципе јавне управе којима се подржава
оснажени приступ Европске комисије реформи јавне управе у процесу проширења. Том приликом су
прикупљани параметри којим се утврђују почетне вриједности свих индикатора о тренутном стању у
Босни и Херцеговини у односу на Принципе јавне управе поступак и концесија. У току протеклог
периода представници Комисије за концесије су, у оквиру финснсијских могућности, вршили
едукацију запослених у области рачуноводства и финансија путем семинара на којима су
запосленици узимали активног учешћа.
Комисија за концесије је у сарадњи са ресорним министарствима предузимала активности на
припреми и изради приједлога новог Закона о концесијама који м би биле отклоњене слабости и
недостаци важећег Закона, те законоски текст био прилагођен позитивним искуствима и прописима
земаља Европске уније.
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7. ЗАКЉУЧАК
Након анализе података и стања на терену утврђеног извршеним контролама реализације
концесионих уговора у циљу стварања што повољнијих претпоставки за реализацију концесионих
пројеката, Комисија је заузела став да се требају неки закључци поново истаћи како би се наставила
њихова реализација, а исто тако је усвојила и неке нове закључке у складу са потребама даљег
развоја концесионарства у Републици Српској.
• У извјештајном периоду су надлежна министарства водила рачуна да предмет концесије буде
подобан за коришћење, односно да на истом не постоје неријешени имовинско-правни
односи и у овој области је постигнут значајан напредак, али је препорука Комисије да се и
даље о овоме посебно води рачуна.
• Комисија и даље остаје при ставу да је неопходно досадашње подручје концесионих односа
проширити и на остале предмете концесија из разлога што сва добра у општој употреби треба
да имају исти или сличан третман. Концесије представљају за земље ниског степена
економског разовја као што је БиХ и РС најбољи и најсигурнији начин регулисања давања
добара од општег интереса на коришћење у циљу остварења јавног интереса.
• Комисија је закључила да у циљу спровођења Закона о измјена и допунама Закона о
концесијама („Службени гласник РС“ број: 16/18) надлежни органи разраде и прецизно
регулишу норме које Закон предвиђа, а што се прије свега односи на Правилнике о
критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине гаранција као и начин
расподјеле концесионе накнаде за корушћење, уколико се концесиона дјелатност обавља на
територији више јединица локалне самоуправе. Овим би се омогућила потпуна примјена
законских одредаба које требају да побољшају наплату концесионе накнаде, елиминишу
обрачун накнада по више основа и побољша сигурност гаранција по уговорима о
концесијама. Ово се односи и на издвајање средстава на годишњем нивоу у износу који је
планиран Пројектом рекултивације.
• Комисија поново истиче да је област коришћења јавног водног добра, односно вађења
материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према Програму уређења водотока и
коришћење водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за
реализацију других предмета концесије Законом о концесијама дефинисано као предмет
концесије, али да и даље нем а закључених уговора о концесији у овој области. Иако је и у
претходним извјештајима Комисија истицала да у овој области постоје значајне могућности
за побољшања финансијских прихода од концесија и да је неопходно да надлежни органи
предузми потребне активности да се ова област уреди, у извјештајној години није направљен
никакав помак. Поређења ради, у земљама окружења постоји закључено неколико стотина
уговора из ове области. Иако не постоје концесиони угорори о екплоатацији материјала из
водотокова већ дужи временски период врши се нелегална експлоатација шљунка, пијеска и
камена без икаквих одобрења, или на основу злоупотребе рјешења за вађење материјала
издатих од стране ЈУ „Воде Српске“ Бијељина у сврху одржавања корита и коришћење водног
земљишта. Стога је хитно потребно од стране надлежних органа предузети потребне мјере
како би се све овакве експлоатације подвеле под Закон о концесијама и онемогућило
обављање ове дјелатности без закључених уговора о концесији.
• Комисија је закључила да је и даље присутна тенденција да се у области концесија у
Републици српској већина концесионих уговора односи на коришћење и експлоатацију
природних ресурса (водотокова, руда, минералних вода, пољопривредног земљишта...) док
на тржишту концесија нема довољно понуђених уговора из сектора транспорта за изградњу и
управљање транспортном инфраструктуром (аутопутеви, жељезнице, ријечне луке...), као ни
из осталих сектора као што су водоснабдијевање, управљање чврстим отпадом, јавне
установе, јавне услуге и друго, како је предвиђено Документом о политици додјеле
концесија. При томе далеко највећи број додијељених концесија односи се на енергетски
сектор, док су остали сектори значајно мањи.

53

•

Као и у претходном извјештају Комисија подвлачи да је потребно да би се обезбиједио
будући раст и развој концесионих предузећа и отклониле слабости које су уочене, пружити
системску подршку улагачима на следећи начин:

-

Обезбјеђење адекватног и заокруженог правног оквира за област концесија и
јавноприватног партнерства који би био прилагођен потребама Републике Српске али и
прописима Европске уније.

-

Подршка јавног сектора за покретање већих грађевинских радова (путеви, изградња –
станоградња, енергетски објекти, остала инфраструктура, реконструкција и др.) у
којима би домаћа предузећа користила домаће сировине;

-

Помоћ концесионарима у рјешавањеу проблема пласмана минералних сировина и готових
производа на друга, регионална и европска тржишта кроз организовање промотивних
активности, фискалних олакшица за извоз, као о кроз обезбјеђење промоције и пословних
контаката преко представништава Републике Српске у иностранству.

-

рјешавање проблема нелојалне конкуренције настале експлоатацијом минералних
сировина у Федерацији Босне и Херцеговине и нарочито сузбијање нелегалне експлоатације
у Републици Српској;

-

обезбјеђење већих развојних средстава за оживљавање инвестиционих активности у
концесионим предузећима, замјену застарјеле опреме и повећање запошљавања;

-

стварање позитивне климе у друштву за сваку озбиљну инвестицију која треба да доведе
до позитивног исхода код реализације концесионих пројеката.

•

Комисија посебно истиче потребу максималног ангажовања Републичке управе за
инспекцијске послове, односно надлежних инспекција у циљу спрјечавања нелегалне
експлоатације предмета концесије, злоупотребе закона и закључених уговора о концесијама
(рударске инспекције, водне инспекције, пољопривредне инспекције, урбанистичкограђевинско-еколошке инспекције и др.), што би довело до потписивања већег броја нових
концесионих уговора, а тиме и уплате веће концесионе накнаде.
Комисија за концесије поново истиче на основу досадашњег искуства у пракси и тенденција у
области концесија, али и јавно-приватног партнерства у Европској унији и земљама региона,
да је потребно да надлежни републички органи у сарадњи са Комисијом уз учешће експерата
у овој области приступе испитивању квалитетнијег нормативног рјешавања ових области у
законодавству Републике Српске. Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о
концесијама је дјелимично побољшан постојећи Закон, али као што је већ наведено у овом
Извјештају постоји потреба за значајнијим измјенама Закона о концесијама и његовим
усаглашавањем са другим прописима. Такође постојање два одвојена Закона о јавноприватном партнерству и Закона о концесијама, те надлежности Комисије за концесије само
за једну од ове двије области је специфично рјешење које у овом облику није присутно у
упоредним законодавствима и знатно усложњава процедуру за овакву врсту улагања.

•

Комисија стога поново потенцира да треба убрзати рад на свеобухватном и квалитетном
сагледавању могућности реформисања правног оквира у овој области у текућој години кроз
формирање посебне радне групе која би сачињавали представници надлежних министарстава и
тијела, представници Комисије за концесије и стручњаци из области јавно-приватног партнерства и
концесија која би сагледала све аспекте овог проблема и предложила одговарајући правни оквир.
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Комисија је циљу побољшања ефикасности свога рада а до доношења новог закона израдила
приједлоге нових подзаконских аката из своје надлежности чије је усвајање у процедури.
Посебно је потребно нагласити да је израда Приједлога Документа о политици у завршној фази, да је
обављена свеукупна анализа и контакти са свим јединицама локалне заједнице, надлежним
органима и тијелима, невладиним сектором, представницима привреде, стручњацима из области
концесија и заштите природе и другим релевантним субјектима, те да ће се убрзо приједлог овог
документа након обављене јавне расправе бити упућен у процедуру усвајања у Народној Скупштини
складу са законском одредбама.
Комисија је у извјештајном периоду како је и наведено у извјештају поред редовних провјера
реализације концесионих уговора, је уложила напоре да ступи у контакт са свим концесионарима те
затражила детаљне извјештаје о спорвођењу уговора, а посебно о поштовању уговорених рокова,
гаранција и предовног плаћања концесионе накнаде., како би сагледала стање извршења уговора и
побољшала наплату концесионе накнаде. Већи на концесионара је доставила тражене информације,
док то остали ниду учинили.
Комисија је предузела активности да за све оне који нису доставили тражене податке, Комисија
изврши контролу на терену и проверјеру извршења уговора, те за све оне који не поштују своје
уговорне обавезе предложи раскид уговора у складу са Законом.
Комисија сматра да је потребно у складу са Документом о политици да се у сарадњи са
Владом Републике Српске обезбиједе услови да Комисија више ради на промоцији потенцијала
Републике Српске и привлачењу инвеститора за област концесија, за што до сада нису постојали
услови.
Комисија сматра да ће у сарадњи са Владом Републике Српске и Народном скупштином
Републике Српске уз спровођење предложених закључака рад у области Концесионарства у
наредном периоду бити унапријеђен, те предлаже Народној Скупштини Републике Српске да усвоји
Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске и финансијски извјештај за 2017.годину
тј.за период 01.01.2017.-31.12.2017.године.

Број: 01-547/18
Датум: 30.04.2018. године

Предсједник Комисије
Проф. др Раденко Ђурица
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ПРИЛОГ бр.1

Преглед активности на реализацији уговора о концесији (предмет концесије "Изградња и коришћење енергетских објеката инсталисане снаге веће од 250кW") и преко 10 MW (средње и велике ХЕ )

Ред.бр.

Назив предузећа

Назив МХЕ-лпкација

Датум
пптписиваоа
угпвпра

1.

ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п.
Теслић (Елинг инжиоеринг д.п.п. Теслић)

МХЕ "ДИВИЧ" на Врбаои

09.12.2005.

2.

АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. Бијељина (АБН
д.п.п. Бијељина)

МХЕ "ГРАДАЦ", на ушћу Мајевичкпг канала

08.02.2006.

3.

АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. Бијељина (АБН
д.п.п. Бијељина)

МХЕ "АТЦ", на Пбпднпм каналу

4.

ЕЛЕКТРПС д.п.п. Баоа Лука

5.

ЕХЕ д.п.п. Баоа Лука (Interenergo d.o.o.
Ljubljana)

6.

ПРИРПДНА ЕНЕРГИЈА д.п.п. Шиппвп
(ДУГА д.п.п. Кнежевп)

Снага (МW) пп
пснпвнпм
угпвпру

Планирана
гпдишоа
прпизвпдоа
(ГWх)

Датум
Кпнцесипни
пптписиваоа
перипд
анекса угпвпра
(гпдина)
п кпнцесији

Прпмјене пп анексима
угпвпра

Изнпс кпнцесипне накнаде

Примједбе

4.6 (инсталисана 8.4 (прпсјечна
снага
пстварена
изградјенпг
гпдишоа
пбјекта 2,28
прпизвпдоа 6,4
МW)
ГWх)

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда пстваренпг
пбављаоем кпнцесипне
дјелатнпсти

0.32 (три МХЕ
укупне снаге
0,81 МW)

2.08 (три МХЕ
укупне
прпизвпдое 3,2
ГWх)

30

06.04.2010.

Прпдузени рпкпви изградое,
измјеоенп техничкп рјешеое
изградопм три МХЕ умјестп
једне, ппвећана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг прихпда

Прпјекат у застпју. Радпви се не мпгу ппчети извпдити збпг
кашоеоа радпва на рекпнструкцији пбјекта впдпзахват кпји
регулише прптицаје у каналима.

20.02.2006.

0.2 (двије МХЕ
укупне снаге
0,56 МW)

1.3 (двије МХЕ
укупне
прпизвпдое
2,21 ГWх)

30

06.04.2010.

Прпдузени рпкпви изградое,
измјеоенп техничкп рјешеое
изградопм три МХЕ умјестп
једне, ппвецана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг прихпда

Прпјекат није реализпван, јер нису изведени пбјекти
впдппривреднпг система Семберија, кпји пмпгућавају
прпјектпване прптицаје впде. ЈУ "Впде Српске" је планирала
и пптписала угпвпр п рекпнструкцији впдпзахвата на ријеци
Дрини и ти радпви јпш нису ни ппчели.

МХЕ "ГПВЗА Б-Г-1 Јелеч" на Гпвзи

16.02.2006.

5,5

19

37

04.02.2013.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвећана инсталисана снага,
гпдишоа прпизвпдоа и
перипд кпнцесије.

2,9% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у кпмерцијални рад 2017. гпдине

МХЕ "НПВАКПВИЋИ" на Угру

08.02.2006.

4,9

18,5 ГWх

50

15.07.2009.
24.06.2011.
06.10.2011.

Прпдузавани рпкпви
изградое, ппвећана
инсталисана снага, гпдишоа
прпизвпдоа, прпдужен
кпнцесипни перипд

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Накпн пуштаоа у рад МХЕ "Нпвакпвићи" 2013.г.
Кпнцесипнар пбавља дјелатнпст прпизвпдое, кап и исппруку
ел. енергије и редпвнп испуоава пбавезу из кпнцесипнпг
угпвпра у смислу плаћаоа накнаде за правп кприштеоа
хидрпенергетскпг ппстрпјеоа, кпја изнпси 3 % пд укупнпг
прихпда пстваренпг прпизвпдопм ел. енергије.

МХЕ "ЈПВИЋИ" на Пливи

16.02.2006.

0,6

4,2

30

/

/

4% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку су активнпсти пкп анексираоа Угпвпра за прпдужеое
кпнцесипнпг перипда.

Електрана је пуштена у рад 2006. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

7.

ENERGOCOMPANY д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "ДУЉЦИ" на Пливи

16.02.2006.

1,1

7,5

20

/

/

3.5% пд укупнпг брутп
прихпда

8.

ENERGOCOMPANY д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "КПТПР ВАРПШ" на Врбаои

16.02.2006.

3,4

17,5

25

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Дпбијена екплпшка дпзвпла 2015. Впде се активнпсти пкп
прибављаоа грађевинске дпзвпле.

9.

ENERGOCOMPANY д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "УКРИНА" на Укрини

16.02.2006.

0,50

2,50

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјект у застпју.

10.

ЕХЕ д.п.п. Баоа Лука (Interenergo d.o.o.
Ljubljana)

МХЕ "ЗАПЕЋЕ" на Угру

16.02.2006.

4,1

14,9

20

30.06.2008.
24.06.2011.
01.07.2013.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвећана снага и гпдишоа
прпизвпдоа

3,1% пд укупнпг брутп
прихпда

11.

ХИДРПИНВЕСТ д.п.п. Рпгатица

МХЕ "УСТИПРАЧА" на ријеци Прачи

16.02.2006.

6,9

35,35

30

03.05.2012.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвецана снага и гпдисоа
прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ је пуштена у кпмерцијални рад у децембру 2015. гпд.
Пд тада па дп данас се ппштују сви закпнски прпписи и
правила струке. У тпку 2017.г. је пстварена прпизвпдоа пд
27,271 GWh; За прпизведену кпличину су уплаћене све
пбавезе преузете из кпнцесипнпг угпвпра.

12.

ХИДРПГИП д.п.п. Челинац (25. Нпвембар
д.п.п. Челинац)

МХЕ "ПРАХПВП" на Врбаои

16.02.2006.

1,2

3,9

20

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Предлпжен сппразумни раскид

13.

ХИДРПВАТ д.п.п. Бјелајци (Рпyал Прима
д.п.п. Мркпоић Град)

МХЕ "ШИППВП" на ријеци Јао

16.02.2006.

3,24

18,5

25

/

/

15% пд укупнпг брутп
прихпда

Ппднесен је захтјев према Кпнценденту за измјену
власничке структуре у наведенпм друштву, пднпснп улазак
ГЛА из Аустрије, кап и за дпбијаоем пдпбреоа за нпву (већу)
снагу на наведенпј кпнцесији. Дпгпвпрена је и израда зпнинг
плана, а све тп кап предуслпв за дпбијаое грађевинске
дпзвпле, какп би се у 2019.г. заппчела изградоа МХЕ.

14.

ХИДРП-КПП д.п.п. Баоалука

МХЕ "ВРБАОА I" на Врбаои

17.02.2006.

2,5

10,9

20

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

15.

ХИДРП-КПП д.п.п. Баоалука

МХЕ "ГРАБПВИЦА" на Врбаои

17.02.2006.

5

16,7

20

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

16.

ХЕЛС д.п.п. Шиппвп (Петрпгенеx д.п.п.
Шиппвп)

МХЕ "БАШИЋИ" на Јаоу

20.02.2006.

1,4

7,6

30

/

/

8% пд укупнпг брутп
прихпда

Респрнп министарствп предлпжилп раскидкпнцесипнпг
Угпвпра

17.

ГПРОИ ЗАЛУКПВИК II ХИДРПЕЛЕКТРАНА
д.п.п. Власеница (Кпрпна д.п.п.
Власеница)

МХЕ "ГПРОИ ЗАЛУКПВИК II" на Студенпм
Јадру

20.02.2006.

0,35

1,743

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Кпнцесипнар је пбезбиједип Лпкацијске услпве 2014. Исти су
истекли 2015. гпдине и впде се активнпсти пкп прпдужеоа
истих. Кпнцесипнар је пбезбиједип Екплпшку дпзвплу 2015.
гпдине.

18.

ИНВИНГ д.п.п. Власеница

МХЕ "ВРЕЛП ГАЧИЋИ", притпка Дриоаче

20.02.2006.

0,1

0,5

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

19.

ИНВИНГ д.п.п. Власеница

МХЕ "ЛУКАВИЦА-МИЛИЋИ" на Лукавици

20.02.2006.

0,5

0,15

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Предлпжен сппразумни раскид-ПРИХВАЋЕН, Угпвпр п
раскиду јпш није пптписан.

20.

ИНВИНГ д.п.п. Власеница (FINCOSUL IT
Services Gmbh, Austrija)

МХЕ "ГРАБПВИЧКА РИЈЕКА" на Грабпвичкпј
ријеци

20.02.2006.

0,21

2

30

29.08.2011.

Прпдужени рпкпви изградое,
смаоена инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

Предлпжена за раскид

Електрана је пуштена у рад 2015. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

21.

ИНВИНГ д.п.п. Власеница (FINCOSUL IT
Services Gmbh, Austrija)

МХЕ "СКАКАВАЦ ГРАБПВИЦА" на
Грабпвичкпј ријеци

20.02.2006.

0,23

1,5

30

29.08.2011.

Прпдужени рпкпви изградое,
смаоена инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

Прпдужени рпкпви изградое,
смаоена инсталисана снага,
гпдишоа прпизвпдоа и
дпдјељенп на кпришћеое
земљиште у власништву
Републике Српске.

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Дана 13.02.2017.г. дпбијена је упптребна дпзвпла за пбјекат
МХЕ "Јпвана". Дана 22.05.2017.г. пптписан је Угпвпр п
пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј пткупнпј цијени за
електричну енергију из ПИЕ. Пд ппчетка рада дп 31.12.2017.г.
свеукупнп је прпизведенп и исппрученп 3.614.074,90 kWh
електричне енергије, а укупнп уплаћена кпнцесипна накнада
је изнпсила 18.070,38 КМ.

22.

ЕЛЕКТРП ЈПВАНА д.п.п. Милићи (Савпx
д.п.п. Милићи)

МХЕ "ЈПВАНА" на ријеци Зелени Јадар

20.02.2006.

0,946

3,5

30

18.08.2008.
30.12.2010.
22.09.2015.

23.

ЕУРПГРАФИКА д.п.п. Звпрник

МХЕ "ШЕКПВИЋИ" на ријеци Дриоачи

21.02.2006.

3,3

14,8

25

/

/

5% пд укупнпг брутп
прихпда

Нпвп техничкп рјешеое, умјестп једне мхе предвиђене су
двије мхе (Шекпвићи 1 и Шекпвићи 2) са снагама 2,3 MW и
0,955 MW, и гпдишоим прпизвпдоама 7,04 GWh и 2,87 GWh.
Анекспм Угпвпра пд 2018. пдређни нпви рпкпви изградое и
прпдужен кпнцесипни перипд за 25 гпдина.

24.

ЕНЕРГП-НЕВАС д.п.п. Кнежевп (Невас
д.п.п. Кнежевп)

МХЕ "СКАКАВАЦ-ГЛАВИЦА" на Цврцки

22.02.2006.

1,5

7,1

30

/

/

4% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

25.

ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоалука

МХЕ "МРКПОИЋ ГРАД" на Црнпј Ријеци

23.02.2006.

2,7

7,1

15

/

/

6,5% пд укупнпг
брутпприхпда

Прпјекат је у застпју.

26.

ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоалука

МХЕ "ШИПРАГЕ" на Врбаои

23.02.2006.

4,7

13,2

15

/

/

6,5% пд укупнпг прихпда

Прпјекат је у застпју.

27.

ЕНЕРГЕТИК д.п.п. Баоалука

МХЕ "БУК ЧЕЛИНАЦ" на Врбаои

23.02.2006.

0,15

1,45

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

28.

ЛСБ Електране д.п.п. Баоа Лука
(ИНТЕРЕНЕРГП д.д. Љубљана)

МХЕ "МЕДНА" на Сани

23.06.2006.

4,9

18,4

50

26.02.2007.
24.06.2011.
13.11.2014.

Прпдужени рпкпви изградое,
дпдјељенп на кпришћеое
земљиште у власништву
Републике Српске и прпдужен
перипд кпнцесије

7,1% пд укупнпг брутп
прихпда

29.

ЕЛП д.п.п. Шиппвп (БББ д.п.п. Шиппвп)

МХЕ "ГЛАВИЦА" на Пливи

24.02.2006.

0,9

7,1

30

18.06.2013.
17.10.2013.

Прпдузени рпкпви изградое и
дпдјељенп на кпришћеое
земљиште у власништву
Републике Српске.

10% пд укупнпг
брутпприхпда

Електрана је у изградои и планира се пуштаое у рад дп краја
2018.

30.

ЕРС МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. И.
Сарајевп (Energy Zotter Bau)

МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-1" на Сућески

24.02.2006.

1,8

7,15

22

12.01.2010.
13.03.2013.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвећана снага, гпдишоа
прпизвпдоа и дпдјељенп на
кпришћеое земљиште у
власништву Републике Српске

3,5% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2009.гпд. У 2017.г. је укупнп
на име кпнцеипне накнаде за пба пбјекта, кпја Кпнцесипнар
ппсједује уплаћенп 19.911,49 КМ.

31.

Credo Invest RS д.п.п. Баоа Лука, (ЕРС
МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. И.
Сарајевп, Energy Zotter Bau )

МХЕ "ЈАОИНА Ј-2" на Јаоини

24.02.2006.

1,7

3,45

21

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку су активнпсти пкп анексираоа Угпвпра.

32.

СТРАЈКП д.п.п. Требиое

МХЕ "ДП" на Брегави

24.02.2006.

2

9,279

25

22.08.2011.
30.04.2015.

Прпдузени рпкпви изградое

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана пуштена у рад 2016. гпдине

19.12.2007.

/

4% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

3,1% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

33.

RECONSULT д.п.п. Лакташи

МХЕ "СТАРП СЕЛП" на Црнпј Ријеци

24.02.2006.

1,7

9,5

30

Дпбијена је грађевинска дпзвпла и ппчелп се са изградопм
пбјекта. Дп сад је на прпјекту урађенп сљедеће: впдпзахват,
машинска кућица пд кпте 196 дп кпте 202, преградни праг
дужине 30м са припадајућим стубпвима, преливнпм крунпм
са темељним испустпм. Ради се на пдабиру
електрпмашинске ппреме.

Електрана се планира пустити у прпбни рад ппчеткпм
2018.гпдине

34.

WEB ENERGO д.п.п. Мркпоић Град
(Екпват д.п.п. Мркпоић Град)

МХЕ "ППНПР" на ријеци Ппнпр

27.02.2006.

9,99

53,3

30

02.02.2010.

Ппвећана је инсталисана снага
и прпизвпдоа и прпдузени
рпкпви изградое

35.

WEB ENERGO д.п.п. Мркпоић Град
(Екпват д.п.п. Мркпоић Град)

МХЕ "СПКПЧНИЦА" на ријеци Спкпчници

27.02.2006.

0,233

1,16

25

26.07.2010.

МХЕ "Спкпчница" 0,75 МW и
3,42 ГWх

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

36.

WEB ENERGO д.п.п. Мркпоић Град
(Екпват д.п.п. Мркпоић Град)

МХЕ "МЕДНА СКЛПП" на ријеци Медљанци

05.06.2006.

1,72

8,76

25

26.07.2010.

МХЕ "Медна Склпп" 0,89 МW
и 4,36ГWх

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

37.

ENERGY MBA д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "КПРИТИНЕ" на Врбаои

28.02.2006.

2

5,5

20

/

/

4,8% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

38.

ЕНЕРГY МБА д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "ВРБАОЦИ" на Врбаои

23.06.2006.

3,3

12,5

/

/

Ппвећана је инсталисана снага
и прпизвпдоа и прпдузени
рпкпви изградое, те
дпдјељенп на кпришћеое
земљисте у власништву
Републике Српске.

3% пд укупнпг брутп
прихпда

У Јулу 2017.г. на завршенпм пбјекту МХЕ "Исппд Кушлата"
дпбијена је упптребна дпзвпла. Пптписан је предугпвпр п
прелиминарнпм праву на ппдстицај. Ппднесен је захтјев
Регулатпрнпј Кпмисији за издаваое сертификата за
прпизвпдоу ел. енергије из пбнпвљивих извпра. Чека се
пдгпвпр пд Регулатпрне кпмисије, какп би се пптписап
кпначан Угвпр п исппруци ел. енергије, пп субвенципнисанпј
цијени.

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат је у застпју.

Прпјекат је у застпју.

39.

ЕТА ENERGY д.п.п. Звпрник (Ета д.п.п.
Звпрник)

МХЕ "ИСППД КУШЛАТА" на ријеци
Дриоачи

11.05.2006.

0,95

6,5

30

14.08.2009.
18.06.2013.
13.03.2014.

40.

ЕТА ENERGY д.п.п. Звпрник (Ета д.п.п.
Звпрник)

МХЕ "ЧАЈКУША" на ријеци Дриоачи

11.05.2006.

0,5

2,5

30

14.08.2009.

41.

ЕТА ENERGY д.п.п. Звпрник (Ета д.п.п.
Звпрник)

42.

ЕТА ENERGY д.п.п. Звпрник (Ета д.п.п.
Звпрник)

43.

ДБ ЦПН д.п.п. Баоа Лука

44.

ХИДРПЕНЕРГY д.п.п. Гацкп (ДБ Цпн д.п.п.
Баоа Лука)

45.

ДБ ЦПН д.п.п. Баоа Лука

46.

ХИДРПЕНЕРГY д.п.п. Гацкп (ДБ Цпн д.п.п.
Баоа Лука)

47.

HIDROENEGY д.п.п. Гацкп (ДБ Цпн д.п.п.
Баоа Лука)

48.

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.п.п. Фпча
(Електрпдистрибуција а.д. Пале)

49.

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА д.п.п. Фпча
(Електрпдистрибуција а.д. Пале)

50.

БПБАР ЕЛЕКТРИК д.п.п. Брпд на Дрини,
Фпча (Бпбар д.п.п. Бијељина)

51.

Е -ПРПМЕТ д.п.п. Кптпр Варпш (ББ
Прпмет д.п.п. Градишка)

МХЕ "МЕДАШЕВАЦ" на ријеци Дриоачи

11.05.2006.

0,5

2,5

7,1% пд укупнпг брутп
прихпда

20

30

14.08.2009.

Прпјекат у застпју.

МХЕ "БАРСКИ ППТПК" на ријеци Дриоачи

11.05.2006.

0,5

2,5

30

14.08.2009.

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ "ШИБПВИ" на Врбаои

01.06.2006.

2,7

15,3

20

/

/

5% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку је завршна фаза израде Лпкацијских услпва и
екплпшких студија, усклађенп са нпвим захтјевима и
Закључцима ЈУ Впде РС-Впдппривреде РС, из 2017. гпдине.

МХЕ "СУТЈЕСКА С-3" на Сутјесци

01.06.2006.

4,5

20,4

20

25.03.2014.

5% пд укупнпг брутп
прихпда

Дпбијени лпкацијски услпви, у тпку ппступак прибављаоа
грађевинске дпзвпле, пптписан Анекс угпвпра 25.03.2014. У
тпку су активнпсти пкп дпбијаоа грађевинске дпзвпле.

МХЕ "ПБПДНИК" на Врбаои

01.06.2006.

2,4

9,1

20

/

/

5% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку је завршна фаза израде Лпкацијских услпва и
екплпшких студија, усклађенп са нпвим захтјевима и
Закључцима ЈУ Впде РС-Впдппривреде РС, из 2017. гпдине.

МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-Ј-2" на Јабушници

01.06.2006.

2,3

6,7

20

25.03.2014.

Прпдужени рпкпви изградое
и дпдјељенп на кпришћеое
земљиште у власништву
Републике Српске

5% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку су активнпсти пкп анексираоа угпвпра.

20

16.06.2008.
18.04.2013.
30.07.2014.

МХЕ "Јабушница С-Ј-3" 2,124
МW и 10,349 ГWх, трајаое
кпнцесије се прпдужава за 2
гпдине, трајаое кпнцесије се
прпдужава за 5 гпдина пд
датума угпвпра.

5% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку је изградоа и рад на прикључнпм далекпвпду.

30

11.03.2009.
01.12.2009.
15.07.2010.
13.07.2011.
05.02.2013.

ХЕ "Бистрица Б-1" 10,7 МW, ХЕ
"Бистрица Б-2А" 7,243 МW,
Бистрица "Б-3" 16,157 МW и
укупнпм гпдишопм
прпизвпдопм за све три МХЕ
134,39 ГWх.

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Угпвр је анексира задои пут 2013. гпдине. Прпјекат је у
застпју.

МХЕ "Јаоина Ј-1" 4,432 МW и
15,94 ГWх, трајаое кпнцесије
се прпдужава за 5г пд датума
угпвпра

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Прпјекат у застпју.

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Рјешаваое импвинских пднпса . Прпјекат је у застпју.

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине. Није радила у
Августу 2017.г. збпг мале кпличине впде. Ппстпје прпблеми
збпг неблагпвременпг плаћаоа рачуна за исппручену ел.
енергију пд стрне ПСП-Електрппривреде РС. Дуг за
исппручену ел. енергију за Август, Септембар, Пктпбар,
Нпвембар и Децембар 2017. г. изнпси 101.133,4 КМ, збпг
чега се касни са плаћаоем кпнцесипне накнаде., за те
мјесеце.

МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-Ј-3" на Јабушници

ХЕ "БИСТРИЦА Б-1", ХЕ "БИСТРИЦА Б-2А", ХЕ
"БИСТРИЦА Б-3", на Бистрици

01.06.2006.

30.08.2006.

1,7

16,6 7,94 16,5

12,7

155,232

МХЕ "ЈАОИНА Ј-1", на Јаоини

30.08.2006.

4,1

14,8

30

10.05.2010.
15.07.2010.
13.07.2011.
09.10.2012.
18.04.2013.
10.02.2014.

МХЕ "БИСТРИЦА Б-4", на Бистрици

24.10.2006.

2,9

11,9

30

07.08.2008.

МХЕ "ГРАБПВИЧКА РИЈЕКА" на ријеци
Грабпвици- притпка Врбаое

06.11.2006.

0,7

2,7

30

21.09.2011.

МХЕ "ДУБ" на Прачи

06.11.2006.

9,5

46,737

30

03.05.2012.

МХЕ "Дуб" 9,4 МW и 44,16
ГWх, трајаое кпнцесије се
прпдужава за 5 гпдина пд
датума угпвпра.

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ "Дуб" је у пптпунпсти завршена у грађевинскпм смислу.
Пд активнпсти у 2017.г. пдабрани извпђач радпва је радип
суху прпбу, ппдешаваое, пптимизацију и тестпве
усаглашенпсти, а кпји су тражени пд Регулатпрне кпмисије за
енергетику РС и Независнпг пператера система БиХ.

ПМПРИКА МХЕ д.п.п. Звпрник (Пмприка
П.Е.Т. Д.п.п. Дпбпј)

МХЕ "ПЕЋИНА ТИШЋА", на ријеци Дриоачи

06.11.2006.

0,5

3,5

30

30.12.2009.
25.09.2014.

Прпдузени су рпкпви
изградое и дпдјељенп на
кпришћеое земљиште у
власништву Републике Српске

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Израда прпјектне дпкументације. Угпвпр је анексиран 2014.
гпдине.

54.

ПМПРИКА МХЕ д.п.п. Звпрник (Пмприка
П.Е.Т. Д.п.п. Дпбпј)

МХЕ "ПАРНИ ЛУГ 1", на ријеци Дриоачи

06.11.2006.

0,5

3,5

30

30.12.2009.
25.09.2014.

Прпдузени су рпкпви
изградое и дпдјељенп на
кпришћеое земљиште у
власништву Републике Српске

3% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку су активнпсти пкп анексираоа Угпвпра за прпдужеое
кпнцесипнпг перипда.

55.

ПМПРИКА МХЕ д.п.п. Звпрник (Пмприка
П.Е.Т. д.п.п. Дпбпј)

МХЕ "КУШЛАТ", на ријеци Јадар

06.11.2006.

0,25

1,75

30

30.12.2009.
25.09.2014.

Прпдузени су рпкпви
изградое и дпдјељенп на
кпришћеое земљиште у
власништву Републике Српске

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Израда прпјектне дпкументације. Угпвпр је анексиран 2014.
гпдине.

56.

ЕРС МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. И.
Сарајевп (Енергy Зпттер Бау)

МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-2", на ријеци Сућески

08.11.2006.

1,07

4,68

30

12.01.2010
13.03.2013.

Прпдузени су рпкпви
изградое и дпдјељенп на
кпришћеое земљиште у
власништву Републике Српске

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2012.гпд. У 2017.г. је укупнп
на име кпнцеипне накнаде за пба пбјекта, кпја Кпнцесипнар
ппсједује уплаћенп 19.911,49 КМ.

57.

DRINA HIDROENERGY д.п.п. Угљевик
(Премар Сервицес АГ Зуг Швајцарска)

МХЕ "СУТЈЕСКА 2А", на ријеци Сутјесци

24.10.2006.

4,77

18,795

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

58.

"HYDROENERGY" д.п.п. Гацкп (DRINA
HIDROENERGY д.п.п. Угљевик, Премар
Сервицес АГ Зуг Швајцарска)

МХЕ "СУТЈЕСКА 2Б", на ријеци Сутјесци

24.10.2006.

3,27

15,73

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

59.

"HYDROENERGY" д.п.п. Гацкп (DRINA
HIDROENERGY д.п.п. Угљевик Премар
Сервицес АГ Зуг Швајцарска)

МХЕ "ЈАБУШНИЦА Ј-1", на ријеци Јабушници

24.10.2006.

2,16

10,397

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

60.

DRINA HIDROENERGY д.п.п. Угљевик
(Premar Services AG Zug, Switzerland)

МХЕ "ХРЧАВКА С-Х-2", на Хрчавки

29.09.2006.

0,36

1,94

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Дпбијени лпкацијски услпви и ппднесен захтјев за
анаексираое угпвпра

61.

DRINA HIDROENERGY д.п.п. Угљевик
(Premar Services AG Zug, Switzerland)

МХЕ "ХРЧАВКА С-Х-1" на Хрчавки

17.02.2006.

3,3

15,4

22

29.09.2006.

Смаоена инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Дпбијени лпкацијски услпви и ппднесен захтјев за
анаексираое угпвпра.

62.

DRINA HIDROENERGY д.п.п. Угљевик
(Premar Services AG Zug, Switzerland)

МХЕ "ХРЧАВКА С-Х-3", на Хрчавки

29.09.2006.

1,07

5,3

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Дпбијени лпкацијски услпви и ппднесен захтјев за
анаексираое угпвпра.

63.

ЕНЕРГЕТИК д.п.п. Баоалука

МХЕ "ПРИЗРЕН ГРАД САНА 2" на Сани

23.02.2006.

3,5

20

20

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

64.

Петрпл Хидрпенергија д.п.п. Теслић,
(ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п.
Теслић Елинг инжиоеринг д.п.п. Теслић)

МХЕ "Јелеч" на Гпвзи

16.02.2006.

4,8

10

20

31.01.2014.

Прпдужени рпкпви изградое

2,9% пд укупнпг брутп
прихпда

65.

ПТЕША МХЕ д.п.п. Фпча (Симинг траде
д.п.п. Фпча)

МХЕ "ПТЕША Б-П-2" на ријеци Птеши

24.02.2006.

1,6

5,6

30

16.10.2013.

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

52.

ХИДРПИНВЕСТ д.п.п. Рпгатица

53.

Дпбијени лпкацијски услпви.
Ппднесен захтјев за анекс Угпвпра

Чека се кпначан став Владе Републике Српске пп питаоу
изградое МХЕ лпцираних на ппдручју Наципналнпг парка
Сутјеска. Ппзиција Кпнцесипнара зависи пд усвајаоа, или
неусвајаоа Прпстпрнпг плана НП Сутјеска, кпји се већ дуже
вријеме ставља и скида са дневнпг реда. Збпг немпгућнпсти
реализације свих прпјеката "Drina Hidro Energy" је пренијела
кпнцесије за МХЕ "Јабушница Ј-1" и МХЕ "Сутјеска "Б" на
другпг кпнцесипнара "Hydroenergy" д.п.п. Гацкп.

Ппднесен захтјев за анекс Угпвпра

Електрана је пуштенан у рад 2017. гпдине.

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине и пд тада
редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п кпнцесији. У 217.г.
МХЕ Птеша је платила пп Угпвпру п кпнцесији трпшкпве
кпнцесије у изнпсу пд 14.412,87 КМ.

66.

ЗП ЕЛЕКТРПДПБПЈ а.д. Дпбпј

МХЕ "ЦИЈЕВНА III", на ријеци Бпсни

12.01.2007.

13,9

69

30

25.10.2007.

Ппвећана инсталисана нага и
гпдишоа прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп
прихпда

Нису ријешени импвинскп-правни пднпси, штп је предуслпв
за дпбијаое свих дпзвпла. Кпнцесипнар је у нареднпм
перипду планирап предузети активнпсти израде нпвпг
техничкпг рјешеоа, кпје ће пбухватити маои ппјас
експрппријације, али и пмпгућити једнакп искприштеое уз
максималне екплпшке стандарде. Са нпвим приједлпгпм
Кпнцесипнар би се се у најскприје вријеме мпгап пбратити
Кпмисији са захтјевпм за прпдужаваое Угпвпра п кпнцесији.

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014.гпдине. У 2017.г. за
МХЕ "Пакленица" је дпбијенп Рјешеое п издаваоу
Цертификата, издатп пд стране Регулатпрне кпмисије за
енергетику РС. Такпђе је дпбијенп Рјешеое п пдпбраваоу
права на ппдстицај за прпизвпдоу ел. енергије из
пбнпвљивих извпра, издатп пд стране Регулатпрне кпмисије
за енергетику РС. Закључен је Угпвпр п пбавезнпм пткупу пп
гарантпванпј пткупнпј цијени за ел. енергију. Дпбијена је
нпва Екплпшка дпзвпла у 2017.г.

МХЕ "ПАКЛЕНИЦА", на ријеци Пакленици

12.01.2007.

0,2

1,8

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ РЗАВ д.п.п. Вишеград (Савић Кег
Аустрија)

МХЕ "РЗАВ 1", на ријеци Рзав

02.03.2007.

2

9,78

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

69.

МХЕ РЗАВ д.п.п. Вишеград (Савић Кег
Аустрија)

МХЕ "РЗАВ 2", на ријеци Рзав

02.03.2007.

2,5

12,75

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

70.

МХЕ РЗАВ д.п.п. Вишеград (Савић Кег
Аустрија)

МХЕ "РЗАВ 3", на ријеци Рзав

02.03.2007.

2,5

10,9

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

71.

МХЕ РЗАВ д.п.п. Вишеград (Савић Кег
Аустрија)

МХЕ "РЗАВ 4", на ријеци Рзав

02.03.2007.

3

10,11

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

67.

ЗП ЕЛЕКТРПДПБПЈ а.д. Дпбпј

68.

Екплпшка дпзвпла пд 2016. гпдине. Прпјекат је у застпју.

72.

ХЕ ДЕЛИБАШИНП СЕЛП д.п.п. Баоа Лука (
ЗП Електрпкрајина д.п.п. Баоа Лука)

МХЕ "ДЕЛИБАШИНП СЕЛП", на ријеци
Врбасу

03.07.2007.

4,1

26,3

30

/

/

1,25% пд укупнпг брутп
прихпда

Угпвпр се не реализује, јер је ппстпјећи грађ. пбјекат у јакп
лпшем стаоу, те оегпва санација захтјева значајнија нпвчана
улагаоа, а псим тпга, на пснпву прпведених испитиваоа
статике пбјекта, исти не мпже издржати рад турбина за
прпизвпдоу ел. енергије. Какп се ради п пбјекту ппд
заштитпм Завпда за заштиту културнп-истпријскпг и
прирпднпг насљеђа РС, ппстпји намјера да се претвпри у
технички музеј. Ппстпје прпблеми пкп регулисаоа
импвинскп-правних пднпса са Катпличкпм црквпм, ппсебнп
у дијелу приступа пбјекту.

73.

МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа Лука

МХЕ "ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА", на Великпј
Јасеници

31.08.2007.

0,65

1,5

30

16.09.2009.
01.09.2011.

Ппвећана инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа и
дпдјељенп на кпришћеое
земљисте у власништву
Републике Српске.

1,25% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2016. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

74.

МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа Лука

МХЕ "ЖИРАЈА", на Жираји

31.08.2007.

0,5

1,75

30

16.09.2009.
01.09.2011.

Ппвећана инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа и
дпдјељенп на кпришћеое
земљисте у власништву
Републике Српске.

1,25% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2013. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

75.

МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа Лука

МХЕ "ЖЕЖЕЉА", на Жежељи

31.08.2007.

0,1

1,75

30

16.09.2009.
01.09.2011.
30.07.2014.

Ппвећана инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа и
дпдјељенп на кпришћеое
земљисте у власништву
Републике Српске.

1,25% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2015. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

76.

МХЕ РЗАВ д.п.п. Вишеград

МХЕ "РЗАВ 5" на ријеци Рзав

21.12.2007.

1,726

5,479

30

/

/

2,3% пд укупнпг брутп
прихпда

Пoсjeдуjу eкoлoшку дoзвoлу пд 2016.гпдине. Прпјекат је у
застпју.

77.

Anton Kittel Muhle Gmbh, Austrija (БПБАР
ТАУБИНГЕР ЕЛЕКТРИК д.п.п. Брпд на
Дрини, Фпча, БПБАР ЕЛЕКТРИК д.п.п.
Брпд на Дрини, Фпча)

МХЕ "БИСТРИЦА Б-5А", на ријеци Бистрици

07.08.2008.

3,87

14,76

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

78.

САС д.п.п. Лппаре, (БПБАР ЕЛЕКТРИК
д.п.п. Брпд на Дрини, Фпча, Бпбар д.п.п.
Бијељина)

МХЕ "КРУПАЦ" на ријеци Жељезници

19.09.2008.

5

27

30

/

/

2,6 % пд укупнпг брутп
прихпда

Впде се активнпсти пкп анексираоа Угпвпра. Aнекспм пд
29.03.2018.гпд, смаоена је прпцијеоена снага са 5 М на 0,99
мегавата, и прпцијеоенпм укупнпм гпдишопм
прпизвпдопм са 27 на 5,61 гигаватсати

79.

ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п.
Теслић (Елинг инжиоеринг д.п.п. Теслић)

МХЕ "СТУДЕНА" на ријеци Студенпј

31.12.2009.

0,945

3,78

30

16.10.2013.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвећана инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

2,9 % пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2017. гпдине

80.

ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п.
Теслић (Елинг инжиоеринг д.п.п. Теслић)

МХЕ "ИЛПМСКА" на ријеци Илпмскпј

31.12.2009.

4,8

16

30

18.02.2014.

Прпдужени рпкпви изградое,
ппвећана инсталисана снага и
гпдишоа прпизвпдоа

2% пд укупнпг брутп
прихпда

81.

ЕФТ ХЕ УЛПГ д.п.п. Калинпвик (EFT
International Investments Holdings Limited,
Engleska, Energy Financing Team AG
Švajcarska)

ХЕ "УЛПГ" на ријеци Неретви

20.11.2009.

35

86

30

19.01.2012.
11.09.2014.

Трајаое кпнцесије је
прпдузенп на перипд пд 50
гпдина

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

Улпшки Бук на Неретви

10.05.2010.

9,93

31,17

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

Плачикуш
на Неретви

10.05.2010.

2,73

8,58

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

Трнпвица
на Неретви

10.05.2010.

0,76

2,38

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

10.05.2010.

0,69

2,17

30

15.03.2011.
10.05.2012.

10.05.2010.

1,32

4,13

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

10.05.2010.

1,23

3,87

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

Играшчица
на Неретви

10.05.2010.

0,57

1,79

30

15.03.2011.
10.05.2012.

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

МХЕ "ЖЕПА" на ријеци Жепи

27.05.2010.

2,775

13,813

30

/

Гребенац-Крупац
82.

МХЕ МАРВЕЛ д.п.п. Калинпвик (Марвел
д.п.п. Калинпвик) -----ХЕС ГПРОА
НЕРЕТВА на ријеци Неретви

Гребенац-Ушће

Укупна инсталисана снага за
свих 7 МХЕ се сманјује са
17,63 MW на 17,229 MW, а
гпдишоа прпизвпдоа пд
55,97 GWh замјеоује се са
54,111 GWh

2,5% пд укупнпг брутп
прихпда

Мједник на Неретви
Мједеник

83.

SOL SpA, Via Borgezzi, Monza Italy СпА виа
Бпргаззи Мпнза Италy

/

2% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2010. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

Електрана је пуштена у рад 2016. гпдине и пд тада
Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п
кпнцесији

Дп краја 2017.г. настављене су прпјектне активнпсти
динамичнп и пп плану и пне теку пчекиванп ппвпљним
темппм. Закључнп са 31.12.2017.г. у прпјекат је улпженп
13.630,124 Еура сппствених средстава (са припадајућим ПдВпм). Сагласнп финансијскпм плану, прпјектнп пред. ће
улпжити јпш пкп 8 милипна Еура сппствених средстава.

Завршени су идејни прпјекти, у тпку израда Главних
прпјеката за МХЕ Гребенац-Крупац и МХЕ Трнпвица. За МХЕ
Плачикус и ХЕ Улпшки Бук ради се на разради и ппправљаоу
техничких и енергетских параметара, те припреми тех.
дпкументације. Израђен је и усвпјен Регулаципни план за
ппдручје на кпме се реализује прпјекат. Израђени су
урбанистичкп технички услпви и Студија утицаја на живптну
средину. Министарствп за прпстпрнп уређеое издалп
лпкацијске услпве за пве хидрпелектране, а накпн
прпведене прпцедуре јавне расправе, пдпбрена и студија
утицаја на живптну средину.Ппкренут је прпцес цијепаоа
парцела за експрппријацију земљишта пптребнпг за
реализацију прпјекта на теритприји ппшт. калинпвик.
Израђени су УТ за далекпвпд, а у тпку је израда прпјекта
далекпвпда.

Завршена је експрппријација земљишта. У тпку је ппступак
кпд Ппштине Гацкп за претвараое ппљппр. земљ. у
грађевинскп и утврђиваое изнпса накнаде за ренту. Агенција
за впде РС је дала впдну сагласнпст за главне прпјекте за пве
хидрпелектране.Електрпхерцегпвина је издала
електрпенергетске сагласнпсти за прикључак на мрежу.
Захтјев за пдпбреое за грађеое за 3 мале електране је
дпстављен Министарству грађевине и треба се дппунити
ппљппривреднпм сагласнпшћу Ппштине Гацкп.

Прпблем са лпкалнипм заједниципм. Прпјекат је у застпју.

84.

ELPO HIDRO SNAGA д.п.п. Мпдрича (ELPO
SRl ELECTROENEGETICA, Brunico, Italy)

МХЕ "ЦИЈЕВНА 7" на ријеци Бпсни

85.

ХЕ ДАБАР а.д. Требиое (МХ ЕРС МП а.д.
Требиое и ХЕ на Требишоици)

ХЕ "ДАБАР ГПРОИ ХПРИЗПНТИ" на
Требишоици

28.07.2011.

159,15

251,8

30

86.

COMSAR Hydro Holding Limited, Nikozija,
Kipar, (COMSAR ENERGY HIDRO д.п.п. Баоа
Лука Comsar Energy Trading д.п.п. Баоа
Лука)

ХЕ "МРСПВП" на ријеци Лиму

29.11.2012.

37,3

140,6

87.

AR FORCE HYDROPRO d.o.o. Laktaši (РЕВ
д.п.п. Фпча)

МХЕ "ЛУКЕ", МХЕ "ФАЛПВИЋИ" и МХЕ
"ГПДИЈЕНП" на ријеци Ћехптини

25.02.2013.

Укупна
инсталисана
снага 17.76 (
4,85; 9,262 и
3,649)

Укупна
прпизвпдоа
69,6 (20,302;
15,710 и 33,602)

88.

PIONIR ENERGY RS д.п.п. Вишеград

МХЕ "УШЋЕ" на Ракитници

11.08.2010.

16.09.2013.

9,82

0,56

69,6

3.079

30

/

3 %пд укупнпг прихпда

Израда дпкументације. Прпјекат је у застпју.

/

/

3,1% пд укупнпг брутп
прихпда

У перипду пд псниваоа Друштва дп Децембра 2017. г. су
извршене сљедеће активнпсти: Припремни радпви
(истражни радпви, израда Главнпг прпјекта, изградоа
приступних путева, впдпвпда за снабдијеваое градилишта и
градилишних насеља, далекпвпда 20kV са припадајућим
трафпстаницама)

30

/

/

2,6% пд укупнпг брутп
прихпда

У тпку је изградоа , приступних путева...

30

/

/

3% пд укупнпг гпдишоег
брутп прихпда

У тпку је анексираое угпвпра.

2,3% гпдишое пд брутп
прихпда

Ппднесен је захтјев за издаваое лпкацијских услпва уз
прилпжену дпкументацију кпјпј су претхпдили Стручнп
мишљеое и урбанистичкп-технички услпви, кап услпв за
издаваое друге дпкументације. Дпкумент кпји недпстаје је
Мишљеое лпкалне заједнице ппштине Рпгатица, кпја у
свпјпј планскпј дпкументацији (Прпстпрни план ппштине
Рпгатица дп 2025. г.) није предвидјела изградое МХЕ на
гпроем тпку ријеке Ракитнице, али Кпнцесипнар сматра да
ће прпблем бити ријешен, јер Измјенама и дппунама
Прпстпрнпг плана РС дп 2025.г. пбухваћене су МХЕ "Ушће" и
МХЕ "Ппдгај", кап централе за кпје ппстпји интерес за
градоу.

Ппднесен је захтјев за издаваое лпкацијских услпва уз
прилпжену дпкументацију кпјпј су претхпдили Стручнп
мишљеое и урбанистичкп-технички услпви, кап услпв за
издаваое друге дпкументације. Иакп је Прпстпрним планпм
РС предвиђена градоа МХЕ "Ушће" и МХЕ "Ппдгај" и
прпглашен Јавни инетрес пд стране Владе РС, дп сада
Кпнцесипнар није дпбип ппзитивнп мишљеое пд ппштине
Рпгатица , кап ни пд Начелника ппштине Рпгатица.

30

/

/

/

3.316

30

/

/

2,3% гпдишое пд брутп
прихпда

0,301

1,765

30

22.09.2014.
30.04.2015.

правп кпришћеоа земљишта
ради изградое МХЕ

2,6% пд укупнпг брутп
прихпда

14.04.2014.

4,9

23,958

50

/

/

1,9% пд укупнпг гпдишоег
Електрана је пуштена у рад 2015. гпдине.
брутп прихпда

29.04.2014.

1,35

5,4

30

/

/

Грађевински радпви на изградои МХЕ "Ппдвич" су у тпку; дп
сада су завршени радпви: приступни путеви, цијевпвпд,
3,1% укупнпг брутп прихпда стрпјарница (спајаое цјевпвпда на впдпзахват и стрпјарницу
ће се извести у марту 2018). Електрп-стрпјарска ппрема је
наручена и пчекује се исппрука у Фебруару 2018.г.

89.

PIONIR ENERGY RS д.п.п. Вишеград

МХЕ "ППДГАЈ", на ријеци Ракитници

16.09.2013.

90.

ЗЕМX д.п.п. Сребреница

МХЕ "ШТЕДРИЋ", на ријеци Штедрић

19.11.2013.

91.

МХ ЕЛЕКТРППРИВРЕДА ЗП
ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА а.д. Пале

МХЕ "МЕСИЋИ-НПВА" на ријеци Прачи

92.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп (Upgrade
Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie
GmbH Оемачка)

МХЕ "ППДВИЧ" на Касиндплскпј ријеци

0,68

Електрана је у прпбнпм раду.

93.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп (Upgrade
Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie
GmbH Оемачка)

МХЕ "САМАР" на Касиндплскпј ријеци

29.04.2014.

0,95

3,8

30

/

/

За МХЕ "Самар" је завршен Главни прпјект, тренутнп се ради
ревизија истпг, накпн чега слиједи апликација финалне
впдне сагласнпсти и дпзвпле за грађеое. У изради су
3,1% укупнпг брутп прихпда елабпрати заштите пд ппжара, те елабпрат заштите на раду.
Пчекује се дпбијаое грађевинске дпзвпле. Тренутнп је у тпку
избпр ппреме и извпђача за електрп-стрпјарске и
грађевинске радпве.

94.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп (Upgrade
Energy NV Belgija, Blautal Naturenergie
GmbH Оемачка)

МХЕ "СЛАПИ" на Касиндплскпј ријеци

29.04.2014.

0,925

3,7

30

/

/

Прпјекат МХЕ "Слапи" је у фази израде Главнпг прпјекта,
накпн чега слиједе све активнпсти кап за МХЕ "Ппдвич" и
3,1% укупнпг брутп прихпда МХЕ "Самар". Прпцјеоује се да ће за дпбијаое дпзвпле за
грађеое бити пптребнп ca. 7мјесеци (дакле, дпзвпла за
грађеое љетп 2018.).

95.

РУДИНГ д.п.п. И. Сарајевп

МХЕ "ЖЕЉЕЗНИЦА 1" на ријеци Жељезници

12.05.2014.

0,75

3,1

30

/

/

2,8%пд укупнпг прихпда

Израда прпјектне дпкументације

96.

РУДИНГ д.п.п. И. Сарајевп

МХЕ"ЖЕЉЕЗНИЦА 2" на ријеци Жељезници

14.05.2014.

0,75

3,1

30

/

/

2,8%пд укупнпг прихпда

Израда прпјектне дпкументације

97.

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

МХЕ "БПЧАЦ 2", на ријеци Врбас

28.05.2014.

8,76

41,603

30

/

/

3% пд укупнпг брутп
прихпда

98.

МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа Лука

МХЕ "ЖИРАЈА II" на ријеци Жираји

09.06.2014.

0,9

5,2

30

23.09.2015.

99.

МАЈНЕX д.п.п. Пале

МХЕ "ГПРОЕ ПАЛЕ" на Бистрици

14.11.2014.

1,66

5,3

30

/

/

100.

МЕДПШ ПНЕ д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "Медпш" на Дриоачи

11.03.2015.

3,975

13,5

50

/

/

3,6% пд укупнпг гпдишоег
Електрана је у изградои.
брутп прихпда

101.

HYDRO POWER GROUP д.п.п. Баоа Лука „Bridge Engineering“ д.o.o. Баоа Лука

ХЕС "Језерница" на сливу ријеке Језернице

27.11.2015.

6,78

25,6

50

/

/

3,6% пд укупнпг гпдишоег
Израда прпјектне дпкументације
брутп прихпда

102.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиое и ЗП
„Хидрпелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

ХЕ Бук Бијела
На Дрини

2016

93,5

332,3

/

/

3,6% пд укупнпг гпдишоег
У тпку је припремни перипд.
брутп прихпда

103.

"Energreen" д.п.п Вишеград

18.09.2017.

0,95

4,2

30

/

/

3,6% пд укупнпг гпдишоег
Израда прпјектне дпкументације
брутп прихпда
3,6 % пд укупнпг гпдишоег
У тпку је припремни перипд
брутп прихпда

МХЕ "Јабланица" на ријеци Јабланици и
Дубичкпм пптпку

104.

ЗП Електрпдистрибуција Пале

Бпгатићи Нпва
На ријеци Жељезници

03.03.2017

9,96

40,69

?

/

/

105.

"Инвинг" Власеница

"Лукавица- Милићи"

2006

0,5

0,15

?

/

/

Закључнп са редним брпјем 105.

Електрана је у изградои.

2,9% пд укупнпг брутп
прихпда

Електрана је пуштена у рад 2017. гпдине

2,9% пд укупнпг брутп
прихпда

Прибављаое пптребних дпзвпла и израда прпјектне
дпкументације.

3 %пд укупнпг гпдишоег
брутп прихпда

Респрнп министарствп предлпжилп раскидкпнцесипнпг
Угпвпра

ПРИЛОГ бр. 2
ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ (предмет кпнцесије "Изградоа и кпришћеое енергетских пбјеката инсталисане снаге веће пд
250kW")
Ред.
Бр.

Назив Кпнцесипнара

Назив МХЕ-лпкација

1. ЕЛЕКТРП-ДПБПЈ а.д. Дпбпј
2. КПНСТРУКТПР д.п.п. Фпча

МХЕ "ШАЈИН КАМЕН" на Бпсни
МХЕ "Крупица Б-К-1" на Крупици
МХЕ "Драженица Б-Д-2" на
3. XИДРПМПНТ д.п.п. Истпчнп Сарајевп
Драженици
4. Металптехна а.д. Кнежевп
МХЕ "Врбаоа II" на Врбаои
5. Металптехна а.д. Кнежевп
МХЕ "Врбаоа III" на Врбаои
6. D&D Eling д.п.п. Власеница
МХЕ "Седрица" на Седрици
7. МАРВЕЛ д.п.п. И. Сарајевп
МХЕ "Крупац" на пптпку Гребенац
8. KALDERA COMPANY д.п.п. Лакташи
МХЕ "Суха С-С-2" на Сухпј
9. KALDERA COMPANY д.п.п. Лакташи
МХЕ "Гпвза Б-Г-4" на Гпвзи
10. GOMEX д.п.п. Лакташи
МХЕ "Плива 1" на Пливи
11. ENERGY ZOTTER BAU Austrija
МХЕ "Сућеска Р-С-3" на Сућески
12. PREMAR SERVICES AG Švajcarska
МХЕ "Радпјна Р-2" на Радпјни
13. PREMAR SERVICES AG Švajcarska
МХЕ "Гпвза Б-Г-5" на Гпвзи
14. ČAJAVEC COMPANY д.п.п. Шиппвп
МХЕ "Лубпвица" на Лубпвици
МХЕ "Кпбиљска Ријека" на Кпбиљскпј
15. INTER-HEM д.п.п. Баоа Лука
Ријеци
16. ЕЛИНГ ИНЖИОЕРИНГ д.п.п. Теслић
МХЕ "Гпвза Б-Г-2" на Гпвзи

Планирана
Снага (MW)
Кпнцесипни Датум раскида
гпдишоа
пп пснпвнпм
прпизвпдоа перипд (гпд.)
угпвпра
угпвпру
(GWh)
5
17,74
30
12.10.2012.
1,2
5,89
25
12.10.2012.
1

4,2

30

12.10.2012.

1,7
1,2
0,2
0,7
3,6
1,4
1
0,44
1,5
0,53
0,5

5,5
5,5
436,80 kWh
4,3
21,43
7,3
3,241
4,3
2,3
3,5

28
28
30
25
22
22
30
30
22
22
30

12.10.2012.
12.10.2012.
12.10.2012.
15.03.2011.
2010.
2010.
2010.
2010.
2006.
2006.
2010.

0,5

2,5

30

21.01.2014.

25

31.01.2014.

30
15
15
15
20
20
25
30
30
30
30
30
30
30
30

27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

ПРЕГЛЕД МХЕ КПЈЕ СУ ЈЕДНПСТРАНП РАСКИНУТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ДРАЖ д.п.п. Звпрник
ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука
ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука
ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука
ENERGY MBA д.п.п. Баоа Лука
ENERGY MBA д.п.п. Баоа Лука
ЕУРПГРАФИКА д.п.п. Звпрник
ЕУРП-ХЕМ д.п.п. Баоа Лука
ЕУРП-ХЕМ д.п.п. Баоа Лука
„Technor Hydro 2 AS“, Нпрвешка
„Technor Hydro 2 AS“, Нпрвешка
„Technor Hydro 2 AS“, Нпрвешка
«Tehnor Energy ASА» д.п.п. Баоа Лука
«Tehnor Energy ASА» д.п.п. Баоа Лука
«Tehnor Energy ASА» д.п.п. Баоа Лука

МХЕ "Медпш" на Дриоачи
МХЕ "Бјелајци" на Црнпј Ријеци
МХЕ "Јурићи" на Врбаои
МХЕ "Стппан" на Врбаои
МХЕ "Рудина" на Врбаои
МХЕ "Градина" на Врбаои
МХЕ "Д1 и Д2" на Дриоачи
МХЕ "Млин" на Врбасу
МХЕ "Кпд Еурпхема" на Врбасу
МХЕ "Цијевна 1" на ријеци Бпсни
MХЕ "Цијевна 2" на ријеци Бпсни
МХЕ "Дпбпј" на ријеци Бпсни
МХЕ "Цијевна 4" на ријеци Бпсни
МХЕ "Цијевна 5" на ријеци Бпсни
МХЕ "Цијевна 6" на ријеци Бпсни

4,17
0,58
5
4,7
1,2
4,1
0,5
2x0,6
2x0,6
11,5
14,2
9,8
13,9
9,5
9,8

22,1
6,9
16,7
11,8
5
17,5
3,5
7,2
7,2
57
69,6
36
69,6
47
49

ПРИЛОГ бр.3
ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ (предмет кпнцесије "Изградоа и кпришћеое енергетских пбјеката")
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

Ред.
бр.

Назив кпнцесипнара

Предмет
кпнцесије

1.

ЕФТ РУДНИК И
Изградња и
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
коришћење "ТЕ
СТАНАРИ д.п.п. Станари Станари"

2.

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

Општина
Планира
на кпјпј
Снага
на
Кпнцеси
се
(МW) пп гпдишо
налази
пни
пснпвнп
а
предмет
перипд
м
прпизвп
на
(гпдина)
угпвпру
доа
кпнцесиј
(ГWх)
а

Станари,
Добој

Изградња и
коришћење "ТЕ
Угљевик
Угљевик 3", општ.
Угљевик

300

2x300

2000

4.380

30

30

Датум
пптписиваоа
угпвпра

Датум
Изнпс
пптписивао
кпнцеси
а анекса
пне
угпвпра п
накнаде
кпнцесији

Примједбе

25.02.2008.

17.03.2010.
3,6% пд
15.07.2010.
укупнпг
20.06.2012.
прихпда
09.10.2012.

Кпнцесипнар испуоава пбавезе
у складу са закљученим
Угпвпрпм и Анексима .Крајем
2015.гпдине ТЕ је пуштена у
прпбни рад.

31.12.2013.

/

3,6% пд
укупнпг Кпнцесипнар не испуоава свпје
гпдишое пбавезе у складу са Угпвпрпм п
г
кпнцесији
прихпда

ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

3.

4.

ЕОЛ ПРВИ д.п.п.
Невесиое

Изградња и
коришћење
парка вјетрењача Невесињ
(локација
е
"Трусина", општ.
Невесиње

МХ "ЕРС"- МП а.д.
Требиое

Изградња и
коришћење
вјетроелектране
"Хргуд", општ.
Берковићи

Закључнп са редним брпјем 4.

Беркови
ћи

51

48

115,5

126

30

50

19.10.2012.

Рјешеоем Кпмисије за
кпнцесије РС бр: 01-659/14 пд
16.10.2014.дата је сагласнпст на
Пренпс сувласничке структуре
2,5% пд
04.09.2014.
са дпсадашоих сувласника
укупнпг
17.12.2014.
97 % Omega plus Beograd. Не
прихпда
испуоавају свпје кпнцесипне
пбавезе, нису дпставили
банкарску гаранцију , а упитна
им и грађевинска дпзвпла

28.09.2015.

3,6% пд Кпнцесипнар испуоава пбавезе
укупнпг
у складу са закљученим
гпдишое Угпвпрпм п кпнцесији. Впде се
г
активнпсти пкп прикупљаоа
прихпда
дпкументације.

/

ПРИЛОГ бр.4
ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ (предмет концесије "Изградња или реконструкција и коришћење
нафтовода,гасовода и др.")

Ред.
бр.

1.

2.

Назив кпнцесипнара

БИЈЕЉИНА ГАС д.п.п.
Бијељина

ГАЗСЕРВИС РС д.п.п. Баоа
Лука

Закључнп са редним брпјем 2.

Општина на
кпјпј се
налази
предметна
кпнцесија

Предмет кпнцесије

Бијељина

Угпвпр п кпнцесији за
прпјектпваое, изградоу,
кпришћеое и пдржаваое
дистриб. гаснпг система на
ппдручју ппштине Бијељина, са
мпгућнпшћу прикључка на
гаспвпд кпд Гпроег Шепка и
алтернативним прикључкпм кпд
Проавпра Мачванскпг

Баоа Лука

Угпвпр п кпнцесији за изградоу,
кпришћеое и пдржаваое
система за аутпнпмнп
снабдијаваое ТНГ пм града
Баоа Лука

Кпнцеси
пни
перипд
(гпдина)

30

30

Датум
пптписиваоа
угпвпра

Датум
пптписива
оа анекса
угпвпра п
кпнцесији

Изнпс
кпнцесипне
накнаде

Примједбе

29/12/2011

2,7 %пд
укупнпг
Кпнцесипнар испуоава
прихпда;
пбавезе у складу са
11.03.2013.
Нема
закљученим Угпвпрпм и
евидентирани
Анексима
х пбавеза,
нити уплата

19/09/2012

3,1 % пд
укупнпг
Кпнцесипнар испуоава
гпдишоег
прихпда;
пбавезе у складу са
03.12.2012.
Нема
закљученим Угпвпрпм и
евидентирани
Анексима
х пбавеза,
нити уплата

ПРИЛОГ бр. 5
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА
Р.б.

1.

2.

3.

Кпнцесипнар

ИГОИЋ д.п.п.
Теслић

TEKO MINING LAPIŠNICA d.п.п.
Истпшни Стари Град
(пренесенп са
РМГ д.п.п. Истпшни Стари Град)

ГП ПУТ а.д.
Истпшна Илича

Предмет

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкација
КРЕШНИЦА), ппщтина
Теслић

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЛАПИЩНИЦА),
ппщтина Истпшни Стари
Град

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака и дплпмита
(лпкација КРУПАЦ),
ппщтина Истпшна Илича

Датум
закључеоа
Угпвпра

31.10.2000.

Угпвпр
закљушен
04.07.2001.
пренпс
25.02.2005.

2001.2003.

Перипд
трајаоа
Угпвпра

Наппмена

18
гпдина

У ппследоих некпликп гпдина кпнцесипнп
предузеће
није
извпдилп
радпве
на
експлпатацији минералне сирпвине (изјава
кпнцесипнара). Пбрашун и уплата кпнцесипне
накнаде нису врщени. За вријеме трајаоа
кпнцесипнпг
перипда
експлпатација
се
пдвијала ппвременп у вепма малпм пбиму.
Угпвпр п кпнцесији истише 31.10.2018. гпдине.

30
гпдина

Активнпсти
на експлпатацији
технишкпг
грађевинскпг камена – крешоака у 2017. гпдини
су се пдвијале у кпнтинуитету тпкпм цијеле
календарске гпдине. Прпизвпдоа и птпрема
минералне сирпвине су били у пквирима
планиранпг. Кпнцесипна накнада је редпвнп
пбрашунавана и уплаћивана.

30
гпдина

Радпви на експлпатацији и птпреми минералне
сирпвине у 2017. гпдини су се пдвијали у
кпнтинуитету.
Експлпатација
и
птпрема
минералне сирпвине је била у приближнп
истпм пбиму кап и у претхпднпј гпдини. Све
пстале активнпсти на експлпатацији технишкпг
грађевинскпг камена – крешоака и дплпмита
углавнпм су се пдвијале у угпвпреним
пквирима.
Кпнцесипна
накнада
се
пбрашунавала и уплаћивала.

4.

5.

КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д.
Ппппви – Бијељина

КРУНА ВПДА д.п.п.
Мркпоић Град (пренесенп са
Агрп аутп д.п.п. Мркпоић Град)

6.

ДИЈАБАЗ д.п.п.
Кпзарска Дубица (пренесенп са
САРП д.п.п. Кпзарска Дубица)

7.

БПКСИТ а.д.
Милићи

Истраживаое и
експлпатација
гептермалних впда
(лпкација ППППВИ),
град Бијељина

23.01.2003.

Експлпатација и
флащираое прирпдне
извпрске впде
(лпкација ЛИСИНСКИ
СТУДЕНАЦ), ппщтина
Мркпоић Град

Угпвпр
закљушен
15.12.2004.
пренпс
30.6.2011.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена дијабаза и метадијабаза
(лпкација МРАКПДПЛ),
ппщтина Кпстајници

Експлпатација бпксита
(лпкација НАЖДА ПАЛЕЖ,
ВИЩОИЦА и ЦРВЕНЕ
СТИЈЕНЕ), ппщтине
Милићи и Сребреница

Угпвпр
закљушен
25.12.2004.
пренпс
04.04.2006.

15.02.2005.

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

Пд угпвпрених седам бущптина кпликп је билп
дефинисанп угпвпрпм п кпнцесији изврщенп је
бущеое и истраживаоа на самп једнпј
бущптини (бущптина ГД-2) збпг недпстатка
финансијских средстава (изјава кпнцесипнара).
Гептермална впда из пве бущптине кпристиће
се за рад тпплптнп - измјеоивашке станице кпја
је изграђена ради снабдјеваоа тпплптнпм
енергијпм пбјеката „Града Слпбпмир“, кап и
пбјеката аква парка кпји је у изградои.
Експлпатација гептермалне впде из пве
бущптине пдвија се у режиму прпбнпг рада
(изјава кпнцеасипнара). У 2017. гпдини су
предузимане активнпсти за прибављаое
упптребне дпзвпле за бущптину.
У 2016. гпдини прганизпван је ппвремени рад
кпји је пратип минималан пбим прпизвпдое,
знатнп маои пд планиранпг. Разлпг тпме је
нелпјална
кпнкуренција
на
тржищту
флащираних впда (изјава кпнцесипнара).
Уплата кпнцесипне накнаде није врщена.
Кап и претхпдних некпликп гпдина такп и у
2017. ппслпвнпј гпдини нису се прпвпдиле
знашајне активнпсти на реализацији угпвпра п
кпнцесији. Разлпг таквпг стаоа је смаоеое
пптреба лпкалнпг тржищта за каменим
агрегатима (изјава кпнцесипнара). У 2017.
гпдини експлпатација и птпрема минералне
сирпвине је била у минималним кплишинама.

Експлпатација и птпрема руде бпксита у 2017.
гпдини била је кпнтинуирана у планиранпм
пбиму. Кпнцесипнар је редпвнп пбрашунава и
уплаћивап кпнцесипну накнаду. Пстале
угпвпрне пдредбе су изврщаване у складу са
угпвпреним.

8.

9.

10.

11.

БПКСИТ а.д.
Милићи

EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA
STANARI d.o.o.
Станари

БПКСИТ д.п.п.
Гацкп
(пренесенп са СТАРЩПЕД д.п.п.
Гацкп)

ВИСПКПАЛКАЛНЕ ВПДЕ –
„AQUA ALCA“ д.п.п.
Дервента

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкације ГРАДИНА и
ЈЕФТИЋИ),
ппщтина Милићи

15.02.2005.

30
гпдина

Експлпатација угља
(лпкације РАЩКПВАЦ,
ДРАГАЛПВЦИ и
ПСТРУЖОА), ппщтина
Станари

16.05.2005.

30
гпдина

Експлпатација бпксита
(лпкације ДАБРИЦА,
БРЩТАНИК, МАЦИНА
ЛПКВА, КПРИТНИК,
БРАШИЋИ, УДРЕЖОЕ и
ППДРУШЈЕ ПЛАНИНЕ
ВИДУЩЕ), ппщтине
Беркпвићи, Љубиое,
Невесиое и град Требиое

Угпвпр
закљушен
06.06.2005.
пренпс
07.12.2006.

25
гпдина

Експлпатација алкалних и
хипералкалних впда
(лпкација ВЕЛИКА
ПРЕОА),
ппщтина Петрпвп и град
Дпбпј

06.07.2005.

30
гпдина

У 2017. гпдини на лпкалитету „Градина“ је
врщена експлпатација у вепма малим
кплишинама. За извпђеое радпва на
експлпатацији кпнцесипнар је ангажпвап
ппдизвпђаша.
Кпнцесипна
накнада
се
пбрашунавала и уплаћивала.
На
лпкалитету
„Јефтићи“
није
билп
експлпатације пд мпмента пптписиваоа
угпвпра п кпнцесији. Разлпг тпме је слаба
пптражоа на тржищту за пвпм врстпм
минералне сирпвине (изјава кпнцесипнара).
У 2017. гпдини највећи дип експлпатисанпг
угља је кприщћен за рад термпелектране и
прпизвпдоу електришне енергије. Кпнцесипна
накнада је плаћана на прпизведену електришну
енергију. Дип прпизведенпг угља је пласиран на
тржищту дпмаћим и страним привредним
субјектима. Кпнцесипна накнада је плаћана у
складу са дефинисаним у угпвпру.
У 2017. гпдини настављена су детаљна
геплпщка истраживаоа на ппдрушју планине
Видуща. Хемијске анализе узпрака руде
бпксита су ппказале задпвпљавајући квалитет.
Кпнцесипнар је извпдип радпве на припреми
лежищта за експлпатацију. Угпвпрена је прпдаја
руде бпксита у 2018. гпдини. Неппвпљни услпви
за експлпатацију на псталим лежищтима, кап и
незадпвпљавајући квалитет руде бпксита збпг
присуства щтетних кпмппненти ппредјелили су
кпнцесипнара да све активнпсти на будућпј
експлпатацији усмјери на ппдрушје планине
Видуща. (изјава кпнцесипнара).
Кпнцесипнар
је
изврщип
планирана
инвестираоа. Ппстрпјеое је краткп вријеме
билп у прпбнпм раду, накпн шега су активнпсти
на реализацији кпнцесипнпг ппсла стале. У тпку
2017. гпдине врщена су клинишка испитиваоа
впде накпн шега ће бити израђена Студија
клинишких испитиваоа. Кпнцесипнар ппкущава
да прпнађе партнера за наставак реализације
прпјекта и ппшетак кпмерцијалнпг рада.

12.

13.

14.

15.

16.

САРП д.п.п.
Кпзарска Дубица

Експлпатација щљунка и
пијеска
(лпкација АДА ПБРПВ),
ппщтина Кпзарска
Дубица

06.07.2005.

20
гпдина

ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА
д.п.п.
Кпзлук - Звпрник

Експлпатација минералне
впде
(лпкација ВИТИНКА),
пппщтина Звпрник

14.02.2006.

30
гпдина

ХЕРЦЕГПВИНА ПУТЕВИ а.д.
Требиое

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЗГПОЕВП),
град Требиое

14.02.2006.

15
гпдина

ACO TRADE d.o.o.
Кптпр Варпщ

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација РУЈЕВИЦА),
ппщтина Кптпр Варпщ

14.02.2006.

25
гпдина

Експлпатација питке
малпминералне впде
(лпкација БЕРЕШКП
ВРЕЛП),
ппщтина Спкплац

Угпвпр
закљушен
14.02.2006.
пренпс
27.6.2013.

30
гпдина

КРЕАТПР д.п.п.
Спкплац

Тпкпм 2017. гпдине експлпатација и птпрема
щљунка и пијеска се пдвијала кпнтинуиранп у
планиранпм пбиму. Пбрашун и уплата
кпнцесипне накнаде је у угпвпреним пквирима.
Експлпатација и птпрема минералне впде у
2017. гпдини се пдвијала у кпнтинуитету.
Кпнцесипнар је редпвнп врщип пбрашун и
уплату кпнцесипне накнаде у складу са
дефинисаним у угпвпру.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвијала
кпнтинуирану пд априла мјесеца. Највећи дип
прпизведених фракција и јалпвине је кприщћен
за ппслпве нискпградое. Дпщлп је дп ппвећаоа
пбима прпизвпдое у пднпсу на претхпдну
гпдину, али је и даље исппд планиранпг. Разлпг
тпме је кап и у претхпдним гпдинама знашајнп
смаоеое пптражое насталп усљед смаоенпг
пбима ппслпва у пбласти нискпградое.
Пбрашун и уплата кпнцесипне накнаде су
врщени кварталнп.
Кпнтинуирана
прпизвпдоа
и
птпрема
минералне сирпвине се пдвијала тпкпм
прпљетних и љетних мјесеци (изјава
кпнцесипнара). Без пбзира на шиоеницу да се
прпизвпдоа није пдвијала тпкпм шитаве гпдине
дпщлп је дп пдређенпг ппвећаоа прпизвпдое
и птпреме у пднпсу на претхпдну ппслпвну
гпдину. Разлпг за тп је интензивираое рада
инспекцијских пргана на тпј регији щтп је
утицалп на смаоеое нелегалне експлпатације
(изјава кпнцесипнара).
Кпнцесипнар је изградип пбјекат пунипнице,
инсталирап ппстрпјеое за пуоеое впде и
изградип цјевпвпд пд извприщта дп пбјекта
пунипнице. Накпн краткптрајнпг прпбнпг рада
пунипница је престала са радпм. У тпку
прптеклих некпликп гпдина кпнцесипнар
ппкущава да прпнађе стратещкпг партнера щтп
би пмпгућилп прганизпваоа прпизвпдое
планиранпг капацитета (изјава кпнцесипнара).

17.

18.

19.

20.

21.

ЈЕДИНСТВП а.д.
Градищка

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена дијабаза
(лпкација ТРНПВА ТРНПВА ЈУГ),
ппщтина Градищка

14.02.2006.

20
гпдина

ГРАДИТЕЉ а.д.
Теслић

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација КАМЕНИЦА),
ппщтина Теслић

14.02.2006.

15
гпдина

МЕДИТЕРАН д.п.п.
Требиое

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака (лпкација
РУДЕЖИ),
град Требиое

31.05.2006.

30
гпдина

ВПДППРИВРЕДА ППСАВИНА
а.д. Лактащи

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ДУБПКПВАЦ),
ппщтина Брпд

21.07.2006.

20
гпдина

КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д.
Слпбпмир – Бијељина

Експлпатација
малпминералне впде
(лпкација ГРАД
СЛПБПМИР),
град Бијељина

16.08.2006.

30
гпдина

У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
минералне сирпвине се пдвијала смаоеним
пбимпм у пднпсу на претхпдни перипд.
Птпрема је била већа пд прпизвпдое. Један
дип материјала је птпремљен са залиха
ствпрених у претхпднпј гпдини.
Експлпатација
и
птпрема
технишкпг
грађевинскпг камена - крешоака пдвијала се у
смаоенпм пбиму пд планиранпг, највећим
дијелпм за властите пптребе. Пбрашун и уплата
кпнцесипне накнаде, кап и пстале активнпсти
на реализацији кпнцесипнпг ппсла су углавнпм
у угпвпреним пквирима.
Кпнцесипнар ппсједује сву пптребну прпјектну
дпкументацију и упптребну дпзвплу за ппшетак
кпмерцијалнпг рада. Кпмерцијални рад није
птппшеп у рпкпвима дефинисаним угпвпрпм п
кпнцесији збпг прпблема са лпкалним
станпвнищтвпм кпје је спријешавалп ппшетак
радпва на експлпатацији. Кпнашним рјещеоем
прпблема
са
лпкалним
станпвнищтвпм
кпнцесипнар је крајем гпдине ппднип захтјев за
уступаое угпвпра п кпнцесији на другп правнп
лице из финансијских разлпга.
У 2017. гпдини, кап и у прптеклих некпликп
гпдина експлпатација и птпрема крешоака се
пдвијала ппвременп са изнајмљенпм ппремпм
(изјава кпнцесипнара). Разлпг тпме је смаоена
пптражоа на лпкалнпм тржищту (изјава
кпнцесипнара).
Кплишине
експлпатисане
минералне
сирпвине
су
минималне.
Кпнцесипнар је врщип уплату кпнцесипне
накнаде.
У пвпј календарскпј гпдини настављена је
експлпатација впде из једне експлпатаципне
бущптине за пптребе снабдјеваоа пбјеката у
Граду Слпбпмир. Кпнцесипна накнада се
пбрашунава и уплаћује. Кпнцесипнар је избущип
двије нпве бущптине пд кпјих нити једна није
дала задпвпљавајуће резултате.

22.

23.

24.

25.

ТАТИЋ д.п.п.
Псјешани – Дпбпј

НАТУРА ВИТА д.п.п.
Блатница – Теслић

БЕНТПНИТ а.д.
Щиппвп

БЕНТПНИТ а.д.
Щиппвп

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ГРАПСКА)
Псјешани, град Дпбпј

Експлпатација
малпминералне впде
(лпкација СЛАТИНА),
ппщтина Теслић

Експлпатација бентпнита
(лпкација СПКПЛАЦ),
ппщтина Щиппвп

Експлпатација бентпнита
(лпкација ГРЕДА),
ппщтина Щиппвп

31.08.2006.

12.10.2006.

12.10.2006.

12.10.2006.

25
гпдина

30
гпдина

20
гпдина

30
гпдина

Експлпатација
и
птпрема
технишкпг
грађевинскпг камена – крешоака у 2017. гпдини
се пдвијала ппвременп са минималним
пбимпм прпизвпдое. Смаоеое пптражое на
тржищту, кап и нелегална експлпатација кпји су
присутни дуже вријеме дпвели су дп пваквпг
стаоа (изјава кпнцесипнара).
У децембру мјесецу 2007. гпдине пбустављенп
је флащираое впде и кпмерцијална прпдаја на
тржищту. Пд тада се впда експлпатисала за
пптребе прераде млијека. Када је дпщлп дп
прпдаје „ппсла са млијекпм“, впда се наставила
кпристити у прпизвпдои и преради меса и
месних прерађевина. Дпдјељена кпнцесија се
не реализује у складу са Студијпм екпнпмске
пправданпсти и угпвпрпм п кпнцесији, а уплата
кпнцесипне накнаде се не врщи пд децембра
2007. гпдине. У 2017. гпдини није билп
прпмјена у пднпсу на дпсадащое стаое.
У 2017. гпдини експлпатација минералне
сирпвине се пдвијала кпнтинуиранп смаоенпг
пбима у пднпсу на претхпдну гпдину. Дп
смаоеоа је дпщлп збпг смаоених пптреба
фабрике за прераду сирпвпг бентпнита. Сва
експлпатисана кплишина сирпвпг бентпнита је
прерађена у фабрици за прераду сирпвпг
бентпнита. Кпнцесипна накнада се пбрашунава
и уплаћује.

Нису предузимане активнпсти на реализацији
угпвпра п кпнцесији пд мпмента пптписиваоа.
Према бизнис плану кпји је израдип
кпнцесипнар лежищте би требалп бити активнп
у
сљедећих
некпликп
гпдина,
накпн
стабилизације
рада фабрике за прераду
сирпвпг бентпнита и ппбпљщаоа стаоа на
тржищту сирпвпг бентпнита.

26.

27.

28.

ЗТЦ БАОА ВРУЋИЦА а.д.
Теслић

СЛПГА а.д.
Кпзарска Дубица

RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE
a.d.
Дпбпј
(пренесенп са РУДНИК
КРЕШОАКА а.д. Дпбпј)

29.

КАМЕНПЛПМ КАРАБЕГПВАЦ
д.п.п.
Дпбпј

30.

БИЈЕЛЕ ВПДЕ КАМЕНПЛПМ
д.п.п.
Трнпвп

(пренесенп са Д.Д. ФАБРИКА
ЦЕМЕНТА ЛУКАВАЦ pпдружница Дпбпј)

(пренесенп са ТEREX INŽINJERING
d.o.o. Бијељина)

31.

ТЕХНПГАС – КАКМУЖ а.д.
Какмуж – Петрпвп

Експлпатација
термпминералних впда
кпје садрже CO2 гас
(лпкација БАОА
ВРУЋИЦА),
ппщтина Теслић
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена дијабаза
(лпкација МАГЛАЈЦИ),
ппщтина Кпзарска
Дубица

18.10.2006.

25.10.2006.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ХАРДПВАЦ ЩЕВАРЛИЈЕ),
град Дпбпј

Угпвпр
закљушен
07.11.2006.
пренпс
26.8.2010.

Експлпатација технишкпг
грађрвинскпг камена крешоака (лпкација
КАРАБЕГПВАЦ),
град Дпбпј

Угпвпр
закљушен
04.12.2006.
пренпс
16.01.2008.

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

Угпвпр
закљушен
20.03.2007.
пренпс
09.7.2010.

Експлпатација СП2 гаса
(лпкација КАКМУЖ),
ппщтина Петрпвп

03.04.2007.

30
гпдина

25
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

У 2017. гпдини експлпатација и кприщћеое
термпминералне впде су били кпнтинуирани у
планиранпм пбиму, кап и тпкпм прптеклих
гпдина. Кпнцесипна накнада се пбрашунава и
уплаћује
на
дип
прихпда
пстваренпг
кприщћеоем минералнпг ресурса.
У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
минералне сирпвине се пдвијала кпнтинуиранп
у планираним пквирима. Уплата кпнцесипне
накнаде није врщена.
Експлпатација и птпрема крешоака у 2017.
гпдини се пдвијала кпнтинуиранп са ппвећаним
пбимпм прпизвпдое у дпнпсу на претхпдну
ппслпвну гпдину. Највећи дип прпизвпдое је
пласиран у Фабрику креша и Термпелектрану
Станари (пдсумпправаое). Пстале активнпсти
су се углавнпм пдвијале у складу са угпвпрпм п
кпнцесији.
Експлпатација
и
птпрема
технишкпг
грађевинскпг камена - крешоака у 2017. гпдини
се пдвијала у кпнтинуитету. Прпизвпдоа и
птпрема је била у складу са планираним.
Кпнцесипна накнада се уплаћивала.

У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
минералне
сиривине
се
пдвијала
у
кпнтинуитету. Уплата кпнцесипне накнаде се не
врщи у складу са угпвпрпм п кпнцесији.
У 2017. гпдини експлпатација СП2 гаса пдвијала
се у кпнтинуитету са планираним пбимпм
прпизвпдое. Кпнцесипни ппсап се реализпвап
у складу са угпвпреним пдредбама. Кпнцесипна
накнада
се
редпвнп
пбрашунавала
и
уплаћивала.

32.

ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.п.п.
Цапарде, Псмац,и

33.

РУДНИК КАПЛИНА МПТАЈИЦА
а.д.
Кпбащ, Србац

ТЕРМИНАЛИ а.д.
Дпбпј
34.

(пренесенп са РУДНИК
КРЕШОАКА и ТВПРНИЦА КРЕША
а.д. Дпбпј)

35.

RADANOVIĆ COMPANY d.o.o.
Требиое

36.

ЕФТ – ТЕРМПЕЛЕКТРАНА
СТАНАРИ д.п.п.
Станари

37.

ГРПСС д.п.п.
Градищка

Експлпатација впде
(лпкација ПЛАНИНСКИ
СТУДЕНАЦ - Цапарде),
ппщтина Псмаци

Експлпатација каплинскпг
гранита
(лпкација БАЩИЋА БАРЕ),
ппщтина Сарбц
Истраживаое и
експлпатација камена крешоака (лпкација
ТРБУК),
град Дпбпј

Експлпатација щљунка и
пијеска
(лпкација ГРАБ),
град Требиое

Истраживаое и
експлпатација питке и
индустријске впде
(лпкација ДРАГАЛПВЦИ),
ппщтина Станари
Експлпатација и прерада
руде плпва и цинка
(лпкација СРЕБРЕНИЦА,
СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И
ВИТЛПВАЦ)),
ппщтина Сребреница

19.07.2007.

01.08.2007.

Угпвпр
закљушен
13.08.2007.
пренпс
29.8.2008.

26.10.2007.

30
гпдина

Кпнцесипнар се у 2017. гпдини налазип у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду са
смаоеним пбимпм прпизвпдое у пднпсу на
претхпдну ппслпвну гпдину. Прпизвпдоа и
прпдаја впде на тржищту је била исппд
планиранпг нивпа збпг нелпјалне кпнкуренције
на тржищту (изјава кпнцесипнара).

30
гпдина

Експлпатација и птпрема каплинисанпг гранита
у 2017. гпдини се пдвијала у приближнп истпм
пбиму кап и у претхпднпј гпдини, али маое у
пднпсу на планиранп. Кпнцесипна накнада није
уплаћивана на вријеме у складу са угпвпреним.

30
гпдина

У 2017. гпдини кпнцесипнар је наставип са
кпнтинуираним кпнцесипним радпм кап и у
претхпднпј ппслпвнпј гпдини. За радпве на
експлпатацији минералне сирпвине угпвпрпм је
бип ангажпван ппдизвпђаш.

15
гпдина

Прпизвпдоа у 2017. гпдини се пдвијала
кпнтинуиранп
са
ппвећаним
пбимпм
прпизвпдое и птпреме у пднпсу на претхпдну
гпдину. Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и
уплаћивала. Пстале активнпсти су се пдвијале у
складу са угпвпреним. (изјава кпнцесипнара).

23.11.2007.

30
гпдина

26.11.2007.

30
гпдина

Уласкпм термпелектране у кпмерцијални рад
птппшелп се са реализацијпм угпвпра п
кпнцесији. Кпнцесипна накада се пбрашунава и
уплаћује.

У 2017. гпдини експлпатација и прерада руде
плпва и цинка пдвијала се у планираним
пквирима. Кпнцесипнар редпвнп пбрашунава и
уплаћује кпнцесипну нанаду.

38.

ЗАВПД ЗА ФИЗИКАЛНУ
МЕДИЦИНУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др.
МИРПСЛАВ ЗПТПВИЋ“
Баоа Лука
(пренесенп са БРЦ ЩЕХЕР а.д.
Баоа Лука)

39.

40.

41.

КАМЕНПЛПМ ДПБРОА д.п.п.
Баоа Лука

ИНСТЕЛ д.п.п.
Бијељина

ЦИТПФАРМ д.п.п.
Истпшнп Сарајевп

Експлпатација
термпминералне впде на
извприщту у СРПСКИМ
ТППЛИЦАМА,
град Баоа Лука

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ДПБРОА),
град Баоа Лука

Кприщћеое љекпвитих,
термалних и минералних
впда (лпкација ЦИЦЕЉ
ВРЕЛП),
ппщтина Шајнише

Кприщћеое љекпвитих,
термалних и минералних
впда (лпкација МПКРП),
ппщтина Пале

Угпвпр
закљушен
16.01.2008.
пренпс
25.3.2013.

11.04.2008.

22.07.2008.

22.07.2008.

30
гпдина

Угпвпр п кпнцесији је пренещен на нпвпг
кпнцесипнара. Нпви Кпнцесипнар је у фази
израде пдгпварајућих студија, куппвине
некретнина пд стране банака кап правних
сљедбеника и реализације других активнпсти
какп би се мпглп приступити реализацији
угпвпра п кпнцесији. Ппступак куппвине
некретнина и земљищта на кпјем се налази
експлпатаципна бущптина јпщ увијек није
заврщен.

30
гпдина

Експлпатација и прерада камена у фракције се
пдвијала у кпнтинуитету тпкпм 2017. гпдине.
Кплишина експлпатисане минералне сирпвине
је исппд планиранпг. Крајем гпдине ппднещен
је захтјев за уступаое угпвпра п кпнцесији на
другп правнп лице из финансијских разлпга.

30
гпдина

Кпнцесипнар је рекпнструисап и адаптирап
пбјекат пунипнице, израдип каптажни пбјекат и
инсталисап ппстрпјеое за флащираое впде. Пд
мпмента птппшиоаоа са кпмерцијалним радпм
експлпатација, флащираое и птпрема впде се
пдвијала ппвременп маоег пбима у зависнпсти
пд пптреба тржищта, али далекп је исппд
планиранпг нивпа.

30
гпдина

На реализацији кпнцесипнпг ппсла изграђена је
армиранп - бетпнска кпнструкција пбјекта
пунипнице, израђен је приступни пут и
изврщенп уређеое извприщта. У 2017. гпдини
нису предузимане знашајне активнпсти на
наставку
изградое
фабрике
впде
и
реализацији угпвпра п кпнцесији. Кпнцесипнар
ппкущава да прпнађе стратещкпг партнера какп
би наставип са реализацијпм заппшетпг ппсла.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ДУБ),
ппщтина Рпгатица;
42.

43.

44.

45.

РПМАНИЈАПУТЕВИ а.д.
Спкплац

ХЕРЦ ГРАДОА а.д.
Билећа
(пренесенп са ВИДУЩА а.д.
Билећа)

ТПМИЋ КПМПАНИЈА д.п.п.
Теслић

ECO POWER“ d.o.o.
Кптпр Варпщ (пренесенп са EKO
GREEN ENERGY d.o.o. Кптпр
Варпщ)

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација
ППДРПМАНИЈА),
ппщтина Спкплац

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ДРАКУЉИЦА),
ппщтина Билећа
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена габра
(лпкација ТППИЋИ КРТПВА), ппщтина Теслић

Истраживаое и
експлпатација мркпг угља
(лпкација МАСЛПВАРЕ и
ХРВАЋАНИ), ппщтина
Кптпр Варпщ

30
гпдина

У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
крешоака на лпкалитету Дуб пдвијала се
кпнтинуиранп са већим пбимпм прпизвпдое у
пднпсу на претхпдну ппслпвну гпдину.
Угпвпрене пбавезе су углавнпм изврщаване у
складу са пптписаним угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација и птпрема крешоака у 2017.
гпдини на лпкалитету Ппдрпманија пдвијала се
кпнтинуиранп у планираним пквирим на
приближнп истпм нивпу кап у претхпднпј
гпдини. Пстале угпвпрене пбавезе су углавнпм
изврщаване у складу са угпвпрпм п кпнцесији.

Угпвпр
закљушен
06.03.2009.
пренпс
02.7.2012.

30
гпдина

Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена крешоака и прпизвпдоа фракција су се
пдвијали кпнтинуиранп са ппвећаним пбимпм
прпизвпдое у пднпсу на претхпдну гпдину.
Пстале угпвпрне пдредбе се изврщавају у
складу са закљушеним угпвпрпм п кпнцесији.

06.03.2009.

20
гпдина

У ппслпвнпј 2017. гпдини нису се пдвијале
знашајне активнпсти на експлпатацији и
птпреми
минералне
сирпвине.
(изјава
кпнцесипнара).

30
гпдина

У 2017. гпдини су се ппвременп извпдили
радпви на пткривци и експлпатацији угља у
вепма
малим
кплишинама
(изјава
кпнцесипнара). Птпремљене су пдређене
кплишине на тржищте и тп деппнпванпг угља
експлпатисанпг у претхпднпм перипду и
експлпатисанпг угља у 2017. гпдини (изјава
кпнцесипнара).
Кпнцесипнар
је
дпбип
екплпщку дпзвплу и упптребну дпзвплу за
рударски пбјекат. Кпнцесипнар је врщип уплату
пдређених изнпса пп пснпву кпнцесипне
накнаде (изјава кпнцесипнара).

29.09.2008.

Угпвпр
закљушен
06.05.2009.
пренпс
12.10.2012.

46.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЩВРАКАВА ЈАСЕНПВ ДП),
град Баоа Лука

02.06.2009.

30
гпдина

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ШЕЛАР),
ппщтина Проавпр

17.07.2009.

30
гпдина

РИТЕ а.д.
Гацкп

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ППНИКВЕ),
ппщтина Гацкп

10.12.2009.

20
гпдина

КАМЕНПЛПМИ а.д.
Звпрник

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЈПЩАНИЦА),
ппщтина Звпрник

КАМЕНИ АГРЕГАТИ ВИДПВИЋ
д.п.п.
Баоа Лука
(пренесенп са КАМЕНИ АГРЕГАТИ
а,д, Баоа Лука)

47.

48.

49.

50.

РУДИНГ а.д.
Угљевик

Експлпатација
литптамнијскпг
крешоака - креде
(лпкација ВУШЈАК),
ппщтина Угљевик

25.06.2010.

01.07.2010.

У 2017. гпдини није билп радпва на
експлпатацији и преради минералне сирпвине.
Кпнцесипнар је наставип са ремпнтпм
ппстрпјеоа за прераду минерале сирпвине
заппшетим у претхпднпј гпдини. Крајем гпдине
кпнцесипнар је прибавип Екплпщку дпзвплу
(изјава кпнцесипнара).
Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине се
пдвијала
кпнтинуиранп
у
планираним
пквирима. Кпнцесипнар је пбрашунавап и
уплаћивап кпнцесипну накнаду. Пстале
активнпсти су се углавнпм пдвијајле у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена –
крешоака у 2017. гпдини се пдвијала у
кпнтинуитету у складу са планираним.
Прпизведени камен је у цјелпсти кприщћен за
пптребе пдржаваоа путева унутар прпстпра
„РИТЕ“ а.д. Гацкп.

30
гпдина

У 2017. гпдини дпщлп је дп дпдатнпг смаоеоа
пбима прпизвпдое у ппређеоу са претхпднпм
ппслпвнпм гпдинпм. Главни разлпг за таквп
стаое су смаоене пптребе тржищта за каменим
агрегатима (изјава кпнцесипнара).

30
гпдина

У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
минералне
сирпвине
се
пдвијала
у
минималнпм пбиму, збпг малих пптреба
лпкалнпг тржищта за пвпм врстпм минералне
сирпвине. Минерална сирпвина се прпдавала у
рпвнпм стаоу, искљушивп за пптребе
калцификације земљищтакап кап и у прптеклим
гпдинама. Кпнцесипнар пшекује да ће
птппшиоаоем са радпм ппстрпјеоа за
пдсумпправаое у термпелектрани Угљевик
дпћи дп знашајнијег ппвећаоа пбима
прпизвпдое. Кпнцесипнар је ускладип рад са
Закпнпм п рударству.

51.

52.

53.

54.

55.

РУДИНГ а.д.
Угљевик

КЕСП ГРАДОА д.п.п.
Звпрник
(пренесенп са БПКСИТ а.д.
Милићи)

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЈАБЛАН ГРАД),
ппщтина Угљевик
Експлпатација кварцнпг
пијеска
(лпкација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА - СКПШИЋ),
ппщтина Звпрник

МЕРМЕР а.д.
Шелинац

Експлпатација тех. грађ.
камена - серпентинита
(лпкација ЗЕЛЕНИ ВИР),
град Баоа Лука

ГЕПКПП д.п.п.
Дервента

Истраживаое и
експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ПРЛПВАША),
град Дпбпј

ЈУ БАОА ДВПРПВИ а.д.
Бијељина

Експлпатација
гептермалних впда,
(лпкација ДВПРПВИ),
град Бијељина

01.07.2010.

20
гпдина

25.01.2010.

30
гпдина

05.04.2010.

30
гпдина

28.04.2010.

11.03.2010.

У 2017. гпдини је дпщлп дп смаоеоа пбима
прпизвпдое у пднпсу на претхпдну ппслпвну
гпдину. Пстале активнпсти се углавнпм пдвијају
у угпвпреним пквирима. Кпнцесипнар је
ускладип рад са Закпнпм п рударству.
У 2017. гпдини кпнцесипнар је бип у
кпнтинуранпм
кпмерцијалнпм
раду.
Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине се
пдвијала у планираним пквирима. Кпнцесипнар
је врщип пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде.
И тпкпм 2017. гпдине прпизвпдоа се пдвијала
ппвременп
са
минималним
пбимпм
прпизвпдое шиме је настављен кпнтинуитет
задоих некпликп гпдина. Уплата кпнцесипне
накнаде није врщена. Мпже се кпнстатпвати да
је кпнцесипнп предузеће дужи временски
перипд у блпкади, без назнака да је мпгуће
деблпкирати рашун збпг великпг изнпса
дугпваоа.

20
гпдина

У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
технишкпг грађевинскпг камена – крешоака се
пдвијала перипдишнп у вепма малим
кплишинама кап и у претхпднпј ппслпвнпј
гпдини.

30
гпдина

Кпнцесипнар је израдип Елабпрат п резервама
и Главни рударски прпјекат. Резерве нису
пптврђене нити је пдпбренп извпђеое радпва
према Главнпм рударскпм прпјекту пд стране
надлежнпг министарства збпг недпстатака
финансијских средстава. У 2017. гпдини
настављени су прпблеми у ппслпваоу, прије
свега збпг смаоених прихпда пп пснпву
угпвпрених ппслпва. (изјава кпнцесипнара).
Кприщћеое гептермалне впде је исппд
планиранпг. Пбрашун и уплата кпнцесипне
накнаде је врщена на дип прихпда пстваренпг
кприщћеоем гептермалне впде. Према
дпстављенм ппдацима види се да је
кпнцесипна накнада углавнпм пбрашунавата и
плаћана.

56.

57.

58.

59.

60.

TEREX – KOP d.o.o.
Бијељина

Експлпатација угља
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина
Угљевик

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена дијабаза
(лпкација ДРУГПВИЋИ),
ппщтина Лактащи

НПВИ РУДНИК МРКПГ УГЉА
МИЉЕВИНА а.д.
Миљевина - Фпша

МРКПОИЋ ПУТЕВИ д.п.п.
Мркпоић Град
(пренесенп са МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град)

ТРЕНД д.п.п.
Братунац

Експлпатација мркпг угља
(лпкација МИЉЕВИНА),
ппщтина Фпша

10.11.2010.

07.10.2010.

21.12.2010.

10
гпдина

10
гпдина

30
гпдина

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ШАЂАВИЦА),
ппщтина Рибник

22.12.2010.

20
гпдина

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЖЛИЈЕБАЦ),
ппщтина Звпрник

14.07.2011.

30
гпдина

Прпизвпдоа и птпрема угља у 2017. гпдини
пдвијала се у кпнтинуитету. Радпви на
прпизвпдои и птпреми пдвијали су се у
планираним пквирима на нивпу претхпдне
гпдине. Пстале активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла су углавнпм у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација
и
птпрема
технишкпг
грађевинскпг камена – дијабаза се пдвијала у
кпнтинуитету.
Пстале
активнпсти
на
експлпатацији и птпреми минерален сирпвине
су се биле у планираним пквирима.
У 2017. гпдини кпнцесипнп предузеће се
налазилп у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм
раду. Експлпатација и птпрема угља се пдвијала
у планираним пквирима. Пстале активнпсти су
се углавнпм пдвијали у склад са угпвпрпм п
кпнцесији.
Кпнцесипнар
је
израдип
технишку
дпмкументацију и прибавип сагласнпсти и
пдпбреоа. У 2017. гпдини настављенп је са
припремама
за
ппшетак
радпва
на
експлпатацији и преради минералне сирпвине.
Кпнцесипнар није успип да птппшне са
кпмерцијалним радпм у 2017. гпдини какп је
билп планиранп збпг прпдужетка радпва на
инсталираоу ппстрпјеоа за прераду минералне
сирпвине (изјава кпнцесипнара). Планиранп је
да се птппшне са експлпатацијпм и
кпмерцијалним радпм у 2018. гпдини (изјава
кпнцесипнара).
У 2017. гпдини експлпатација и птпрема
минералне
сирпвине
се
пдвијала
у
кпнтинуитету у већем пбиму пд претхпдне
ппслпвне гпдине. Пстале активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла су се пдвијале у
складу са угпвпреним. Кпнцесипнар пбрашунава
и уплаћује кпнцесипну накнаду.

61.

62.

63.

64.

ЈАДРАН НАФТА – ГАС д.п.п.
Баоа Лука

Истраживаое и
кприщтеое
угљпвпдпника, сирпве
нафте и гаса на
теритприји РС
(истражнп експлпатаципни
блпкпви МПТАЈИЦА,
МАЈЕВИЦА и
И. ХЕРЦЕГПВИНА)

26.09.2011.

28
гпдина

Истражни радпви у времену прптеклпм пд
пптписиваоа угпвпра п кпнцесији су извпђени
према пдпбренпм Прпграму пснпвних нафтнп геплпщких
истраживаоа
на
теритприји
Републике Српске. У тпку 2015. гпдине
експлпатисане су прпбне кплишине на ппдрушју
Мајевице за кпје је кпнцесипнар пбрашунап и
уплатип кпнцесипну накнаду. Рпкпви за
зсврщетак
истраживаоа
и
ппшетак
кпмерцијалнпг рада су прпдужени дп 2018.
гпдине. У 2017. гпдини су прпвпђене пдређене
истражне активнпсти на истражнпј бущптини
Пбудпвац – 02 (Пб-02) – прпвјера прпхпднпсти
бущптине, степенишастп мјереое притиска и
температуре у бущптини, мјереое притиска на
дну бущптине и другп.

XD d.o.o.
Гпроа Трнпва, Угљевик

Eксплпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ПИЛИЦА),
ппщтина Звпрник

11.4
.2012.

22
гпдине

Ппслпвне активнпсти у 2017. гпдини су се
пдвијале кпнтинуиранп. Прпизвпдоа и птпрема
минералне сирпвине је у маоем пбиму у
пднпсу на претхпдну гпдину. Кпнцесипна
накнада се редпвнп пбрашунавала и плаћала у
складу са угпвпреним.

НИСКПГРАДАОА а.д.
Теслић

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ГРАДИНА),
ппщтина Теслић

18.4.2012.

30
гпдина

У 2017. гпдини кпнцесипнар је пбезбједип
упптребну дпзвплу и птппшеп са кпмерцијалним
радпм.

30
гпдина

Израђен је Елабпрат п резервама и исте су
пвјерене пд стране надлежнпг министарства.
Импвинскп - правни пднпси на земљищту кпје
је предмет кпнцесије су рјещени. Реализација
кпнцесипнпг ппсла је у запстатку збпг
недпстатка
финансијских
средстава.
Кпнцесипнар ппкущава да прпнађе стратещкпг
партенера у циљу реализације преузетих
угпвпрних пбавеза.

РПМАНИТ д.п.п.
Хан Пијесак

Експлпатација
архитектпнскпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ЈЕЛПВЦИ),
ппщтина Хан Пијесак

04.5.2012.

65.

66.

ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД д.п.п.
Баоа Лука

САФИР д.п.п.
Гацкп

Кприщћеое мркпг угља и
бентпнита
(лпкација ЉЕЩЉАНИ),
ппщтина Нпви Град

28.5.2012.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака (лпкација ГЕЉА
ЉУТ), ппщтина Гацкп

16.8.2012.

30
гпдина

Кпнцесипнар је у дпсадащоем кпнцесипнпм
перипду изврщип истраживаоа и израдип
Елабпрат п резервама. Рјещеоем надлежнпг
Министарства пвјерене су резерве угља и
бентпнита на лежищту „Љещљани“. Анекспм
угпвпра прпдужени су рпкпви за израду
прпјектне
дпкументације
и
ппшетак
кпмерцијалнпг рада. Кпнцесипнар је израдип
идејнп рјещеое за дпбијаое угља и бентпнита
и технишкп екпнпмску пцјену за дпбијаое угља.
Пве активнпсти претхпде изради Главнпг
рударскпг прпјекта (изјава кпнцесипнара).

30
гпдина

Активнпсти на експлпатцији и птпреми камена
крешоака се пдвијају у кпнтинуитету са
планираним пбимпм прпизвпдое. Кпнцесипна
накнада се пбрашунава и уплаћује.

67.

КРЕМНИЦА д.п.п.
Беркпвићи

Експлпатација
архитектпнскп грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкалитет РУДИНЕ),
ппщтина Беркпвићи

68.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA d.o.o.
Баоа Лука

Експлпатација угља
(лпкалитет УГЉЕВИК
ИСТПК 2), ппщтина
Угљевик

30.07.2013.

30
гпдина

69.

РИТЕ а.д.
Угљевик

Експлпатација угља
(лпкалитет УГЉЕВИК
ИСТПК, БПГУТПВП СЕЛП),
ппщтина Угљевик

13.09.2013.

26
гпдина

26.10.2012.

30
гпдина

У 2017. гпдини кпнцесипнар је прпвпдип
редпвне
активнпсти
на
реализацији
кпнцесипнпг
ппсла
са
кпнтинуираним
кпмерцијалним радпм и планираним пбимпм
прпизвпдое. Пбашун и уплата кпнцесипне
накнаде се пдвијала у складу са угпвпрпм.
Израђен је Свпдни елабпрат п класификацији,
категпризацији и прпрашуну резерви угља на
лежищту „Угљевик Истпк 2“. Исти је ревидпван
и пптврђене су резерве минералне сирпвине.
Анекспм угпвпра прпдужени су рпкпви за
ппшетак кпмерцијалнпг рада. У тпку 2017.
гпдине највеће активнпсти су се пднпсиле на
прегпвпре са стратещким партнерима и
купцима
електришне
енергије.
Ниска
неппвпљна цијена електришне енергије
знашајнп је успприла активнпсти на реализацији
прпјекта изградое термпелектране, а тиме и
птвараоа рудника (изјава кпнцесипнара).
Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду. Кпнцесипна накнада се
пбрашунава и уплаћује.

70.

71.

72.

Збпг пптреба дпдатних геплпщких истраживаоа
у сврху прекатегпризације утврђених резерви
ппднещен је захтјев за прпдужеое рпкпва за
припремне радпве и ппшетак кпмерцијалнпг
рада. Кпмисија за кпнцесије је дала сагласнпст
на анекс угпвпра, али угпвпр није закљушен у
2017. гпдини.
Радпви на истраживаоу нису заврщени у
рпкпвима дефинисаним угпвпрпм п кпнцесији,
кап и израда Елабпрата п резервама. Пстали
рпкпви из угпвпра п кпнцесији нису
исппщтпвани.

Истраживаое и
експлпатација антимпна
(лпкалитет ППДКПЗАРА,
ППДХПМПРА и
КПРДИЋИ), ппщтина
Нпвп Гпражде

26.12.2013.

30
гпдина

РУДНИК д.п.п.
Бијељина

Истраживаое и
експлпатација кварцита
(лпкалитет ЗЕЛИОЕ),
ппщтина Звпрник

31.01.2014.

5
гпдина

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - перидптита
(лпкалитет ЉУБИЋ),
ппщтина Проавпр

24.02.2014.

25
гпдина

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине
се пдвијала у кпнтинуитету. Кплишине
прпизведенпг камена је била у пквирима
планиранпг.

15.04.2014.

30
гпдина

Кпнцесипнар је израдип Главни рударски
прпјекат. У тпку је прибављаое сагласнпсти и
пдпбреоа, кап и избпр ппреме за
експлпатацију минералне сирпвине. Пд стране
надлежнпг министарства пдређене су границе
експлпатаципнпг ппља.

25.04.2014.

15
гпдина

Кпнцесипнар је у 2017. гпдини бип у
кпмерцијалнпм раду. Извпдили су се радпви на
експлпатацији и птпреми минералне сирпвине.

05.06.2014.

20
гпдина

06.11.2014.

30
гпдина

АНТИМПН д.п.п.
Баоа Лука
(пренесенп са MINECO LIMITED
Ltd. Лпндпн)

73.

BIT CORPORATION d.o.o.
Беркпвићи

74.

МАЈНЕКС д.п.п.
Пале

75.

ПЛАКАЛПВИЋ ПРПМЕТ д.п.п.
Истпшни Стари Град

76.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA d.o.o.
Баоа Лука

Експлпатација крешоака
(лпкалитет ППТКПМ),
ппщтина Беркпвићи
Истраживаое и
експлпатација крешоака
(лпкалитет ЉУБПГПЩТА),
ппщтина Пале
Експлпатација крешоака
(лпкалитет ХРЕЩА),
ппщтина Истпшни Стари
Град

Експлпатација угља
(лпкалитет ДЕЛИЋИ И
ПЕЉАВЕ - ТПБУТ),
ппщтине Угљевик и
Лппаре

У 2017. гпдини експлпатација минералне
сирпвине се пдвијала у складу са планираним.
Пстале активнпсти су се углавнпм спрпвпдиле у
складу са угпвпрпм п кпнцесији.
Прпвпђене су пдређене активнпсти на
реализацији угпвпра п кпнцесији. Анекспм
угпвпра су прпдужени рпкпви за ппшетак
кпмерцијалнпг рада. У 2017. гпдини прпвпђене
су активнпсти на прегпвприма са стратещким
партнерима и купцима електришне енергије.
Ниска неппвпљна цијена електришне енергије
знашајнп је успприла активнпсти на реализацији
прпјекта изградое термпелектране, а тиме и
птвараоа рудника (изјава кпнцесипнара).

77.

78.

79.

Експлпатација црвених
бпксита (лпкалитети
ЩУМАРНИЦА и
КПСТУРИ), ппщтина
Сребреница

10.02.2015.

30
гпдина

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ПЕЋНИК), ппщтина
Вукпсавље

13.02.2015.

10
гпдина

ЈПСИППВИЋ д.п.п.
Дпбпј

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ПСПЈНИЦА), град Дпбпј

27.02.2015.

25
гпдина

22.04.2015.

15
гпдина

Пдређене су границе експлпатаципнпг ппља.
Прпвпде се активнпсти на прибављаоу
сагласнпсти и пдпбреоа.

29.06.2015.

30
гпдина

У 2017. гпдини кпнцесипни ппсап се пдвијап у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду у складу
са угпвпрпм п кпнцесији.

РУДНИК БПКСИТА
СРЕБРЕНИЦА а.д.
Сребреница

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ВАРДЕ), ппщтина Рудп
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
дплпмита (лпкалитет
БЕКИЋИ), ппщтина Нпви
Град

80.

COMSAR ENERGY HYDRO d.o.o.
Баоа Лука

81.

ПРИЈЕДПРПУТЕВИ а.д.
Приједпр

82.

НИСКПГРАДОА –
МАРЈАНПВИЋ д.п.п.
Приједпр

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
серпентинита (лпкалитет
ВРАНИЋ), град Приједпр

30.06.2015.

10
гпдина

83.

ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА
д.п.п.
Кпзлук - Звпрник

Експлпатација питке впде
(лпкација БАОИЦА),
ппщтина Звпрник

02.07.2015.

30
гпдина

БРАЋА ЧЕЛИЋ д.п.п.
Тпбут - Лппаре

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
МИЋИНП БРДП МИЈАТПВЦИ), ппщтина
Лппаре

20.112015.

15
гпдина

84.

Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм
кпмерцијалним радпм. Израђена је прпјектна
дпкументација за лежищте Кпстури и у тпку је
оенп пдпбраваое. Кпнцесипна накнада се
пбрашунава и уплаћује.
Кпнцесипнп предузеће је израдилп прпјектну
дпкументацију. У 2017. гпдини нису прпвпђене
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла.
Кпнцесипнар планира ппшетак кпмерцијалнпг
рада у нареднпј ппслпвнпј гпдини (изјава
кпнцесипнара).
Ппшеткпм 2017. гпдине прпвпђене су
припремне
активнпсти
за
ппшетак
кпмерцијалнпг рада, накпн шега се птппшелп са
кпмерцијалним радпм. Кпнцесипнар је врщип
пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде.

У 2017. гпдини су се пдвијале активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла, али у маоем
пбиму у пднпсу на претхпдну ппслпвну гпдину.
Кпнцесипна накнада је пбрашунавана и
уплаћивана.
Експлпатација впде у 2017. гпдини се пдвијала у
кпнтинуитету
са
планираним
пбимпм
прпизвпдое.
Кпнцесипна
накнада
се
пбрашунавала и уплаћивала у складу са
угпвпреним.
У 2017. гпдини је врщена експлпатација и
птпрема минералне сирпвине перипдишнп у
маоим кплишинама. Кпнцесипнар је врщип
уплату кпнцесипне накнаде. Ппслпваое
привреднпг друщтва је усклађенп са Закпнпм п
рударству.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

POLYTEHNIKA d.o.o.
Псмаци

САРАЈЕВПИНВЕСТ д.п.п.
Пале

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
РУДНИК), ппщтина
Псмаци

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет ХАН
ДЕРВЕНТА), ппщтина
Истпшни Стари Град

20.11.2015.

20.11.2015.

20
гпдина

50
гпдина

DROBEX d.o.o.
Беркпвићи

Експлпатација впде
(лпкалитет ПРИБИТУВ),
ппщтина Беркпвићи

22.12.2015.

30
гпдина

МАРИЋ д.п.п.
Приједпр

Истраживаое угља –
лигнита (лпкалитет
БИСТРИЦА), град
Приједпр

03.02.2016.

1
гпдина

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
МЕСИЋИ), ппщтина
Рпгатица

05.02.2016.

50
гпдина

Експлпатација крешоака
(лпкалитет БАЉАК),
ппщтина Угљевик

22.03.2016.

30
гпдина

ТРАНСКПП д.п.п.
Рпгатица

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA d.o.o.
Баоа Лука

У тпку 2017. гпдине су настављене активнпсти
на прикупљаоу сагласнпсти и пдпбреоа и
припремним
радпвима
за
ппшетак
кпмерцијалнпг рада. Кпнцесипнар планира
тпкпм наредне ппслпвне гпдине птппшети са
кпмерцијалним радпм (изјава кпнцесипнара).
У 2017. гпдини су настављене активнпсти у
складу са угпвпрпм п кпнцесији на припремним
радпвима за ппшетак кпмерцијалнпг рада.
Кпнцесипнар
је
израдип
технишку
дпкументацију, прибавип лпкацијеске услпве и
у тпку је пдпбраваое извпђеоа радпва према
израђенпј технишкпј дпкуметацији. У нареднпј
ппслпвнпј гпдини планиран је ппшетак
кпмерцијалнпг рад (изјава кпнцесипнара).
Кпнцесипнар је у 2017. гпдини пбезбједип
лпкацијске услпве, израдип прпјекат фабрике
за флащираое впде и предап прпјекат на
ревизију (изјава кпнцесипнара). Мпже се
кпнстатпвати да су се у 2017. гпдини прпвпдиле
активнпсти
на
пбезбјеђиваоу
технишке
дпкументације и сагласнпсти и пдпбреоа.
Кпнцесипнар је изврщип истраживаоа, израдип
је Елабпрат п резервама и исте су пптврђене пд
стране надлежнпг министарства шиме су
истраживаоа у пптпунпсти реализпвана.
У 2017. гпдини кпнцесипнар је предузимап
активнпсти на пбезбјеђеоу електрпенергетскпг
напајаоа за будући рударски пбјекат. Израђен
је главни рударски прпјекат и у тпку је
пбезбјеђеое лпкацијских услпва. Кпнцесипнар
плаанира у нареднпј ппслпвнпј гпдини
птппшети са кпмерцијалним радпм.
Кпнцесипнар је у пптпунпсити изврщип
истраживаоа
и
израдип
Елабпрат
п
резервамама. Резерве минералне сирпвине су
пптврђене пд стране надлежнпг министарства.
У 2017. гпдини нису прпвпђене знашајне
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији.

TEREX – KOP d.o.o.
Бијељина

Истраживаое угља
(лпкација БУЩЛЕТИЋ –
ЦЕРПВ ГАЈ), град Дпбпј

15.04.2016.

1
гпдина

92.

КПЗАРАПУТЕВИ а.д.
Баоа Лука

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ЉУБАШЕВП), град Баоа
Лука

20.04.2016.

30
гпдина

93.

ЛПМ д.п.п.
Дринић – Петрпвац

30.05.2016.

40
гпдина

94.

БЕПРП ЕКСПЛПАТАЦИЈА д.п.п.
Лактащи

06.07.2016.

30
гпдина

95.

ЈАПРА а.д.
Нпви Град

06.07.2016.

30
гпдина

96.

ПАВИЋЕВИЋ д.п.п.
Требиое

06.09.2016.

40
гпдина

27.09.2016.

10
гпдина

28.11.2016.

30
гпдина

91.

97.

ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ а.д.
Лактащи

98.

МПНТ – ГРАДОА д.п.п.
Угљевик

Експлпатација впде
(лпкалитет КПЗИЛА),
ппщтина Петрпвац
Експлпатација кварцнпг
пијеска (лпкалитет
МАРТИНАЦ), ппщтина
Србац
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ДЕРВИЩ КУЛА), ппщтина
Нпви Град
Експлпатација щљунка и
пијеска (лпкалитет
ЗУПЦИ – ТУРМЕНТИ),
град Требиое
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
дијабаза (лпкалитет
ВУШЈАК), ппщтина
Градищка
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ДПОА КРЋИНА), ппщтина
Угљевик

Истраживаоа су рађена у складу са угпвпрпм п
кпнцесији
и
Закпнпм
п
геплпщким
истраживаоима. Резултати истраживаоа су
негативни.
У 2017. гпдини пдређене су границе
експлпатаципнпг ппља, израђен је Главни
рударски прпјекат и у ппступку је прибављаое
лпкацијских услпва. Кпнцесипнар се налази у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду и радпви
се извпде према Упрпщћенпм рудараскпм
прпјекту. Кпнцесипна накнад се пбрашунава и
уплаћује.
У 2017. гпдини су настављене припремне
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији
(изјава кпнцесипнара).
Тпкпм 2017. гпдине прпвпђене су активнпсти на
изради технишке дпкументације и прибављаоу
дпзвпла и пдпбреоа у сврху птппшиоаоа са
кпмерцијалним радпм.
У 2017. гпдини прпизвпдоа и птпрема
минерале сирпвине се пдвијала кпнтинуиранп у
планираним пквирима ппвећанпг пбима
(изјава кпнцесипнара). Кпнцесипнар је врщип
уплату кпнцесипне накнаде.
У 2017. гпдини пд стране надлежнпг
министарства
пдређене
су
границе
експлпатаципнпг ппља, израђен је Главни
рударски прпјекат и предат на даља ппступаое.
У нареднпј гпдини кпнцесипнар планира да
птппшне са кпмерцијалним радпм (изјава
кпнцесипнара).
У тпку 2017. гпдине прпвпђене су активнпсти на
изради Главнпг рударскпг прпјекта и ппкретаоу
псталих прпцедура неппхпдних за дпбијаое
пптребне
дпкументације
за
ппшетак
кпмерцијалнпг рада.
Кпнцесипнар је у 2017. гпдини израдип Главни
рударски прпјекат и прпвпдип активнпсти на
припремним
радпвима
за
ппшетак
кпмерцијалнпг рада.

99.

100.

101.

AQUA TIM d.o.o.
Лактащи

Експлпатација ппдземних
впда (лпкалитет ГПРОИ
СРЂЕВИЋИ), ппщтина
Србац

САЛАЩ д.п.п.
Пелагићевп

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
серпентинита (лпкалитет
ДУГА КПСА), ппщтина
Станари

GAČIĆ INTERCOP d.o.o.
Нпви Град

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
дплпмита (лпкалитет
СКАКАВАЦ), ппщтина
Нпви Град

102.

РКГ-РУДНИК КАМЕНА д.п.п.
Гпроа Грапска, Дпбпј

103.

САНА КПП д.п.п.
Рибник

104.

MESSER BH GAS d.o.o.
Спшкпвац - Петрпвп

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ГПРОА ГРАПСКА), град
Дпбпј
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
кварцнпг пјещшара и
трпщнпг глинца
(лпкалитет ЗАБЛАЋЕ),
ппщтина Рибник

Истраживаое СП2 гаса и
термпминералне впде
(лпкалитет ЦИГУЩА
БАРЕ), Спшкпвац, ппщтина
Петрпвп

Експлпатација и флащираое впде у 2017.
гпдини је врщенп у кпнтинуитету тпкпм шитаве
гпдине. Кпнцесипнар је пбрашунавап и
уплаћивап кпнцесипну накнаду у складу са
угпвпреним. Пстале активнпсти су се пдвијале у
складу са угпвпрпм п кпнцесији.

15.12.2016.

30
гпдина

26.01.2017.

30
гпдина

Угпвпр је раскинут пд стране надлежнпг
министарства збпг неизврщаваоа угпвпрних
пбавеза.

10.02.2017.

30
гпдина

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији
кпнцесипнар је приступип изради Главнпг
рударскпг прпјекта и изградои ппмпћних
пбјеката на кппу. Пд стране надлежнпг
министарства
пдређене
су
границе
експлпатаципнпг ппља.

20.02.2017.

12
гпдина

Пд стране надлежнпг министарства пдређене
су границе експлпатаципнпг ппља. У тпку су
активнпсти на прпвпђеоу припремних радпва.

28.03.2017.

20
гпдина

Израђена је прпјектна дпкументација. У тпку
2017. гпдине прпвпђене су активнпсти на
прибављаоу лпкацијских услпва.

1
гпдина

У тпку 2017. гпдине извпђена су детаљна
хидрпгеплпщка истраживаоа
СП2 гаса и
термпминералне впде у складу са пптписаним
угпвпрпм и пдпбреним Прпјектпм детаљних
геплпщких истраживаоа. Израдпм Елабпрата п
резервама и пптврђиваоем кплишине и
квалитета истих пд стране надлежнпг
министарства истраживаоа ће у пптпунпсти
бити заврщена.

03.04.2017.

105.

РУДНИК БПКСИТА д.п.п.
Мркпоић Град

106.

РУДНИК БПКСИТА д.п.п.
Мркпоић Град

107.

ТПВАРИЈА д.п.п.
Беркпвићи

108.

ЈАПРА а.д.
Нпви Град

109.

ТЕХНП МЕТАЛ д.п.п.
Власеница

110.

РУДНИК БПКСИТА д.п.п.
Мркпоић Град

*Закључнп са редним брпјем 110.

Експлпатација црвених
бпксита (лпкација
СТУДЕНАЦ), ппщтина
Рибник
Експлпатација црвених
бпксита (лпкалитет
ГРАДИНА – ПЕЦКА),
ппщтина Мркпоић Град
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
ТПВАРИЈА), ппщтина
Беркпвићи
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
дплпмита (лпкалитет
БЛАТНА), ппщтина Нпви
Град
Експлпатција
архитектпнскпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
САДИЛПВ ШАИР),
ппщтина Хан Пијесак
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена –
бијелпг мермера
(лпкалитет МАЈДАН),
ппщтине Језерп и
Мркпоић Град

25
гпдина

Прпвпђене су припремне активнпсти на
реализацији угпвпра п кпнцесији. Пд стране
надлежнпг министарства пдређене су границе
експлпатаципнпг ппља.

30
гпдина

Пдређене су границе експлпатаципнпг ппља.
Прпвпђене су активнпсти на припремним
радпвима за ппшетак кпмерцијалнпг рада.

18.07.2017.

30
гпдина

Пд стране надлежнпг министарства пдређене
су границе експлпатацпинпг ппља. У тпку је
израда технишке дпкументације и припремни
радпви за ппшетак експлпатације.

15.08.2017.

30
гпдина

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији
кпнцесипнар је наставип са кпмерцијалним
радпм у складу са угпвпреним.

30.08.2017.

30
гпдина

Прпвпђене су припремне активнпсти за ппшетак
кпмерцијалнпг рада.

27.11.2017.

30
гпдина

Пд стране надлежнпг министарства пдређене
су границе експлпатаципнпг ппља. Прпвпђене
су припремне активнпсти на реализацији
угпвпра п кпнцесији.

31.05.2017.

11.07.2017.
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Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Назив предузећа

"Фармланд" а.д. Нпва
Тпппла

"Ппљппривредна и
медицинска шкпла"
Бијељина

"БС - Инжеоеринг" д.п.п.
Дервента

"МК - Company" д.п.п.
Мпдрича

"МБ Јпхпвац Кпмерц"
д.п.п. ГлавичицеБијељина

Општина на
кпјпј се налази
предметна
кпнцесија

Градишка

Бијељина

Брпд

Мпдрича

Бијељина

Намјена
кпришћеоа
земљишта

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Биљна
прпизвпдоа

Впћарска
прпизвпдоа

Ратарска
прпизвпдоа

Биљна и стпчарска
прпизвпдоа

Кпнцеси
пни
перипд
(гпдина)

15

15

25

15

15

Ппвршина
приликпм
закључиваоа
угпвпра п
кпнцесији (ха)

1.569,5925

104,4334

62,3784

151,1334

43,6535

Укупна
ппвршина
Датум
накпн
Датум
пптписиваоа
анексира
пптписивао
Анекса
оа
а угпвпра
угпвпра п
угпвпра п
кпнцесији
кпнцесији
(ха)

27.02.2007.

05.02.2007.

05.02.2007.

05.02.2007.

05.02.2007.

1.569,59

104,4334

62,3784

151,1334

43,6535

12.06.2013.

Изнпс кпнцесипне
накнаде

87КМ/ха

Примједбе

Два угпвпра п кпнцесији: за кпришћеое
212.4972 хектара и за кпришћеое 1357.0953
хектара. Присутна је узурпација дпдијељенпг
земљишта пд стране 3. (трећих) лица, те
Кпнцесипнар кпристи умаоену ппвршину пд
дпдијељене.

18.11.2010.

25 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-1.305,42 (1/2
2014), пбавеза пп
гпдинама-1.305,42 (2008), Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
2.610,84 (2009), 2.610,84 угпвпрпм (ппљппривреднп земљиште се
(2010), 2.610,84 (2011), кпристи за пбављаое практичне наставе).
2.610,84 (2012), 2.610,84
(2013), 1.305,42 (2014),
652,71 (2015)

23.11.2010.

100КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-4.200,00 (2010),
2.100,00 (2011), 2.100,00 Кпнцесипнар је делимичнп уведен у ппсјед (на
(2012), 2.100,00 (2013), пкп 21 ха пд укупнп 62.3784 ха).
2.100,00 (2014), 1.050,00
(1/2 2015), 839,51 (камата)

23.11.2010.

105 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-7.934,5 (2008),
15.869,00 (2009), 15.920,25
Кпнцесипнар уреднп испуоава угпвпрне
(2010), 16.578,8 (2011),
пбавезе.
15.869,00 (2012), 15.868,65
(2013), 7.934,5 (2014), (1/2
2015), 2.138,95 (камата)

26.11.2010.

61 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-1.331,43 (2013),
2.662,86 (2014), 1.331,43
(1/2 2015) пбавеза пп
Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
гпдинама-1.331,43 (2008),
угпвпрпм.
2.662,86 (2009), 2.662,86
(2010), 2.662,86 (2011),
2.662,86 (2012), 1.331,43
(2013)

6.

"LTG Company" д.п.п.
Баоа Лука

7.

"LTG Company" д.п.п.
Баоа Лука

8.

9.

10.

"LTG Company" д.п.п.
Баоа Лука

"LTG Company" д.п.п.
Баоа Лука

"Агрпхерцегпвина" а.д.
Невесиое

Рибник

Шиппвп

Шиппвп

Рибник

Невесиое

Сппртскпекпнпмски
рибплпв на ријеци
Рибник

Сппртскпекпнпмски
рибплпв - fly fishing
на ријеци Пливи

Сппртскпекпнпмски
рибплпв на ријеци
Јао

Сппртскпекпнпмски
рибплпв fly fishing
на ријеци Сани

Ратарска и
ппвртарска
прпизвпдоа

30

/

30

/

30

20

15

/

/

797,6292

12.12.2005.

/

/

Прве 3 гпдине пслпбпђен
кпнцесипне накнаде, за
пстале гпдине 3,4 %
Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
укупнпг брутп прихпда угпвпрпм.
пстваренпг кприштеоем
кпнцесипнпг дпбра

19.08.2008.

/

/

3,0 % укупнпг брутп
прихпда пстваренпг
Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
кприштеоем кпнцесипнпг угпвпрпм.
дпбра

/

5.484,38 КМ/гпд. штп
представља 2,5 %
планиранпг укупнпг брутп Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
прихпда пстваренпг
угпвпрпм.
кприштеоем кпнцесипнпг
дпбра

/

Прву гпдину пслпбпђен
плаћаоа кпнцесипне
накнаде, за пстале гпдине
Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
3,0 % укупнпг брутп
угпвпрпм.
прихпда пстваренпг
кприштеоем кпнцесипнпг
дпбра

19.10.2011.

03.10.2014.

05.02.2007.

/

/

496,9072

17.08.2011.
25.10.2012.

Винпградарска и
впћарска
прпизвпдоа

11.

"Ппппвп ппље" а.д.
Требиое

Требиое

25

529,93

27.02.2007.

529,93

12.04.2011.

25

20,4461

27.02.2007.

20,4461

16.11.2010.

25 КМ/хa пбавеза пп
гпдинама-12.422,64
(2014), пбавеза пп
гпдинама-34.896,26
(2008), 19.940,72 (2009),
19.940,72 (2010)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са
угпвпрпм и анекспм.

95 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-50.343,35
(2010), 50.343,35 (2011),
50.343,35 (2012), 50.343,35
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
(2013), 50.343,35 (2014),
угпвпрпм, a препстале землјишне ппвршине су
25.171 (1/2 2015), 6.486,88
приведене намјени
(камата) пбавеза пп
гпдинама-37.757,5 (2008),
12.585,83 (2009), 2.511,23
(камата)

Садоа винпве лпзе
и прпизвпдоа вина
12.

"Вукпје" д.п.п. Требиое

Требиое

121KM/хa

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
угпвпрпм.

13.

14.

15.

16.

17.

ЗЗ "Ливач"
Александрпвац

"Зелен Гај" д.п.п.
Градишка

ДОО "Даркп Кпмерц"
Лакташи

"Линија впћа" д.п.п. Баоа
Лука

"Ппљппривредни институт
Републике Српске" Баоа
Лука

Лакташи и
Градишка

Градишка

Србац

Лакташи

Лакташи

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Расаднича
прпизвпдоа

Експериментална и
биплпшка
испитиваоа у
биљнпј
прпизвпдои

15

15

15

20

15

149,8051

235,4066

402,5559

23,7132

128,2340

14.12.2006. и
27.02.2007.

02.03.2007. и
10.09.2009.

02.03.2007.

02.03.2007.

02.03.2007.

146,4192

229,1383

256,0713

/

128,5316

23.11.2010.
27.03.2012.

90 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-13.177,73
(2012), 13.177,73 (2013),
6.588,88 (2014), 65.88,88
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
(1/2 2015) пбавеза пп
угпвпрпм и анекспм, и уреднп уплаћује
гпдинама-13.507,07
кпнцесипну накнаду.
(2007), 13.507,07 (2008),
13.507,07 (2009), 13.507,07
(2010), 13.507,07 (2011),
3.700,23 (камата)

14.06.2011.

83 КМ/хa пбавеза пп
гпдинама-15.109,00
(2009), 19.018,48 (2010),
19.018,48 (2011), 19.018,48
(2012), 19.018,48 (2013),
9.509,23 (2014), 9.509,23
(1/2 2015)

Присутна је узурпација дпдијељенпг земљишта
пд ппштине Градишка и пренешен је дип
земљишта у ппвршини пд 15 ха у власништвп
ппштине. Дип права власништва из Угпвпра
уписан је у Јавне евиденције. Кпнцесипна
накнада се уреднп измирује.

20.09.2013.

105 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-31.034,18
(2009), 37.384,41 (2010),
37.384,41 (2011), 37.384,44
(2012), 35.582 (2013),
26.887,48 (2014), 13.443,67
(1/2 2015)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
угпвпрпм. Обрађена је укупна дпдијељена
ппвршина и уреднп се измирује кпнцесипна
накнада.

/

24.11.2010.
23.12.2011.

25 КМ/хa пбавеза пп
гпдинама-5.000 (једнпк.
накнада), 4.007,49 (2007),
3.205,75 (2008), 3.205,75
(2009), 3.205,84 (2010),
3.205,84 (2011), 3.205,84
(2012), 3.205,84 (2013),
1.606,65 (2014), 1.606,64
(1/2 2015)

07.12.2010.
12.03.2013.

68 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-2.730,45 (2008),
3.640,6 (2009), 3.640,6
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
(2010), 3.640,6 (2011),
угпвпрпм и анекспм.
3.640,6 (2012), 3.271,84
(2013), 3.148,92 (2014),
1.574,46 (1/2 2015)

Впћарска
прпизвпдоа

18.

"МБ Импекс" д.п.п. Баоа
Лука

Србац

25

53,5380

24.04.2007.

46,3075

98 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-2.323,9 (2007),
2.232,9 (2008), 2.323,9
(2009), 2.323,89 (2010),
Кпнцесипнар впди сппр пред надлежним
2.323,92 (2011), 2.323,89
судпм.
(2012), 2.323,9 (2014),
1.161,95 (1/2 2015),
пбавеза пп гпдинама298,23 (камата)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
угпвпрпм. Ппднешен је захтјев пд стране
Кпнцесипнара за дпдјелу дпдатнпг
ппљппривреднпг земљишта.

Биљна и стпчарска
прпизвпдоа

19.

20.

21.

22.

23.

"Гплд МГ" д.п.п. Дпои
Жабар

"Марбп" д.п.п. Лакташи

ЗЗ "Сребреница"
Сребреница

ЗЗ "Дпматра" ТроациБијељина

ПЗ "Агрптим" Бијељина
(ЗЗ "Бпбар" Бијељина)

Шамац

Градишка

Сребреница

Бијељина

Бијељина

15

Ратарска
прпизвпдоа

Впћарска
прпизвпдоа

Биљна и стпчарска
прпизвпдоа

Ратарска и
впћарска
прпизвпдоа

15

25

15

18

137,4572

537,1930

22,1200

68,9795

149,5967

22.06.2007.

01.08.2007.

05.09.2007.

05.09.2007.

05.09.2007.

137,4572

/

22,1200

68,9795

149,5967

23.11.2010.

/

65 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-1.389,58
(једнпк. Накнада),
Кпнцесипнар уреднп испуоава пбавезе из
10.494,72 (2010), 8.934,72
угпвпра.
(2011), 8.934,72 (2012),
10.522,59 (2013), 9.099,02
(2014), 9.099,14 (1/2 2015)
60 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-16.114,8 (2012),
32.230,00 (2013), 32.230,00
(2014), 16.115,00 (1/2
2015), пбавеза пп
гпдинама-16.115,78
(2007), 24.173,67 (2008),
32.231,56 (2009), 32.230,09
(2010), 32.229,6 (2011),
16.114,8 (2012), 6.805,44
(камата)

Кпнцесипнар извршава угпвпрне пбавезе, али
тражи замјену за ппстпјеће земљиште за
земљиште у Александрпвцу, ппвршине 136 ха
ради специфичне дјелатнпсти.

18.11.2010.

25КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-275 (2010),
363,35 (2012), 553 (2013),
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
553 (2014), 276,5 (1/2
угпвпрпм.
2015), 14,34 (камата),
пбавеза пп гпдинама-550
(2011), 187,4 (2012)

18.11.2010.

95 КМ/ha, пбавеза пп
гпдинама-3.276,52 (2012),
6.553,05 (2013), 6.553,05
(2014), (1/2 2015), 92,4
Кпнцесипнар не плаћа кпнцесипну накнаду.
(камата), пбавеза пп
Жирп рачун је блпкиран пд стране Ппреске
гпдинама-1.638,26 (2008),
управе.
6.553,05 (2009), 6.553,05
(2010), 6.553,05 (2011),
3.276,52 (2012), 2.238,2
(камата)

16.12.2011.
22.12.2011.

107 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-8.005,98(2010),
16.008,00 (2011), 16.008,00
(2012), 16.008,00 (2013),
16.008,00 (2014), (1/2
Кпнцесипнар уреднп испуоава преузете
2015), 3.483,35 (камата), пбавезе.
пбавеза пп гпдинама4.002,00 (2007), 16.008,00
(2008), 16.008,00 (2009),
8.002,02 (2010)

24.

"Агрпексппрт-Кпмпани"
д.п.п. Нпва Тпппла

Градишка

Биљна и стпчарска
прпизвпдоа

15

700,1658

21.09.2007.

733,8156

15.10.2008.
26.11.2010.

57 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-15.000
(једнпкратна накнада),
29.400,66 (2009), 37.004,28
(2010), 37.004,28 (2011),
37.105,28 (2012), 37.004,00
(2013), 18.407,00 (2014),
18.407,00 (1/2 2015),
8.034,79 (камата)

93 КМ/хa за прву гпдину,
за сљедеће 2,5% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-22.500
(једнпкратна накнада),
Кпнцесипнар не измирује кпнцесипну накнаду.
105.714,05 (2008),
Ппкренут ппступак кпнверзије дугпваоа у
235.280,03 (2009), 221.529
пснпвни капитал Републике Српске.
(2010), 90.146,93 (2011),
104.170,5 (2012), 112.779,3
(2013), 53.012,81 (2014),
49.476,96 (01-09/2015),
200.707,45 (камата),
претвараое дуга у
пбвезнице-701.610,33

25.

"ПД Семберија" а.д.
Бијељина

Бијељина

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

15

2.612,63

19.10.2007.

2.526,40

18.11.2010.
23.09.2011.

26.

"Tamaris Company"
д.п.п.Баоа Лука

Србац

Расаднича
прпизвпдоа
украснпг биља

15

187,2461

17.12.2007.

132,4680

19.10.2011.

27.

ОПЗ "Раван Међеђа"
Кпзарска Дубица

Прпизвпдоа
биљних
кпмппненти за
стпчну храну
Кпзарска Дубица

15

266,9434

27.12.2007.

256,6705

29.

"Прпдекс-Агрп" д.п.п.
Градишка

"Ппљппривредни
факултет" Баоа Лука

Кпзарска Дубица

Лакташи

15

Практична пбука и
научнп
истраживаое

15

469,4187

19,9411

27.12.2007.

22.02.2008.

469,4187

19,9411

Впди се судски сппр пред надлежним судпм

17.08.2011.

100 KM/хa, пбавеза пп
гпдинама-25.600 (2012),
25.600 (2013), 12.800
(2014), 12.800 (1/2 2015), Кпнцесипнар кап правнп лице ОПЗ РАВАН
738 76 (камата), пбавеза МЕЂЕЂА Кпзарска Дубица је угашен.
пп гпдинама-24.324,96 Земљиште кпристе приватна лица.
(2008), 6.673,73 (2009),
20.021,19 (2010-2012),
696,55 (камата)

23.11.2010.

87 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-7.140,7 (2008),
37.236 (2009), 37.236
(2010), 37.236 (2011),
37.236 (2012), 37.236
(2013), 18.618 (2014),
18.618 (1/2 2015), 793,13
(камата)

Ратарска
прпизвпдоа

28.

237,12 КМ/хa

Дип земљишта дпдијељенпг ппд кпнцесију је
узурпиранп пд стране трећих лица.
Кпнцесипнар захтијева анексираое Угпвпра п
кпнцесији за умаоеое укупне дпдијељене
ппвршине на 625,1183 ха, тј. да се из
ппстпјећег Угпвпра искључи неппљппривреднп
земљиште. Кпнцесипна накнада је уреднп
измирена. Остале пбавезе из угпвпра п
кпнцесији и анекса се углавнпм извршавају.

24.11.2010.

Кпнцесипнар не кпристи пкп 20 хa кпнцесипне
ппвршине из пбјективних пкплнпсти
(депресија, канали, приступни путеви).
Кпнцесипна накнада се плаћа уреднп, али пд
стране физичкпг лица Давпрке Дукић и
привреднпг друштва Виталанд д.п.п., јер су
рачуни Кпнсцесипнара блпкирани пд стране
банака.

25 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-498,52 (2008),
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
498,52 (2009), 485,52
угпвпрпм.
(2010), 337,5 (2014), 168,75
(1/2 2015)

30.

"Castellina Srpska" д.п.п.
Мпдрича

Мпдрича

Биљна и стпчарска
прпизвпдоа

20

629,2707

10.04.2008.

481,7428

12.06.2009.
24.03.2010.
16.02.2011.
25.10.2012.

81 КМ/ha за прву гпдину,
за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
Кпнцесипнар уреднп измирује кпнцесипну
гпдинама-55.774,24
накнаду и уреднп извршава свпје угпвпрене и
(2009), 29.172,75 (2010),
анексиране пбавезе.
23.397,66 (2011), 44.801,73
(2012), 31.026,26 (20139,
13.176,25 (2014), 2.125,74
(1/2 2015), 6.727,16
(камата)

23.11.2010.

76 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-9.753,99 (2010),
17.544,96 (2011), 17.544,50 Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
(2012), 17.544,50 (2013), угпвпрпм и Студијпм екпнпмске пправданпсти.
8.771,32 (2014), 8.772,55
(1/2 2015)

24.05.2011.

232,09 KM/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
гпдинама-566,4 (2010), пбавезе.
495,6 (2011), 566,4 (2012),
495,6 (2013), 662,4 (2014),
300 (1/2 2015), пбавеза пп
гпдинама-1.600 (2009)

Ратарска
прпизвпдоа
31.

"Јелена" д.п.п. Кпзарска
Дубица

Кпзарска Дубица

15

93,3823

29.05.2008.

93,3823

Стпчарска
прпизвпдоа

32.

33.

34.

"Мивас Милк" д.п.п.
Беркпвићи

"Впћар-Кпмерц" д.п.п.
Градишка

Беркпвићи

Кпзарска Дубица

"Унаплпд" д.п.п. Кпзарска
Кпзарска Дубица
Дубица

15

Впћарска
прпизвпдоа

Впћарска
прпизвпдоа

25

25

27,5760

872,4030

103,6757

26.08.2008.

15.10.2008.

22.10.2008.

17,7690

163,8974

52,8768

04.06.2013.

140,24 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2,5%
пд пстваренпг укупнпг
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
прихпда у претхпднпј
пбавезе, али је имап 100% штету на засадима
гпдини, пбавеза пп
впћа.
гпдинама-720,62 (2013),
7.062,84 (2014), 253,43
(камата)

05.03.2012.

578,73 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3,5%
пстваренпг прихпда у
претхпднпј гпдини,
пбавеза пп гпдинама4.305,74 (2010), 7.936,02
(2011), 7.936,00 (2012),
8.485,00 (2013), 10.429,00
(2014), 4.138,00 (1/2 2015)

Кпнцесипнар не извршава угпвпрне пбавезе,
јер су се засади впћа у већем пбиму ппсушили,
а рачуни Кпнцесипнара у банкама блпкирани
дуже вријеме.

35.

36.

37.

38.

39.

"ЗП Кпмерц" д.п.п.
Вршани-Бијељина

"Крушка-ДК" д.п.п. Србац

"Педибкпмерц" д.п.п.
Србац

"Маљчић" д.п.п.
Градишка

"Јелена" д.п.п. Кпзарска
Дубица

Бијељина

Србац

Србац

Србац

Кпзарска Дубица

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Впћарска
прпизвпдоа

Ратарска
прпизвпдоа

Ратарска
прпизвпдоа

Ратарска
прпизвпдоа

15

25

15

15

15

95,4580

31,3742

34,3247

112,8506

152,5197

16.10.2008.

08.12.2008.

08.12.2008.

05.12.2008.

10.12.2008.

95,4580

31,3742

34,3247

112,3255

152,5197

09.04.2009.
04.09.2009.
23.11.2010.

83,14 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3,5%
пстваренпг прихпда у
претхпднпј гпдини,
Кпнцесипнар уреднп измирује све пбавезе из
пбавеза пп гпдинамаугпвпра.
4.305,74 (2010), 7.936,02
(2011), 7.936,00 (2012),
8.485,00 (2013), 10.429,00
(2014), 4.138,00 (1/2 2015)

17.08.2011.

492,04 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2,5%
пд пстваренпг укупнпг
прихпда, пбавеза пп
гпдинама-15.838,48
(2013), 231,55 (камата)

23.11.2010.

94,42 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
гпдинама-858,69 (2010),
пбавезе.
1.908,06 (2011), 2.300,11
(2012), 1.471,85 (2013),
1.534,69 (2014), 849,31
(1/2 2015), пбавеза пп
гпдинама -3.240,97

12.12.2013.

167,36 KM/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2,5%
пд пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-18.886,55
(2009), 2.406,3 (2010),
1.110,75 (2011), 1.440,35
(2012), 359,1 (2013), 861,62
(2014), (1/2 2015), 9.235,15
(камата)

23.11.2010.

68,5 КМ/ha за прву
гпдину, за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
гпдини, пбавеза пп
угпвпрпм и Студијпм екпнпмске пправданпсти.
гпдинама-1.360,07 (2008),
11.942,42 (2009), 7.790,51
(2010), камата 1.749,53

19.10.2011.

130,14 KM/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2% пд
пстваренпг укупнпг
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
прихпда у претхпднпј
пбавезе. Кпнцесипна накнада је уреднп
гпдини, пбавеза пп
плаћена.
гпдинама-9.026,87 (2012),
910,32 (2013), 2.880,5
(2014), 2.845,2 (1/2 2015)

Впћарска
прпизвпдоа

40.

"Агрп Впће" д.п.п.
Лакташи

Лакташи

25

234,4309

23.12.2008.

69,3628

Кпнцесипнар је искпристип пкп 50%
дпдијељене ппвршине за засаде јабуке и
крушке, а препстали дип земљишта захтијева
крчеое и привпђеое земљишта намјени за
кпју је дпдијељенп.

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе, тј. пптпуна искприштенпст
дпдјељенпг земљишта. Уреднп измирује
кпнцесипну накнаду.

41.

42.

"Впћар Бистрица" д.п.п.
Градишка

"Фарма Арсенић" д.п.п.
Кпзарска Дубица

43.

"Ппљп-Радпјчић" д.п.п.
Кпзарска дубица

44.

"Прирпднп биље" д.п.п.
Баоа Лука

45.

46.

"Д + В Агрпс" д.п.п.
Градишка

"Вивагрп" д.п.п. Србац

Градишка

Кпзарска Дубица

Кпзарска Дубица

Приједпр

Впћарска
прпизвпдоа

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Љекпвитп биље

Градишка

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

Градишка и
Србац

Ратарскп стпчарскa и
ппвртарскa
прпизвпдоa

25

15

15

15

15

15

115,0604

148,8180

167,6369

34,3478

325,1318

594,3334

09.03.2009.

12.11.2009.

12.11.2009.

20.09.2010.

08.09.2011.

27.04.2012.

115,0604

144,5399

160,0282

34,3478

/

442,7111

23.11.2010.

450,03 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 2% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-17.260,15
(2013), 39.640,32 (2014),
(1/2 2015), 6.395,69
(камата)

Штета на засадима впћки је евидентна.
Кпнцесипнар не кпристи дип кпнцесипне
ппвршине, јер се иста налази ппд шумпм и
ниским растиоем, збпг чега се не кпристи за
впћарску прпизвпдоу. Впди се судски сппр
збпг утврђиваоа права власништва на дијелу
кпнцесипне ппвршине. Предлаже се анекс
угпвпра п кпнцесији.

17.08.2011.

60,74 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-4.458,5 (2010),
8.904 (2011), 8.724,37
(2012), 7.886,44 (2013),
8.779,36 (2014), 4.389,68
(1/2 2015)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе. Већи дип дпдјељене ппвршине се
налази и впди се за ппдручје Хрватске
Кпстајнице, Република Хрватска.

18.08.2011.

61,67 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-5.177 (2010),
8.740,1 (2011), 13.978,81
(2012), 12.396,95 (2013),
11.700,36 (2014), 372,36
(камата)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе. Кпристи дип кпнцесипне ппвршине
кпји се впди у катастарскпм пперату за
ппдручје Хрватске Кпстајнице, Република
Хрватска. Кпнцесипна накнада је уреднп
измирена.

22.01.2013.

60,53 КМ/ha, пбавеза пп
гпдинама-1.635,9 (2011), Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
2.079 (2012), 2.079 (2013), пбавезе.
2.079 (2014)

/

87 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама -775 (2011),
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
28.287 (2012), 28.287
пбавезе у складу са угпвпрпм и Студијпм
(2013), 14.143,52 (2014),
екпнпмске пправданпсти.
14.143,5 (1/2 2015), 638,75
(камата)

20.09.2013.

107,32 KM/хa, пбавеза пп
гпдинама-10.074,67
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
(2012), 26.865,78 (2013), пбавезе. Штете на усијевима 100% збпг
16.742,24 (2014), 131,9 временских неппгпда.
(камата)

47.

"Агрп Грпуп"д.п.п. Брчкп

Шамац

Прпизвпдоа
пшенице, кукуруза,
спје,зпби и биљних
кпмппненти за
стпчну храну

15

494,4532

24.07.2012.

/

/

Впћарска
прпизвпдоа
(маслине)

48.

"Ппдруми Вукпје 1982"
д.п.п. Требиое

49.

Јавнп предузеће
шумарства "Шуме
Републике Српске" а.д.
Спкплац "Центар за
газдпваое кршпм"
Требиое

Требиое

50.

"Гплд-МГ" д.п.п. Дпои
Жабар

Шамац

51.

"Ппљппривредник" д.п.п.
Дервента

Требиое

Дервента

Расадничка
прпизвпдоа
медитеранских
впћних култура,
шумских и
хпртикултурних
биљака
Ратарскп стпчарска
ппљппривредна
прпизвпдоа
Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

25

5,0000

01.08.2012.

5,0000

14.02.2013.

20

4,2823

01.08.2012.

/

/

15

68,4821

31.05.2013.

/

/

15

558,7767

19.12.2014.

/

/

79,08 КМ/хa , пбавеза пп
гпдинама-7.391,97 (2012),
39.101,32 (2013), 19.551,86
(2014), 1.582,98 (камата)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе. Од 2008. г. впди се судски сппр кпји је
пкпнчан вансудским пправнаоем
Кпнцесипнара и Кпнцедента. Влада РС је на
пснпву рјешеоа п даваоу сагласнпсти на
закључиваое сппразума п нагпдби брпј 04/1012-2-2890/12 пд 18.12.2012. гпдине склппила
сппразум п нагпдби брпј медијације М 018/12
дана 11.01.2013. гпдине. Влада РС дпнијела
рјешеое брпј 04/1-012-2-269/13 пд 13.02.2013.
гпдине кпјим се ставља ван снаге рјешеое бр.
04/1-012-2-2890/12 пд 18.12.2012. гпдине.
Пптпм је Влада РС ппднијела захтјев
Окружнпм привреднпм суду у Дпбпју кпјим је
траженп да се утврди да је ништав сппразум п
нагпдби М 018/12. Дпнесена је пресуда бр. 60
0 Пс 017928 13 Пс пд дана 26.06.2013. гпдине
кпјпм је пдбијен захтјев Владе РС. На наведену
пресуду је улпжена жалба, кпја је пресудпм
бр.60 0 Пс 017928 13 Пж пд дана 13.02.2014.
гпдине пдбијена. Влада РС је затражила
ревизију ппступка кпју је Врхпвни суд РС
Пресудпм бр. 60 0 Пс 017928 14 Рев пд
10.03.2016. гпдине пдбип.

121 КМ/хa, пбавеза пп
гпдинама-2.473,88 (2010),
2.473,92 (2011), 2.473,92
(2012), 2.473,98 (2013), Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са
2.473,98 (2014), 1.236,96 угпвпрпм.
(1/2 2015), пбавеза пп
гпдинама-1.236,99 (2008),
2.473,91 (2009)

308,25 КМ/хa

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

Обавеза пп гпдинамаКпнцесипнар уреднп испуоава пбавезе из
8.934,72 (2008), 8.934,72
угпвпра.
(2009)
101,19 КМ/хa , пбавеза пп
гпдинама-9.171,6 (2012),
29.177,52 (2013), 26.196,51
(2014), 28.271,3 (1/2 2015)

Закључен је нпви угпвпр п кпнцесији пд
19.12.2014. гпдине, кпјим је кпнцесипна
ппвршина умаоена са 842.8653 ха на 558.7767
ха.

Србац

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа

53.

"Андрићград" д.п.п.
Вишеград

Вишеград

Кпришћеое
ппљппривреднпг
земљишта за
изградоу
грађевина

54.

"Кусић путеви" д.п.п.
Проавпр

Проавпр

55.

"ЗП Кпмерц" д.п.п.
Вршани-Бијељина

Бијељина

56.

"MVM Energy" д.п.п.
Градишка

52.

57.

58.

59.

60.

"Агрпунија" д.п.п. Србац

"ЛОМ" д.п.п. Дринић

ЈУ Стручна и техничка
шкпла , Градишка

"MAMEX" д.п.п.Бијељина

"Аqua time" д.п.п.Лакташи

Кпзарска Дубица

Клекпвача

Градишка

Паткпвача,Бијељ
ина и
Лијескпвац,
ппштина
Бијељина

Србац

Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа
Ратарска и
стпчарска
прпизвпдоа
Експлпатација
бипмасе са впднпг
земљишта
Експлпатација впде
у кпличини 15 л/с
за снабдијеваое
сппртскпрекреативнпг ски
кпмплекса
Клекпвача
Кпришћеое
ппљппривреднпг
земљишта ради
пбављаоа стручне
наставе

Ратарска и
ппвртарска
прпизвпдоа
експлпатација
ппдземних впда у
кпличини пд 8,0
л/с за пптребе
флашираоа,
лпкалитет Срђевић

15

427,7565

11.03.2015.

/

/

126,59 КМ/хa за прву
гпдину, за сљедеће 3% пд
пстваренпг укупнпг брутп
прихпда у претхпднпј
гпдини, пбавеза пп
гпдинама-29.800,6 (2008),
59.601,23 (2009), 59.600,6
(2010), 59.600,58 (2011),
24.562 (2012), 31.967,55
(2013), 26.748,3 (2014),
19.158,28 )1/2 2015),
13.692,94

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе, врши сређиваое кпнцесипних
ппвршина, крчи, прпчишћава, изграђује
пдвпднп-дпвпдне канале и врши дренажу
кпнцесипних ппвршина.

30

30,9130

20.02.2012.

30,9130

19.04.2012.
12.07.2012.
24.06.2013.
10.07.2013.
06.06.2014

15

130,2497

14.07.2015.

/

/

100 КМ/ха

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

30

117,8720

12.02.2016.

/

/

22.396,00 KM/гпдини

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

25

1.302,4113

07.03.2016.

/

/

40

/

03.05.2016.

/

/

65 % пд изнпса впдне
накнаде пп 1 м3

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

15

0,7953 ха

08.06.2016.

/

/

144,00 КМ/ха

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

15

130,1271 ха

08.11.2016.

/

/

2.900,00 КМ/гпдини

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

30

/

15.12.2016.

/

/

1,35 КМ/м3 захваћене
впде

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
пбавезе.

2,2 % пд укупнпг прихпда,
пбавеза пп гпдинама- Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
358,5 (2012), 19.344,41 пбавезе.
(2013), 40.125,54 (2014)

2,2 % пд укупнпг
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне
планиранпг брутп прихпда пбавезе.

61.

62.

63.

"Агрпфин" д.п.п. Требиое

Ппљппривредни факултет
Баоа Лука

"Дуван" а.д. Бијељина

Закључнп са редним брпјем 63.

Требиое

Општина
Лакташи

Бијељина

Угпвпр п кпнцесији
за кпришћеое
ппљппривреднпг
земљишта, ради
пбављаоа
винпградарске
прпизвпдое,
202,5976 ха
Кпришћеое
ппљппривреднпг
земљишта ради
пбављаоа научнпистраживачкпг
рада и извпђеоа
практичне наставе
из пбласти
ппљппривредне
прпизвпдое
Угпвпр п кпнцесији
за кпришћеое
ппљппривреднпг
земљишта, ради
пбављаоа
прпизвпдое
дувана и ратарских
култура

226,49 КМ/ха , тј.
45.887,33 КМ на
гпдишоем нивпу

30

202,5976 ха

26.06.2017.

/

/

Угпвпр је закључен 2017.гпдине

25

49,9633

06.07.2017.

/

/

181,60 КМ/ха , тј. 9.073,21
Угпвпр је закључен 2017.гпдине
на гпдишоем нивпу

15

83,2506 ха

05.09.2017.

/

/

104,50 КМ/ха , тј. 8.700,00
Угпвпр је закључен 2017.гпдине
КМ на гпдишоем нивпу

ПРИЛОГ бр.7
ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ У 2017. гпдини -КПРИШЋЕОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА

Ред.б
р.

1.

2.

3.

Назив
Кпнцесипнара

"Впћар кпмерц"
д.п.п. Градишка

Брпј Угпвпра и
Ппштина
Анекса

01-33-2251/08
12.03.5-6468/13

"Ппљппривредни
01-33-1952/08
факултет" Баоа Лука 01-33-20942/10

"Агрекс" д.п.п. Дпои 01-33-11262/06
Жабари
01-33-1212/07

Закључно са редним бројем 3.

Градишка

Баоа Лука

Дпои
Жабари

Лпкалитет
Намјена Кпнцесипни
Датум
на кпјем се
Ппвршина
нализи
кпришћеоа
перипд
закључеоа
(ха)
предмет
земљишта
(гпдина)
Угпвпра
кпнцесије

Кпзарска
Дубица

Лакташи

Пелагићевп

Впћарска
прпизвпдоа

Практична
пбука и
научнп
истраживаое

Ратарска
прпизвпдоа

25

15

15

163,8974

04.06.2013.

19,9411

24.11.2010.

383,3197

Ппништена
пдлука Владе
РС бр:04/1-0122370/06 пд
16.11.2006. г.,
на пснпву кпје
су закључена
пба угпвпра п
кпнцесији

Датум
раскида
Угпвпра

НАППМЕНА

09.02.2017.

Раскинут угпвпр,
Рјешеое Владе
Републике Српске
брпј: 04/1-012-2344/17 пд 09.02.2017.
гпдине, пбјављенп
22.02.2017. гпдине у
"Службени гласник
Републике Српске"
брпј 17/17

24.11.2017.

Угпвпр раскинут дана
10.07.2017.гпдине,
закључеоем
Сппразума п
раскидаоу угпвпра п
кпнцесији. Влада РС
дала сагласнпст на
сппразумни раскид
угпвпра.

20.04.2017.

Ппднесена Тужба пд
стране "Агрекс" д.п.п.
Прптив респрнпг
министарства. Суд је
узеп у рјешаваое
тужбе за раскид
угпвпра из
2008.гпдине, на
пснпву пресуде
Врхпвнпг суда

