
На пснпву члана 16. Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj 
59/13 и 16/18) и Одлуке Владе Републике Српске п ппкретаоу ппступка дпдјеле кпнцесије 
за изградоу мале хидрпелектране на ппдручју ппштине Калинпвик („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј 26/18), Министарствп индустрије, енергетике и рударства,                    
р а с п и с у ј е 
 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
за ппднпшеое ппнуда за дпдјелу кпнцесије  

              
 
 
1. Предмет кпнцесије и лпкација   

 
Предмет кпнцесије је изградоа и кпришћеое мале хидрпелектране „Градац“ на ријеци 
Кплини, прпцјеоене инсталисане снаге 1,3 МW  и прпцијеоене гпдишое прпизвпдое 
5,55 GWh.  
 
Лпкација мале хидрпелектране налази се на ппдручју насеља Кпзја Лука, ппштина Фпча. 
 
2. Опис прпјекта  

 
Мала хидрпелектрана планирана је кап прптпчнп-дериваципнп ппстрпјеое са 
впдпзахватпм пријентаципнп на кпти 604 m.n.m и машинскпм зградпм на кпти 518 m.n.m.  
 
Прпцијеоена вриједнпст инвестиције изнпси  5.320.000,00 КМ. 
 
3. Студија пправданпсти дпдјеле кпнцесије 

 
Ппнуђач је дужан да изради и уз ппнуду дпстави Студију пправданпсти дпдјеле кпнцесије, 
са елементима прпцјене заштите живптне средине кпја ће бити израђена у складу са 
важећим прпписима. 
 
Имајући у виду да ријека Кплина самп једним дијелпм тече крпз Републику Српску, 
пптребнп је приликпм израде Студије пднпснп техничкпг рјешеоа и даљег прпјектпваоа  
впдити рачуна да пбјекти мале хидпелектране (впдпзахват и машинска зграда) буду 
смјештени на прпстпру Републике Српске и на дпвпљнпј удаљенпсти пд ентитетске 
границе.  
 
4. Рпк трајаоа кпнцесије   
 
Максималан перипд на кпји се мпже дпдјелити кпнцесија је 50 гпдина, рачунајући пд 
дана закључеоа Угпвпра п кпнцесији. 
 
 



5. Кпнцесипна накнада 
 

Минимална кпнцесипна накнада утврђена је на пснпву Правилника п висини кпнцесипне 
накнаде и банкарским гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергената, рударства и 
геплпгије („Службени гласник Републике Српске", бр. 67/14, 3/16 и 50/16) и Закпну п 
кпнцесија („Службени гласник Републике Српске", бр. 59/13 и 50/16)  и састпји се пд:   
 

- једнпкратне кпнцесипне накнаде за уступљенп правп у изнпсу пд 159.600,00   КМ, 
кпја се  уплаћује при закључиваоу Угпвпра п кпнцесији и 

- кпнцесипнe накнадe за кпришћеое предмета кпнцесије у изнпсу пд 0,0055 КМ пп 
прпизведенпм килпват-сату (kWh) електричне енергије на званичнпм пбрачунскпм 
мјесту примппредаје електричне енергије у тпку пбављаоа кпнцесипне 
дјелатнпсти. 

 
Висина кпнцесипне накнаде за кпришћеое ппдлпжна је прпмјенама ппд услпвима и на 
начин прпписан угпвпрпм п кпнцесији. 
 
6. Начин рјешаваоа импвинскп-правних пднпса 

 
Рјешаваое импвинскп-правних пднпса на лпкацији мале хидрпелектране, приступних 
путева, кап и пбјеката за пренпс електричне енергије пд пбјекта мале хидрпелектране дп 
мјеста прикључка на електрпенергетску мрежу, кпје пдреди електрппривреднп 
предузеће, је пбавеза кпнцесипнара. Правп кпришћеоа земљишта у власништву 
Републике Српске детаљније ће се регулисати угпвпрпм п кпнцесији. За земљиште у 
приватнпм власништву, а за кпје кпнцесипнар није у мпгућнпсти да ријеши импвинскп-
правне пднпсе биће спрпведен ппступак експрппријације и таквп земљиште ће бити датп 
кпнцесипнару ради кпришћеоа за пптребе кпнцесије.  
 
7. Гаранција на име пбезбјеђеоа ппнуде - деппзит 
 
Обавезан услпв за учешће у ппступку дпдјеле кпнцесије је дпстава гаранције на име 
пбезбјеђеоа ппнуде у изнпсу пд 159.600,00 KM и пбезбјеђује се у виду нпвчанпг деппзита, 
са рпкпм важеоа дп правпснажнпсти рјешеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђача и 
дпдјели кпнцесије. 
 
Деппзит се уплаћује на Јединствени рачун трезпра брпј: 5620990000130280; сврха уплате: 
уплата деппзита за пбезбјеђеое ппнуде (уплата се пднпси на Министарствп индустрије, 
енергетике и рударства). 
 
8. Услпви, рпк и начин враћаоа гаранције - деппзита 

 
Ппнуђачу кпји буде изабран за кпнцесипнара деппзит се урачунава у једнпкратну 
кпнцесипну накнаду. 
 



Деппзит се враћа ппнуђачу кпји не буде изабран у рпку пд 70 дана пд дана 
правпснажнпсти рјешеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђача и дпдјели кпнцесије или 
ппнуђачу чија ппнуда није благпвременп дпстављена у рпку пд 15 дана пд дана када 
Кпмисија за кпнцесије Републике Српске кпнстатује ту чиоеницу.  
 
Деппзит неће бити враћен ппнуђачу акп: 
а)  ппнуђач ппвуче ппнуду накпн истека рпка за дпстављаоe ппнуда и 
б)  изабрани ппнуђач: 

-   не исппштује неки пд услпва кпји је пптребнп испунити прије пптписиваоа угпвпра п 
кпнцесији и 

-  пдустане пд закључиваоа угпвпра п кпнцесији.  
 

9. Правп учешћа на јавнпм ппзиву 
 

Правп учешћа на јавнпм ппзиву имају дпмаћа и страна правна и физичка лица или 
кпнзпрцијум два или више угпвпрпм ппвезаних правних лица кпја испуоавају услпве из 
Закпна п кпнцесијама и Дпкументације за јавнп надметаое.  

 
10.   Дпкази за учешће на јавнпм ппзиву 

 
10.1. Ппдпбнпст за учешће на јавнпм ппзиву за дпдјелу кпнцесије у смислу члана 19.   

Закпна п кпнцесијама, ппнуђач дпказује дпстављаоем сљедећих дпказа: 
 

а) за правна лица: 
1) извпд из регистра ппслпвних субјеката или другпг пдгпварајућег регистра, 
2) за страна правна лица, дпказ надлежнпг пргана земље сједишта ппнуђача кпјим се 

дпказује да над ппнуђачем није ппкренут ппступак стечаја или ппступак ликвидације, 
3) изјаву ппнуђача пптписану и пвјерену кпд надлежнпг пргана земље сједишта 

ппнуђача кпјпм дпказује да са оим или са оегпвим ппвезаним лицем није раскинут 
угпвпр п кпнцесији кривицпм кпнцесипнара, 

4) за дпмаћа правна лица увјереое Оснпвнпг суда према сједишту ппнуђача кпјим се 
дпказује да ппнуђач није правпснажнпм пресудпм псуђиван за кривичнп дјелп 
извршенп у вршеоу регистрпване дјелатнпсти, 

5) за страна правна лица дпказ надлежнпг пргана земље сједишта ппнуђача кпјим се 
дпказује да ппнуђач није правпснажнпм пресудпм псуђиван за кривичнп дјелп 
извршенп у вршeоу регистрпване дјелатнпсти, 

6) увјереое надлежнпг ппрескпг пргана или другпг надлежнпг пргана земље сједишта 
ппнуђача кпјим дпказује да је испунип пбавезе пп пснпву ппреза (директни и 
индиректни) и дппринпса (пензијскп и здравственп псигураое), у складу са важећим 
прпписима, 

7) изјаву ппнуђача пптписану и пвјерену кпд надлежнпг пргана земље сједишта 
ппнуђача кпјпм дпказује да није уступип угпвпр п кпнцесији трећем лицу или 
финансијскпј прганизацији. 

 



Изузетнп, акп је ппнуђач странп правнп лице, а земља у кпјпј ппнуђач има сједиште не 
издаје дпказ из ппдтачке 5) пве тачке, тај дпказ мпже бити замјеоен изјавпм ппнуђача 
датпм пред надлежним прганпм или нптарпм. 
 
б)  за физичка лица 

1)  увјереое п пребивалишту или  кппију путне исправе за странп лице и 
2) увјереое или други еквивалентан дпкумент земље сједишта ппнуђача кпјпм се 

дпказује да се прптив ппнуђача не впди кривични ппступак. 
 

10.2. Екпнпмскп-финансијску ппдпбнпст ппнуђач дпказује дпстављаоем сљедећих 
дпказа: 
 

а)  за правна лица: 
1)   дпказ ппслпвне банке п сплвентвпсти ппнуђача, кпјим се дпказује да, у ппсљедоих 

12 мјесеци рачунајући пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива, рачун ппнуђача није 
бип блпкиран, 

2)  финансијски извјештај ппнуђача састављен у складу са закпнпм и међунарпдним 
рачунпвпдственим стандардима за ппсљедоу гпдину ппслпваоа и 

3)   дпказ да ппнуђач има властита финансијска средства и изјаву ппнуђача пптписану 
и пвјерену кпд надлежнпг пргана или нптара земље сједишта ппнуђача кпјпм 
изјављује да ће та средства кпристити за реализацију предмета  кпнцесије и/или 
изјаву пдгпварајуће финансијске прганизације да ће пратити  ппнуђача у 
финансираоу предмета кпнцесије. 

 
б)  Физичка лица свпју екпнпмскп-финансијску ппдпбнпст дпказују на начин предвиђен у 

тачки 10.2. а) ппдтачка 3) пвпг јавнпг ппзива. 
 
10.3. Остали дпкази: 

 
1) угпвпр п кпнзпрцијуму акп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, 
2) дпказ п уплати нпвчанпг деппзита на име пбезбјеђеоа ппнуде, 
3) дпказ п уплати средстава за преузимаое дпкументације за јавнп надметаое, 
4) изјаву п прихватаоу Дпкументације за јавнп надметаое и 
5) изјаву ппнуђача да преузима пбавезу псниваоа привреднпг друштва за пбављаое 

кпнцесипне дјелатнпсти акп ппнуђач нема пснпванп привреднп друштвп са 
сједиштем у Републици Српскпј и  

6) сппразум закључен са лпкалнпм заједницпм п улагаоу у инфраструктуру лпкалне 
заједнице и или заппшљаваое. 
 

10.4. Укпликп ппнуду ппднпси кпнзпрцијум, дпкази из тачки 10.1.а), 10.2.а) и 10.3. 
ппдтачке 4) и 5) се ппднпсе за свакпг члана кпнзпрцијума. 
 

10.5. Сва дпкумента кпја се прилажу мпрају бити у пригиналу или пвјеренпј кппији и не 
старија пд четири мјесеца.  
 



 
 

 
11. Рпк за дпстављаое ппнуда   
 
Рпк за дпстављаое ппнуда је 30 дана пд  дана пбјављиваоа јавнпг ппзива у „Службенпм 
гласнику Републике Српске“.  
 
12. Начин дпстављаоа ппнуде и адреса  

 
Ппнуде се дпстављају личнп или преппрученп путем ппште у запечаћенпј кпверти са 
назнакпм „Ппнуда на јавни ппзив за дпдјелу кпнцесије за изградоу МХЕ „Градац“ на 
ријеци Кплини – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Министарствп индустрије, енергетике и 
рударства, Трг Републике Српске 1., 78 000 Баоа Лука. 
 
13. Мпгућнпст ппсјете лпкацији  
 
Свим лицима кпја су преузела Дпкументацију за јавнп надметаое, прије дпстављаоа 
ппнуде, биће пмпгућена ппсјета лпкацији на кпјпј ће се пбављати кпнцесипна дјелатнпст, 
укпликп за тп искажу интерес. Вријеме ппсјете лпкацији пбавиће се у дпгпвпру са 
представницима заинтереспваних лица.  
 
14. Рпк у кпме се ппнуда мпже ппвући 

 
Ппвлачеое ппнуде ппнуђач мпже извршити најкасније дп истека рпка за ппднпшеое 
ппнуда. Захтјев за ппвлачеое ппнуде дпставља се Министарству индустрије, енергетике и 
рударства у писанпј фпрми. Захтјев за  ппвлачеое ппнуде дпставља се у кпверти са 
назнакпм: „Ппвлачеое ппнуде за учешће на јавнпм ппзиву за дпдјелу кпнцесије за 
изградоу МХЕ „Градац“ наријеци Кплини“. 
 
15. Обавјештеое п датуму, времену и мјесту птвараоа ппнуде 

 
Кпмисија за кпнцесије Републике Српске ће ппнуђаче пбавијестити п датуму, времену и 
мјесту птвараоа ппнуда.   
 
16.  Мпгућнпст ппништеоа ппступка дпдјеле кпнцесије 
 
Ппступак дпдјеле кпнцесије мпже се ппништити накпн истека рпка за дпстављаое ппнуда 
у случајевима предвиђеним чланпм 24. став 1. Закпна п кпнцесијама. 
 
17. Вријеме и начин преузимаоа Дпкументације за јавнп надметаое  
 
Правп учешћа на јавнпм ппзиву имају самп лица кпја су пткупила Дпкументацију за јавнп 
надметаое, кпју чине: Јавни ппзив за ппднпшеое ппнуда, ппис предмета кпнцесије, 



Упутствп ппнуђачима за израду ппнуде, критеријуме за вреднпваое и пцјену ппнуда и 
Нацрт угпвпра п кпнцесији. 
 
Заинтереспвани ппнуђачи мпгу преузети Дпкументацију за јавнп надметаое у 
прпстпријама Министарства индустрије, енергетике и рударства, сваки радни дан пд         
08 ‐ 16 часпва у рпку пд 15 дана пд дана пбјављиваоа Јавнпг ппзива у „Службенпм 
гласнику Републике Српске“, у канцеларији брпј 22, псми спрат. Дпкументација се мпже 
преузети уз дпказ п уплати неппвратне накнаде у изнпсу пд 2.500,00 КМ, кпја се уплаћује 
на жирп рачун Јавни прихпди Републике Српске брпј: 5620990000055687; врста прихпда: 
722511; сврха уплате: пткуп Дпкументације за јавнп надметаое; прганизаципни кпд 
1445001, шифра ппштине 002. 
 
18. Идентитет ппднпсипца иницијативе за дпдјелу кпнцесије и изнпс бпнуса 

 
Иницијативу за дпдјелу предметне кпнцесије, у складу са чланпм 25. Закпна п 
кпнцесијама, ппднијелп је привреднп друштвп „Sendo" д.п.п. Сарајевп. Ппднпсипцу 
иницијативе, приликпм вреднпваоа ппнуда, дпдјељује се бпнус за ппнуђенп рјешеое 
(технички и екпнпмскп-финансијски аспект) дп 10% пд припадајућих бпдпва пп свим 
критеријумима за вреднпваое ппнуда. 
 
19. Измјене и дппуне Јавнпг ппзива 

 
Евентуалне измјене и дппуне Јавнпг ппзива ће бити пбјављене на исти начин кап и 
пснпвни текст Јавнпг ппзива, а рпк за дпстављаое ппнуда прпдужиће се за вријеме кпје је 
прптеклп пд дана пбјављиваоа пснпвнпг текста Јавнпг ппзива дп дана пбјављиваоа 
оегпве измјене пднпснп дппуне у „Службенпм гласнику Републике Српске“. 
 
20. Објављиваое Јавнпг ппзива   
 
Овај ппзив пбјавиће се у дневнпм листу „Глас Српске“, „Службенпм гласнику Републике 
Српске“, на сајту Владе Републике Српске, Министартва индустрије, енергетике и 
рударства www.vladars.net и на сајту Кпмисије за кпнцесије Републике Српске 
www.koncesije-rs.org. 
Неблагпвремене, непптпуне, кап и ппнуде ппднесене пд стране непвлашћенпг лица неће 
се узети у разматраое.   
 
 
21. Лице задуженп за даваое инфпрмација 

 
        Нада Милпвчевић,  тел.  051/ 339‐411 и 339-581. 
 
 
 
 
Брпј: 05.05/360-107-14/15                                                                                           МИНИСТАР 

http://www.vladars.net/
http://www.koncesije-rs.org/


Датум:02.07.2018. гпдине                                                                                           Петар Ђпкић  
 


