На основу чл. 24. и 25. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, бр.
25/02, 91/06 и 92/09), а у вези са чланом 67. став 3. Закона о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13) и Одлуке Владе Републике Српске о условима за расписивање
јавног позива за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена ‐ кречњака
на лежишту „Рудник“, код Осмака број: 04/1‐012‐2‐953/15 од 14.05.2015. године („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/15), Министарство индустрије, енергетике и рударства
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака
на лежишту „Рудник“, код Осмака

1. Предмет концесије
Предмет давања концесије је експлоатација техничког грађевинског камена ‐ кречњака на
лежишту „Рудник“, код Осмака.
Лежиште техничког грађевинског камена ‐ кречњака „Рудник“ налази са на западним
обронцима истоименог брда, а удаљено је око 4 km ваздушне линије од Осмака у правцу
југоистока и ужем смислу смјештено је у селу Риђошићи које лежи у долини рјечице Папраће.
Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Рудник“ ће се одвијати
унутар простора омеђеног сљедећим координатама:
„Рудник“
A
Б
Ц
Д
E

Y

X

6 576 071
6 576 512
6 576 301
6 576 071
6 575 921

4 915 104
4 914 791
4 914 364
4 914 821
4 914 976

2. Дефиниција економских, правних услова и захтјева који се односе на пројекат
Дефиниција економских, правних услова и захтјева који се односе на пројекат садржана је у
тендерској документацији ‐ Студија економске оправданости додјеле концесије за
експлоатацију техничког грађевинског камена ‐ кречњака на лежишту „Рудник“ код Осмака.
3. Вријеме трајања концесије
Концесија се додјељује на период до 20 година рачунајући од дана закључења уговора о
концесији. У рок концесије укључиће се вријеме потребно за обављање припремних радњи и
завршетак инвестиције.
4. Принцип и методе израчунавања концесионе накнаде
Висина концесионе накнаде утврђује се на основу Правилника о висини концесионе накнаде
и банкарским гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије
(„Службени гласник Републике Српске", број 67/14).

5. Износ накнаде за концесију
Концесиона накнада утврђује се као: једнократна накнада за уступљено право и не може
бити мања од 19.548,72 КМ и концесиона накнада за коришћење предмета концесије, не може
бити мања од 3,6 % од од укупног годишњег прихода, оствареног од обављања концесионе
дјелатности.
6. Критеријуми за оцјењивање понуда и додјелу концесије
Критеријуми за оцјењивање понуда и додјелу концесије садржани су у тендерској
документацији.
7. Рок за достављање понуда
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
8. Нацрт уговора о концесији
Нацрт уговора о концесији садржан је у тендерској документацији.
9. Право учешћа на Јавном позиву
Право учешћа на Јавном позиву имају сва правна лица у складу са Законом о концесијама,
која испуњавају сљедеће услове:
‐ да су регистрована код надлежног суда или у другом одговарајућем регистру,
‐ да имају одговарајући бонитет за реализацију предметне концесије,
‐ да су обезбиједили властита средства или изјаву одговарајуће финансијске
организације да ће их пратити у финансирању предмета концесије,
‐ да су технички, технолошки и стручно оспособљени за обављање концесионе
дјелатности.
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума утврђених тендерском
документацијом.
10. Садржај понуде
У складу са законским одредбама понуда треба да садржи:
‐ пуни назив и сједиште понуђача,
‐ начин и услове коришћења концесије,
‐ вријеме трајања концесије,
‐ број и структуру запослених у вријеме подношења понуде за концесију,
‐ вриједност и структуру основних и обртних средстава,
‐ извор средстава намјењених за реализацију предмета концесије и динамику
њиховог улагања,
‐ пословни план понуђача са роковима за израду техничке документације са обимом,
роковима и динамиком извођења радова,
‐ износ једнократне накнаде за уступљено право и накнаде за коришћење предмета
концесије.

Уз понуду се прилажу сљедећи документи:
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

извод из судског или другог одговарајућег регистра,
увјерење о пореској регистрацији,
увјерење о регистрацији обвезника пореза на додатну вриједност,
потврду пословне банке о солвентности понуђача, односно потврда да у посљедњих
6 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био
блокиран,
доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја, као ни поступак
ликвидације,
доказ о измирењу обавеза по основу пореза (дирекни и индиректни), доприноса
(пензијско и здравствено осигурање) у складу са важећим законским прописима,
Биланс стања и Биланс успјеха у посљедње три године,
квалификациона структура запослених,
техничка опремљеност и оспособљеност понуђача,
референс‐листа,
доказ да су обезбјеђена властита средства или изјаву одговарајуће финансијске
организације да ће пратити понуђача у финансирању предмета концесије.

Поред горе наведеног понуда инвеститора треба да садржи:
‐ доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 10.000,00
КМ,
Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 5620990000130280; сврха уплате:
уплата депозита за обезбјеђење понуде ‐ Министарство индустрије, енергетике и рударства.
Депозит се враћа понуђачу који не буде изабран у року од 15 дана од дана правоснажности
рјешења о додјели концесије или уколико Комисија за концесије констатује да понуде не
задовољавају тражене услове из Јавног позива. Понуђачу који буде изабран за концесионара
депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду.
‐ оригиналну изјаву о прихватању Нацрта уговора о концесији и
‐ име овлашћеног лица са подацима за комуникацију.
Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији не старија од 90
дана.
11. Обезбјеђење за извршење предмета концесије
Изабрани понуђач је дужан да за добро извршење предмета концесије обезбједи банкарску
гаранцију у износу 3 % од вриједности инвестиције утврђене Студијом економске оправдансти
додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена ‐ кречњака на лежишту
„Рудник“, код Осмака.
12. Начин достављања понуде
Понуде се достављају лично или препорученом пошиљком у запечаћеној непровидној
коверти са назнаком: „Јавни позив за додјелу концесије за експлоатацију техничког
грађевинског камена ‐ кречњака на лежишту „Рудник“, код Осмака ‐ НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу:
Министарство индустрије, енергетике и рударства, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

Сви листови понуде са пратећом документацијом морају бити чврсто увезани, са означеним
бројем страница, парафирани или потписани од стране овлашћеног лица. Све допуне и измјене
понуде и пратећа документација морају бити читљиви и парафирани од стране овалашћеног
лица.
Понуда за учешће на Јавном позиву, као и сви документи и коресподенција у вези са
објављеним Јавним позивом, морају бити написани на српском језику, а уколико су сачињени
на неком другом језику, морају бити употпуњени са званичним преводом овлашћеног судског
тумача за српски језик.
13. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања
Понуђачи ће бити накнадно обавјештени о датуму, времену и мјесту отварања понуда.
14. Рок у коме се понуда може повући
Понуда се може повући најкасније посљедњег дана прије отварања понуда. Изјава о
повлачењу понуде доставља се Министарству индустрије, енергетике и рударства у писаној
форми. Изјава о повлачењу понуде доставља се у коверти са назнаком: „Повлачење понуде за
учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена
кречњака на лежишту „Рудник“, код Осмака“.
15. Тендерска документација
Право учешћа на Јавном позиву имају само правна лица која су откупила тендерску
докумнетацију. Тендерска документација која се састоји од: Јавног позива за додјелу концесије,
Студије економске оправданости за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског
камена – кречњака на лежишту „Рудник“, код Осмака, Критеријума за оцјењивање понуда и
додјелу концесије, Нацрта уговора о концесији, може се преузети у просторијама Министартсва
индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан од 08‐16 сати, у року од 30 дана од дана
објављивања овог јавног позива, у канцеларији број 16, осми спрат. Тендерска документација
може се преузети уз доказ о уплати од 1.000,00 КМ.
Износ средстава за тендерску документацију уплаћује се на жиро рачун Јавни приходи
Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода: 722511; сврха уплате: откуп
тендерске документације; организациони код 1445001.
16. Одустанак од избора Концесионара
Влада Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства може у сваком
тренутку одустати од избора Концесионара, с тим у вези, овај орган није обавезан Понуђачу
надокнадити трошкове настале у вези са учешћем по овом јавном позиву.
17. Објављивање Јавног позива
Овај позив објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас
Српске“, на сајту Владе Републике Српске, Министартва индустрије, енергетике и рударства:
www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске: www.koncesije‐rs.org.
Неблаговремене, непотпуне као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица неће се
узети у разматрање.

18. Подаци о лицима задуженим за давање информација релевантних за поступак
Јвног позива
Златко Поповић, тел. 051/339‐737
Есад Салчин, тел. 051/339‐423

Број: 05. 07/310‐247 /15
Датум: 16.07.2015. године
МИНИСТАР
Петар Ђокић

