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1. УВОД   
  
Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај  Комисије за 

концесије Републике Српске за 2018. 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 2018. 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 поступала 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 из више 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.  

              У петом дијелу је детаљно образложен финансијски дио пословања Комисије односно износ 
буџета Комисије и други приходи, с једне стране, а с друге стране књиговодствено исказани 
трошкови и расходи, те салдо Комисије  на крају 2018. године.  

Шести дио се односи на остале активности Комисије, те садржи податке о односу са домаћим 
и страним институцијама.  

Рад Комисије у 2018. 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. 

                                                 
1 Извјештај се подноси најкасније до 30.априла текуће године за претходну календарску годину 
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У сарадњи са надлежним органима, ресорним министарствима Владе Републике Српске и 
надлежним органима јединица локалне самоуправе, те другим стручним органима и тијелима 
Републике Српске и локалним заједницама, као и са представницима домаћих и страних невладиних 
организација који се баве овом проблематиком, састављени су елементи Новог документа о 
политици додјеле концесија, при чему је вођено рачуна и прилагођавања новим привредним 
околностима, нарочито у областима хидроенергетике, енергетике уопштено, те минерално 
сировинској и пољопривредној области. Комисија надаље додатно усклађује елементе новог 
Документа 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 2018. 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 Комисји за концесије Републике Српске 

Комисија је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након 
именовања првог сазива Комисије на сједници Народне Скупштине Републике Српске дана 
23.01.2004. године3.  

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 

                                                 
2
 Поједини појмови који се користе у овом Извјештају, а чије је значење одређено одредбама Члана 5. Закона, имају идентично значење; 

3 Одлуке о именовању објављене  у   „Службени гласник Републике Српске“, број: 12/04; 
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приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управЉање 
радом инфраструктурних објеката и уређаја, пружањем услуга и експлоатацијом природних ресурса 
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 

                                                 
4 Одлука Народне Скупштуине Републике Српске 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“, броj: 31/06; 
6
 „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18;  

7 У овом дијелу наведени су закони који су регулисали поступак додјеле концесије, a који су престали да важе доношењем новог Закона о 

концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да се наведени законски оквир на основу којег су додјељиване концесије и 
закључивани уговори о концесији на вишедеценијске периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети поступци додјеле 
концесија; 
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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.  

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. Законом 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; 

- 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 регулаторно 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. 

 



8 
 

2.1.2. Примјена других Закона у поступку додјеле концесија 

- Закон о страним улагањима ("Службени гласник Републике Српске", број: 21/18). Примјена 
наведеног Закона од стране Комисије односи се на одредбе о правима и обавезама страних 
улагача када су у питању Концесије; 

- Закон о страним улагањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 
25/02, 24/04, 52/11 и 68/13). који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним 
улагањима, број: 21/18); 

- Закон о страним улагањима и концесијама 8 (“Службени гласник 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, 50/10 и 66/18), као процесни закон, Комисија примјењује приликом 
одлучивања у складу са чланом 57. Закона.  

- 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 раду; 
- Закон о инспекцијама у Републици Српској; 
- Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске; 
- Закон о локалној самоуправи; 
- Закон о Правобранилаштву Републике Српске; 
- Закон о буџетском систему Републике Српске; 
- Закон о дану Републике; 
- Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа; 
- Закон о печатима; 
- Закон о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини; 
- Закон о празницима; 
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 
- Закон о територијалној организацији Републике Српске; 
- Закон о управној инспекцији; 
- Закон о уређењу простора и грађењу; 
- Закон о трезору; 
- Закон о заштити животне средине; 

                                                 
8 У овом дијелу наведени су закони који су регулисали поступак додјеле концесије, a који су престали да важе доношењем новог Закона о 

концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да се наведени законски оквир на основу којег су додјељиване концесије и 
закључивани уговори о концесији на вишедеценијске периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети поступци додјеле 
концесија; 
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- Закон о Влади Републике Српске; 
- Закон о експропријацији;   
- Закон о стварним правима;  
- 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 телекомуникацијама;  
- Закон о комуналним дјелатностима;  
- Закон о заштити ваздуха; 
- Закон о водама;  
- Закон о управЉању отпадом; 
- Закон о туризму; 
- Закон о јавним скијалиштима;  
- Закон о угоститеЉству; 
- Закон о поЉопривредном земЉишту;  
- Закон о споменицима и спомен-обиЉежјима ослободилачких ратова; 
- Закону о привредним друштвима; 
- Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској; 
- Закон о рибарству; 
- 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 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 играма на срећу, Законом о јавно-приватном партнерству, Законом о страним улагањима 
и другим позитивно-правним прописима. 
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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 подзаконских аката те измјена постојећих аката, а у складу са 

измјеном законске регулативе за сваку појединачну област на коју се односи акт. 

 
У складу са чланом 59. и чланом 68. Закона о концесијама, Комисија је, уз сагласност Владе 

Републике Српске  донијела сЉедећа подзаконска акта:  

- Правилник о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре 
концесионара, („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/14 и 61/17), 

- Правилник о садржају и начину вођења регистра уговора о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 65/14). 

 
Доношење наведених подзаконских аката је било потребно због чињенице, да је у 

међувремену ступио на снагу важећи 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 доласка 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. 
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3.  ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 
У периоду од 2004. год. закључно са 2018. год. укупно је закључено 389 (тристотинеосамдесетдевет) 
Уговора о концесији из сљедећих области: 
 
1. Електроенергетика (изградња и коришћење малих хидроелектрана, 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.            Саобраћај и везе; 
5. Трговина и туризам те 
6. Приређивање игара на срећу. 
 
Од почетка рада Комисије за концесије Републике Српске закључно са 2018. год. укупно је раскинуто 
68 (шездесетосам) уговора, док је за 40 (четрдесет) уговора истекао период кориштења концесије и 
то: 
- из области минералних сировина раскинуто је 10 (десет) уговора, а за 40 (четрдесет) уговора 

је истекао период кориштења концесије (истражни радови). 
- Из електроенергетске области раскинуто је укупно 41 (четрдесетиједан) уговор. 
- Из области коришћења пољопривредног земљишта и коришћења јавног водног добра 

раскинуто је 15  (петнаест)  уговора; 
- Из области туризма раскинута су 2 (два) уговора., 
а у 2018.години раскинуто је 42 (четрдесетдва) уговора о концесији.  
Разлог за раскидање Уговора је неиспуњавање обавеза од стране Концесионара.  
  
У досадашњем раду, Комисија за концесије Републике Српске је укупно одржала 663 
(шестстотинашездесетри) сједнице од чега је у 2018. години, одржала 60 (шездесет) сједница.  

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 2018. години, од стране ресорних министарстава, Владе Републике Српске, Правобранилаштва 
Републике Српске концесионара, начелника општина и локалних заједница, од стране разних 
удружења грађана, новинских агенција те значајног броја осталих правних и физичких лица, 
Комисији за концесије је упућено 491 (четиристотинедеведесетиједан) докумената: закључених 
уговора, анекса уговора, захтјева, рјешења, увјерења, разних извјештаја, података и остале пријемне 
документације.  
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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: 

- 13  Рјешења о давању сагласности на Студију економске оправданости;  
- 19  Рјешења о давању сагласности на Документацију за јавно надметање;  
- 20  Приједлога Рјешења Влади Републике Српске о избору најповољнијег понуђача и додјели 

концесије; 
- 38  Рјешења о давању сагласности за закључење уговора о концесији;  
- 28  Рјешења о давању сагласности на анексе уговора о концесији;  
-    5  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;  
-   4   Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;  
- 108   одговора на упите од стране ресорних министарстава, правних и физичких лица, 

начелника општина, упита од стране представника локалних заједница,новинара, 
Правобраснилаштва Републике Српске И осталих правних И физичких лица те  

- 44  интерне одлуке  Комисије за концесије;  
 
Комисија за концесије Републике Српске је у складу са својом надлежности, а на захтјев Владе 
Републике Српске односно њених ресорних министарстава, у току 2018. године рјешила укупно 128 
(стотинудвадесетосам) захтјева, што увидом у број горе наведених издатих Рјешења Комисије чини 
оквирно 100 % ријешених предмета тј.захтјева од стране Владе Републике Српске односно њених 
ресорних министарстава. 
 
Провјере рада Концесионара од стране Комисије за концесије Републике Српске вршене су 
обиласком Концесионара, сачињавањем записника, обиласком локалитета које је дато под концесију 
а како је прецизирано у концесионом уговору, обиласком 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. 

Такође, битно је нагласити да је Комисија за концесије остварила контакт са великом већином 
концесионара, а 69 (шездесетидевет) концесионара 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 финансијске извјештаје концесионара ради провјере плаћања концесионих накнада у 
складу са уговорима о концесији. 
Поред финансијских извјештаја за 2018. 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 сачинила прослиједила на даљње поступање: 
Сагласности за закључивање уговора о концесији заједно са Сагласности на приједлог уговора о 
концесији, затим Сагласности на анексе уговора о концесији, Приједлог Рјешења Влади Републике 
Српске о избору најповољнијег понуђача И додјели концесије, а након спроведеног поступка 
отварања и бодовања пристиглих понуда на објављени јавни позив, те Рјешења о о давању 
Сагласноцти на Документацију за јавно надметање, а како је приказано  у графикону 1. 
Кад су у питању интерне одлуке и одговори Комисије, Комисија је укупно дала 44 (четрдесетичетири) 
интерне одлуке.  
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Графикон бр. 1. 

Укупан број ријешених предмета Комисије за концесије Републике Српске у 2018.години 
 

Рјешење о давању
сагласности на закључење
уговора

Рјешење о давању
сагласности на анексе
уговора

Приједлог Рјешења Влади
о избору најповољнијег
Понуђача

Одговори на разне упите
министарстава, начелника
општина, концесионара и
осталих

 

3.1. Провјера рада Концесионара 

Комисија за концесије је у 2018. години обавила провјере из области пољопривреде, минералних 
ресурса, енергетике и малих хидроелектрана. У вези с тим, извршена је провјера рада Концесионара, 
или су достављени извјештаји Концесионара, или су одржани разни видови интеракција са 183 
концесионара о реализацији концесионих уговора, а од стране 69 (шездесетидевет) концесионара је 
на захтјев Комисије достављена обимна документација у вези реализације концесионих уговора, а 
коју документацију је Комисија пажљиво анализирала, упоређивала са првобитном документацијом , 
као што је нпр. Студија економске изводљивости са елементима процјене заштите животне средине, 
Уговори о додјели концесије по разним областима, Анекси уговора и остало.  

Комисија је по добијању потадака извршила увид и анализу у финансијске извјештаје концесионара 
ради провјере плаћања концесионих накнада у складу са уговорима о концесији. 
 
Поред финансијских извјештаја за 2018. 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. 
 

За извјештајни период 2018. године провјере рада Концесионара вршене су обиласком 
Концесионара, сачињавањем записника, обиласком лица мјеста на којем се одвијају радови на 
реализацији концесионог посла, обиласком локалитета које је дато под концесију а како је 
прецизирано у концесионом уговору, прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији 
уговора о концесији, анализирањем документације дате на увид од стране Концесионара и изјава у 
вези реализације пословних активности прикупљањем и анализирањем извјештаја о реализацији 
уговора о концесији, 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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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, увођењем нових системских електронских 
апликација те даљњим радом на стварању и усавршавању електронске базе података, како би се што 
тачније могле пратити активности рада Концесионара, рада саме Комисије за концесије Републике 
Српске, као и објављивање јавних података на званичној интернет страници Комисије за концесије 
Републике Српске. 
 

У календарској 2018. 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. 

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 2018. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства је упутило 79 
(седамдесетдевет) 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:  

- 4   Рјешења о давању сагласности на Студије економске оправданости;  
- 1   Рјешење о одбијању давања претходне сагласности на студију економске      оправданости; 
- 6   Рјешења о давању сагласности на Документацију за јавно надметање;  
- 13 Рјешење о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;  
- 19 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 изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години.    

У табелама 1., 2., 3., 4., 5. и 6. дат је преглед рјешења и закључака Комисије у 2018. години из области 
изградње и коришћења енергетских објеката.  
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Табела 1.  - Преглед закључених Уговора о концесији из области изградње и коришћења 
енергетских објеката у 2018.години:   

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора 
Датум 

закључења 
Уговора 

1. 
„GREEN ENERGY“ д.о.о. 
Пале 

Изградња и коришћење МХЕ 
„Миљацка“ на ријеци Миљацки 

општина Источни Стари Град 
05.05/360-214-2/17 19.02.2018. 

2. 
ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. 
Гацко 

Коришћење термоенергетског 
објекта ТЕ „Гацко 1“ 

05.05/012-683/18 30.03.2018. 

3. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП „ХЕ на 
Дрини“ а.д. 

Коришћење хидроенергетског 
објекта на ријеци Дрини 

05.05/012-686/18 30.03.2018. 

4. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП „ХЕ на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић 
Град 

Коришћење хидроенергетског 
објекта на ријеци Врбас (ХЕ 

Бочац) 
05.05/012-687/18 30.03.2018. 

5. 
ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. 
Угљевик 

Коришћење термоенергетског 
објекта ТЕ „Угљевик 1“ општина 

Угљевик 
05.05/012-684/18 30.03.2018. 

6. 
„NEW ENERGY“ д.о.о. 
Брчко 

Изградња и коришћење МХЕ 
„Невачка“ на ријеци 

Ступчаници општина Хан 
Пијесак 

05.05/360-273-25/18 14.05.2018. 

7. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП „ХЕ на 
Требишњици“ а.д. 
Требиње 

Коришћење хидроенергетских 
објеката на ријеци 

Требишњици 
05.05/012-685/18 30.03.2018. 

8. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП „ХЕ на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић 
Град 

Изградња и коришћење МХЕ 
„Кућна турбина“ на ријеци 

Врбас општина Мркоњић Град 
05.05/360-63-18/17 21.06.2018. 

9. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП 
„Електро Бијељина“ 
а.д. Бијељина 

Коришћење МХЕ „Власеница“ 
на ријеци Студени Јадар 

05.05/360-2-17/14 31.07.2018. 

10. 

МХ „Електропривреда 
РС“ МП а.д. 
„Требиње“-ЗП 
„Електро Бијељина“ 
а.д. Бијељина 

Коришћење МХЕ „Тишча“ на 
ријеци Тишчи 

05.05/360-2-18/14 31.07.2018. 

Укупно је закључено 10 (десет) Уговора о концесији из области изградње и коришћења енергетских 
објеката. 
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Табела 2. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из области 
изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години:  
 

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
Студија економске 
оправданости МХЕ „Студена“ 
на ријеци Студеној и Јаловој 

Дата сагласност на 
студију економске 

оправданости 

На ријеци 
Студеној и 

Јаловој, 
Општина Теслић 

21.02.2018. 

2. 

Студија економске 
оправданости за изградњу 
МХЕ „Јовићи“ на ријеци Пливи 
ради продужења концесионог 
периода и прибављања 
неопходних дозвола за 
изградњу и рентабилност 
пројекта 

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

На ријеци Пливи, 
Општина Шипово 

27.03.2018. 

3. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије за ТЕ 
„Станари“, општина Станари 

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

ТЕ „Станари“, 
Општина Станари 

03.10.2018. 

4. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије за 
изградњу малих 
хидроелектрана „Јабушница 
1“ на ријеци Јабушници, 
„Јабушница С-Ј-1“ на ријеци 
Јабушници, „Јабушница С-Ј-3“ 
на ријеци Јабушници, 
„Сутјеска С-3“ на ријеци 
Сутјесци, „Сутјеска 2Б“ на 
ријеци Сутјесци, 
 Општина Гацко 

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

На ријеци 
Јабушници и на 
ријеци Сутјесци, 
Општина Гацко 

12.12.2018. 

Укупно је дато 4 (четири) сагласности на Студије економске оправданости из области изградње и 
коришћења енергетских објеката.  
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Табела 3. - Рјешења Комисије о одбијању давања претходне сагласности на Студију економске 
оправданости из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије 
изградњемалих 
хидроелектрана: „Јабушница 
1“ на ријеци Јабушници, 
„Јабушница С-Ј-1“ на ријеци 
Јабушници, „Јабушница С-Ј-3“ 
на ријеци Јабушници, 
„Сутјеска С-3“ на ријеци 
Сутјесци, „Сутјеска 2Б“ на 
ријеци Сутјесци, општина 
Калиновик и Гацко 

Одбијање Захтјева 
МИЕР-а за давање 

претходне сагласности 
на студију економске 

оправданости 

„Јабушница 1“ на 
ријеци 

Јабушници, 
„Јабушница С-Ј-1“ 

на ријеци 
Јабушници, 

„Јабушница С-Ј-3“ 
на ријеци 

Јабушници, 
„Сутјеска С-3“ на 
ријеци Сутјесци, 
„Сутјеска 2Б“ на 
ријеци Сутјесци, 

општина 
Калиновик и 

Гацко 

04.09.2018. 

Укупно је одбијен 1 (један) Захтјев на Студију економске оправданости из области изградње и 
коришћења енергетских објеката.  
 
Табела 4. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за јавно надметање из 
области изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години: 

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење 
соларне електране „Љубиње 
3“ на подручју општине 
Љубиње 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Соларна 
електрана 

„Љубиње 3“ 
општина Љубиње 

13.06.2018. 

2. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење МХЕ 
„Градац“ на ријеци Колина, 
општина Фоча 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

 На ријеци 
Колина, општина 

Фоча 
20.06.2018. 

3. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење МХЕ 
„Хотовље“ на Врховиској 
ријеци, општина Калиновик 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

На Врховиској 
ријеци, општина 

Калиновик 
20.06.2018. 
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4. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење МХЕ 
„Бјелава“ на ријеци Бјелава и 
МХЕ „Мала Бјелава“ на ријеци 
Малој Бјелави, општина Фоча 
 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

На ријекама 
Бјелава и Мала 

Бјелава, општина 
Фоча 

20.06.2018. 

5. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење 
вјетроелектране „Гребак“, 
општина Невесиње 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

вјетроелектрана 
„Гребак“, 
општина 

Невесиње 

27.11.2018. 

6. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
додјелу концесије за 
изградњу и кориштење МХЕ 
„Штедрић 1“ на ријеци 
Штедрић, општина Милићи 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

МХЕ „Штедрић 1“ 
на ријеци 
Штедрић, 

општина Милићи 

06.12.2018. 

Укупно је дато 6 (шест) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области изградње и 
коришћења енергетских објеката.  
 
 
Табела 5. – Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области 
изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години: 
 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
„GREEN ENERGY “ д.о.о. 
Пале 

Изграња и кориштење 
МХЕ „Миљацка“ на ријеци 
Миљацка, општина Пале 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

08.02.2018. 

2. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „РиТЕ Гацко“ АД 
Гацко 

Кориштење 
термоенергетског објекта 

„ТЕ Гацко 1“, општина 
Гацко 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 

3. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „РиТЕ Угљевик АД 
Угљевик 

Кориштење 
термоенергетског објекта 
„ТЕ Угљевик 1“, општина 

Угљевик 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 

4. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“- 
ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град 

Коришћење 
хидроенергетског објекта 
на ријеци Врбас- ХЕ Бочац 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 

5. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „ХЕ на Требишњици“ 
а.д. Требиње 

Коришћење 
хидроенергетског 
објеката на ријеци 

Требишњици као и право 
кориштења воде слива 

ријеке Требишњице 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 
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6. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. 
Вишеград 

Коришћење изграђеног 
хидроенергетског 

објеката ХЕ Вишеград на 
ријеци Дрини као и право 

кориштења воде слива 
ријеке Дрине 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 

7. 
„NEW ENERGY“ д.о.о. 
Брчко 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Невачка“ на ријеци 
Ступчаници, општина Хан 

Пијесак 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

12.04.2018. 

8. 
ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Кућна турбина“ на 
ријеци Врбас, општина 

Мркоњић Град 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

19.04.2018. 

9. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „Електро Бијељина“ 
а.д. Бијељина 

Коришћење МХЕ 
„Власеница“ на ријеци 

Студени Јадар 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

13.06.2018. 

10. 

МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“-
ЗП „Електро Бијељина“ 
а.д. Бијељина 

Коришћење МХЕ „Тишћа“ 
на ријеци Тишћи као и 

право коришћења воде 
ријеке Тишће 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

13.06.2018. 

11. 
„Србињепутеви“ а.д. 
Фоча 

 
Изградња и коришћење 
МХЕ „Бјелава“ на ријеци 

Бјелави и МХЕ „Мала 
Бјелава“ на ријеци Мала 

Бјелава општина Фоча 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

16.10.2018. 

12. 
„СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. 
Фоча 

 
Изградња и коришћење 
МХЕ „Градац“ на ријеци 
Колини општина Фоча 

 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

16.10.2018. 

13. „ДЕЛАСО“ д.о.о. Теслић 

 
Изградња и коришћење 

МХЕ „Хотовље“ на 
Врховинској ријеци 
општина Калиновик 

 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

16.10.2018. 

Укупно је дато 13 (тринаест) Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из 
области изградње и кориштења енергетских објеката .  
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Табела 6. – Рјешења Комисије за концесије о давању Сагласности на закључење Анекса уговора о 
концесији из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2018. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „САС“ д.о.о. Прибој 

Изградња МХЕ „Крупац“ 
на ријеци Жељезници, 

општина Источна Илиџа 
и општина Трново, град 

Источно Сарајево 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

уговора о 
концесији 

08.02.2018. 

2. 
„ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић 
Град 

Изградња МХЕ „Бочац 2“ 
на ријеци Врбас, 

општина Мркоњић Град 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

уговора о 
концесији 

23.02.2018. 

3. 
„АR FORCE HYDROPRO“ д.о.о 
Лакташи 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Лука“, МХЕ 

„Фаловићи“ и МХЕ 
„Годијено“ на ријеци 

Ћехотини, општина Фоча 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

II уговора о 
концесији 

23.02.2018. 

4. „БББ“ д.о.о. Шипово 
Изградња МХЕ 

„Главица“ на ријеци 
Пливи, општина Шипово 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

III уговора о 
концесији 

28.02.2018. 

5. 
„Медош Оне“ д.о.о. Бања 
Лука 

Изградња МХЕ „Медош“ 
на ријеци Дрињачи, 

општина Зворник 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

II уговора о 
концесији 

21.03.2018. 

6. 
„Оморика МХЕ“  д.о.о. 
Зворник 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Парни луг на 
ријеци Дрињачи, 
општина Зворник 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

III уговора о 
концесији 

04.04.2018. 

7. „БББ“ д.о.о. Шипово 
Изградња МХЕ 

„Главица“ на ријеци 
Пливи, општина Шипово 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

III уговора о 
концесији 

04.04.2018. 

8. 
„Цредо Инвест РС“ д.о.о. Бања 
Лука 

Изградња МХЕ „Јањина-
Ј2“ на ријеци Јањина, 

општина Чајниче 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

I уговора о 
концесији  

12.04.2018. 

9. 
„ЕФТ-РиТЕ Станари“ д.о.о. 
Станари 

Изградња и кориштење 
„ТЕ Станари“, општина 

Станари 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

VII уговора о 
концесији 

19.07.2018. 

10. 
„Електро Јована“ д.о.о. 
Милићи 

Изградња МХЕ „Јована“ 
на ријеци Зелени Јадар 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

V уговора о 
концесији 

27.07.2018. 

11. 
МХ „Електропривреда РС“-МП 
АД „Требиње“-ЗП „Пале“ а.д. 
Пале 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Месићи-Нова“ на 
ријеци Прачи, општина 

Рогатица 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

уговора о 
концесији 

01.08.2018. 
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12. 
МХ „Електропривреда РС“-МП 
АД „Требиње“-ЗП „Пале“ а.д. 
Пале 

Изградња МХЕ 
„Богатићи Нова“ на 
ријеци Жељезници 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

уговора о 
концесији 

04.09.2018. 

13. „САС“ д.о.о. Прибој 
Изградња МХЕ „Крупац“ 

на ријеци Жељезници 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

II уговора о 
концесији 

03.10.2018. 

14. „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево 

Изградња МХЕ 
„Подивич“ на ријеци 
Касиндолској ријеци, 

град Источно Сарајево 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

III уговора о 
концесији 

03.10.2018. 

15. „Еол први“ д.о.о. Невесиње 

Изградња и кориштење 
парка вјетрењача на 
локацији „Трусина“, 
општина Невесиње 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

IV уговора о 
концесији 

16.10.2018. 

16. „GREEN ENERGY“ д.о.о. Пале 

Изградња МХЕ 
„Миљацка“ на ријеци 

Миљацки, општина 
Источни Стари Град 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

I уговора о 
концесији 

25.10.2018. 

17. 
„ЕФТ-РиТЕ Станари“ д.о.о. 
Станари 

Изградња и кориштење 
„ТЕ Станари“, општина 

Станари 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

VIII уговора о 
концесији 

12.12.2018. 

18. „Електрос“ д.о.о. Бања Лука 
Изградња МХЕ „Говза Б-

Г-1-Јелеч“ на ријеци 
Говзи 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

IV  уговора о 
концесији 

18.12.2018. 

19. 
„Хидроват“ д.о.о. Бјелајци, 
Мркоњић Град 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Шипово“ на ријеци 

Јањ, општина Шипово 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

I уговора о 
концесији 

18.12.2018. 

Укупно је дато 19 (деветнаест) 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 електроенергетике  
 
У области електроенергетике до сада је закључено 151 (стотинупедесетједан) концесиони уговор 
путем самоиницијативне понуде тј. по новом Закону о концесијама – путем Иницијативе 
заинтересованог лица,  путем Јавног позива и путем Преговарачког поступка.  
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)------------    93 уговора  
- Средње и велике ХЕ (преко 10 МW )-------------------    10 уговора 
- Термоелектране -------------------------------------------      4 уговора 
- Вјетроелектране--------------------------------------------      2 уговора 
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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. 2018. 

1 1 92 13 0 3 3 1 3 2 9 3 1 2 8 

 
Од броја горе наведених додјељених концесија из области изградње и кориштења МХЕ  до данас су 
пуштене у комерцијални рад  24 (двадесетчетири) 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 додијељених концесија из области изградње и кориштења МХЕ  у комерцијални рад је до 
2018. године било пуштено 21 (двадесетједна) мала хидроелектрана, док су у 2018. год. у 
комерцијални рад пуштене још 3 (три) мале хидроелектране, што укупно износи 24 (двадесетчетири) 
мале хидроцентрале које су у комерцијалном раду на дан 31.12.2018.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) и у складу са Правилником о садржају и начину 
вођења Регистра уговора о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 65/14) .  
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3.2.3.2. Термоелектране   
 
- ТЕРМОЕЛЕКТРАНА  „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 „ЕФТ Гроуп Рудник лигнита Станари“ 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 ЕФТ International 
Investments  Holdings Limited, Лондон, Велика Британија. 

 
Од свог оснивања Друштво је са Владом Републике Српске закључило између осталог: 

- 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.), 
- Анекс VI (Јул 2016.) и  
- Анеx VII (јул 2018.)  

 
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. 
 

Основни технички и економски показатељи пословања у 2018. години 

Опис     Реализација  План 2018.  Индекс 
         2018 
 
1              2          3   2/3*100 
 
Производња ел. енергије (МWh)         2.056.001  2.025.000  101,53 
Производња откривке (м3чм)                       11.321.059  8.670.000  130,58 
Производња угља (т)                         2.587.462  2.460.000  105,18 
Продаја угља (т)               301.392     200.000  150,69 
 
Укупни приходи (000 КМ)              195.756      185.019  105,80 

Блок ТЕ Станари је у Децембру 2018.године произвео 182.815 МWh чиме је 2018. година завршена са 
укупном производњом од 2.056.001 МWh. За производњу је потрошено 2.288.745 т угља, док је у 
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сврхе контроле емисија потрошено 18.984 т кречњака. Током цијеле године емисије како сумпорних 
и азотних оксида, тако и прашкастих материја нису прелазиле граничне вриједности. 

Укупно вријеме проведено на мрежи је 7.592 часова, што претворено у расположивост, на годишњем 
нивоу износи 86,7%. Вријеме ван мреже, односно укупно вријеме свих застоја је 1.169 часова. 
Мјесец са највећом производњом у 2018. је био Март, када је произведено 203.234 МWh, а најдужи 
период рада на мрежи је остварен између Маја и Септембра, у трајању од 148 дана. 
 
  Основни показатељи рада Термоелектране Станари у 2018. години 

 Мјесец    Вријеме     Вријеме    Просјечна    Енергија   Енергија                    План            Остварење 
      рада              ван нето    предата у  преузета из         производње                 плана 
   на мрежи    мреже        снага      мрежe                  мреже 

   (h)         (h)             (МW) (МWh)   (МWh)   (МWh)               (%) 

Јануар          566,2        177,8            274        155.128     648,5  195.000                79,55 

Фебруар        667                5             273            182.389                     46,6  175.000                             104,22 
Март       774              0               273  203.234          0  190.000                             106,97 
Април          169          551              254     42.886                   123,2     40.000                             107,21 
Мај       675             69             269   181.633     309,8   155.000                             117,18 
Јуни       720               0              273   196.268                        0   185.000                             106,09 
Јули       744               0              272   202.122                        0   190.000                             106,38 
Август       744               0             268,19   199.536                        0  190.000                             105,02 
Септембар  673             47             264,80   178.287                   233,9  185.000                               96,37 
Октобар       499              246            269,20   134.335                   628,4  140.000                95,95 
Новембар   720                0            274,10   197.368                        0  190.000                             103,88 
Децембар    671                73            272,60    182.815                   274,7  190.000                 96,22 

Укупно     7.592          1.169           270,80      2.056.001                3.373              2.025.000                              101,53 

   

Рекордно вријеме проведено на мрежи без застоја 

                 Непрекидан рад на мрежи 

Период    од 03.05.2018. до 29.09.2018. 

Укупно вријеме              148 дана и 4х 



25 
 

„ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари у 2018. год. је остварио је рекордан износ 
прихода од продаје у износу преко 195 милиона КМ. Укупно је продато 2.091.392 МWh електричне 
енергије и остварен приход по том основу од преко 174 милиона КМ. Друштво је током 2018. године 
обновило Дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије (издату од стране 
РЕРС-а) са роком важења до 2028. године. 

У току 2018. године Друштво је имало инвестициона улагања у укупном износу од 8.667.233 КМ и то: 

- Земљиште (рудник)                                              355.133 КМ; 

- Грађевински објекти (рудник и термоелектрана)                              512.802 КМ;        

- Постројења и опрема (рудник и термоелектрана)                                       7.757.871 КМ;           

- Нематеријална улагања (рудник и термоелектрана)                                            41.427 КМ. 

ЕФТ- РиTе Станари д.о.о. је на име концесионе накнаде за период 01.01-31.12.2018.године уплатило 
5.924.141,20 КМ и то: 

- Концесиона накнада за експлоатацију угља                                                                661.674,81 КМ; 

- Концесиона накнада за право кориштења воде                                                             24.177,56 КМ; 

- Концесиона накнада за кориштење термоелектране                                 5.238.288,83 КМ.  

 
-„ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК 1“ 
 
Између уговорних страна, Владе Републике Српске и МХ МП„Електропривреде Републике Српске“-ЗП 
„РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик закључен је Уговор о концесији за кориштење термоенергетског објекта 
„Термоелектрана Угљевик 1“, општина Угљевик. Реализација додијељене концесије користи се у 
складу са потписаним уговором. 
 
До 31.12.2018. године на име концесионе накнаде уплаћено је укупно 5.933.938,63  КМ и то: 

- Концесиона накнада за коришћење термоенергетских објеката (по основу Закона о концесији 
од 01.04.2018. године) 3.166.827,40 КМ, 

- Накнада за коришћење минералних сировина у сврху производње електричне енергије 
(Закон о накнади за коришћење минералних сировина у сврху производње електричне 
енергије од 01.04.2018. године) 2.405.178,84 КМ, 

- Једнократна концесиона накнада по Уговору о концесији за коришћење термоенергетског 
објекта „Термоелектрана Угљевик 1“, општина Угљевик бр. 05.05/012-684/18 176.034,00 КМ, 

- Концесиона накнада за минералне сировине (Закон о концесији) 185.898,39 КМ. 
 
 
- ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БУК БИЈЕЛА“ 
 
Влада Републике Српске је дана 26.06.2018. године донијела одлуку о давању сагласности МХ ЕРС 
МП а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, да заједно оснују концесионо 
друштво „Хидроелектрана Бук Бијела“, друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и 
продају електричне енергије – Фоча, чији укупни оснивачки капитал износи 1.000.000 КМ, од чега је 
учешће ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 80%, односно 800.000 КМ, а учешће МХ ЕРС МП 
а.д. Требиње 20%, односно 200.000 КМ. 
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Матично предузеће а.д. Требиње и Зависно предузеће ХЕ на Дрини а.д. Вишеград, су у складу са 
чланом 5. Став 1. Тачка г) и чланом 26. Закона о концесијама РС основали Конзорциј-потписивањем 
Уговора о Конзорцију, како би испунили неопходне законске предуслове за подношење заједничке 
понуде за додјелу концесије за изградњу и коришћење хидроелектране „Бук Бијела“ на ријеци 
Дрини, општина Фоча. 
Рјешењем Владе Републике Српске од 25.05.2016. године додијељена је концесија за изградњу и 
коришћење „ХЕ Бук Бијела“ Конзорцијуму и са истим је закључен Уговор о концесији. 
 
Окружни привредни суд у Требињу је регистровао ХЕ „Бук Бијела д.о.о. Фоча, која је конституисала 
своје органе: привремени Надзорни одбор, привремени Одбор за ревизију, и Управу Друштва, те 
усвојила планове пословања и јавних набавки за период 2019-2021. 
 
Овим чином у 2018. години, створене су претпоставке да се донесе Инвестициона одлука и отпочну 
активности на уговарању и извођењу радова по систему „кључ у руке“ и финансирањем. 
Основа за доношење ове Инвестиционе одлуке је тех.економско рјешење (Идејни пројекат са 
хидрауличким моделом и Студијом оправданости за ХЕ Бук Бијела и ХЕ Фоча из 2012. године), 
препоруке ревидента и закључка Стручне Комисије именоване Рјешењем Управе МП из 2012. 
године, те смјернице ревидената из 2018. године. 
 
Изградња ХЕ Бук Бијела предвиђена је планом пословања Друштва за 2019. годину и трогодишњим 
планом пословања Друштва за период 2019-2021. година, консолидованим планом МХ ЕРС за 2019. 
годину, 2019-2021, и плановима оснивача (МП и ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград) за 2019. годину и 
период 2019-2021, те ће бити обухваћена и Плановима Друштва, консолидованим плановима МХ ЕРС 
и оснивача за једногодишње и трогодишње периоде, закључно са 2023. годином. 
Средства за изградњу ХЕ Бук Бијела обезбиједиће се: 

- 25% из властитих средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у предузећу 
- 75% из кредитних средстава. 

 
 
- ХИДРОЕЛЕКТРАНА „УЛОГ“ 
 
Прилоком увида у документацију Концесионара „ЕФТ-ХЕ УЛОГ“ д.о.о. Калиновик и Периодични 
извјештај о напредовању пројекта ХЕ Улог на ријеци Неретви, од стране Комисије за концесије 
Републике Српске, констатовано је стање на реализацији пројекта изградње ХЕ „Улог“, који се огледа 
у сљедећем:  
 

- Све пројектне активности до краја 2018. године су вођене по унапријед утврђеном плану 
рада.  

- Пројекат је у погледу дозвола и припремљености локација потпуно спреман за наставак 
изградње. 

- Према последњим процјенама, поступак прибављања кредитних средстава би могао бити 
завршен половином 2019. године.  

- У погледу одредби Уговора о концесији, анексима уз Уговор продужен је концесиони период 
на 50 (педесет) година, а период изградње на 9 (девет)  година. 

- Имовинско – правни односи за изградњу главних објеката ХЕ Улог су ријешени. 
- Закључно са 31.12.2018. године у пројекат ХЕ Улог је уложено 13.879.459 еура сопствених 

средстава. Укупна процијењена вриједност пројекта је 73 мил. еура. Сагласно финансијском 
плану, пројектно предузеће ће уложити још око 14 милиона еура сопствених средстава. 
Остатак од укупно потребних средстава ће бити обезбијеђен из кредита. 

- Преговори са кредиторима за прибављање средстава су у одмаклој фази, међутим, 
преговори са кинеским кредитором су сложени и трају дуже од очекиваног. Интензивни 
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преговори воде се са кинеском развојном банком ЦДБ уз кинеску агенцију за осигурање 
кредита China Export & Credit  Insurance Corporation. 

- Закључен је Уговор за Надзор на изградњи ХЕ Улог са Швајцарском конултантском 
компанијом Стуцкy. 

- Покренут је поступак експропријације и проглашена експропријација земљишта за коридор 
прикључног далековода ДВ 2x110кВ за општине Невесиње и Калиновик. 

- У четвртом кварталу 2018. године, расписан је међународни тендер за изградњу прикључног 
далековода ДВ 2x110Кв. Прибављене су три валидне понуде чија је евалуација у току. 

- Извршене су припреме, прибављени локацијски услови за изградњу Контејнерског 
канцеларијског простора на градилишту за потребе инвеститора и надзора.  Припреме 
изградње су у току. 
 
 

-  ХИДРОЕЛЕКТРАНА „ДАБАР“ 
 
У периоду од оснивања Друштва до Децембра 2018. године, извршене су сљедеће активности: 

 Припремни радови (истражни радови, израда Главног пројекта, изградња приступних путева, 
водовода за снабдијевање градилишта и градилишних насеља, далеководи 20 кВ са 
припадајућим трафостаницама). 

Током реализације припремних радова Друштво је наилазило на различите проблеме који су 
утицали на утврђену динамику реализације Пројекта. Посебни проблем у реализацији пројекта 
представљао је управни спор од стране Министарства околиша и туризма Федерације БиХ на 
Рјешење о одобравању Студије утицаја пројекта ХЕ Дабар на животну средину. Спор је окончан 2016. 
године.  
Након закључења Уговора, приступило се изради Главног пројекта ХЕ Дабар. Главним пројектом ХЕ 
Дабар обухваћени су следећи објекти: 

- Брана Пошћење са насипима и акумулационим базеном, 
- Доводни тунел са улазном грађевином и приступним тунелима, 
- Водостан и цјевовод под притиском, 
- Машинску зграду са пратећим објектима и опремом, 
- Канал кроз Дабарско поље 
- Далековод 220Кв и разводно постројење. 

Према Главном пројекту ХЕ Дабар и новој Студији економске оправданости која је урађена 2018. 
године, процијењена укупна вриједност инвестиције износи 488.000.000 КМ. Влада Републике Српске 
је дала сагласност на измјену Инвестиционе одлуке. 
Концесионар је у складу са чланом 14.тачка (1) алинеја (а) Уговора доставио гаранцију за добро 
извршене послове у Припремном периоду. 
У периоду од 01.01-31.12.2018. године, у најкраћем, извршене су следеће активности: 

- Израђена је нова Студије оправданости, чији је основ био ревидован Главни пројекат за све 
објекте ХЕ Дабар, али и све преостале активности како би се завршетком истих ХЕ Дабар 
пустила у рад. 

- Студија економске оправданости је поред ефеката на прагу електране, уобзирила и ефекте на 
низводним, већ израђеним хидроелектранама, те укупна средња годишња производња ХЕ 
Дабар са низводним ефектима износи 516,8 ГWх. Студија економске оправданости је 
показала пуну оправданост изградње ХЕ Дабар. 

 
У току су следеће активности: 

- Извођење радова на доводном тунелу. До сада је извршен ископ доводног тунела у дужини 
око 6.000 метара и уграђена примарна подграда, што износи 40% радова на тунелу. 
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- Покренута процедура/јавни позив за избор извођача радова који ће уједно да обезбиједи и 
кредитна средства за завршетак преосталих објеката ХЕ Дабар и пуштање у рад исте, у што 
краћем периоду. 

- Кредитна средства за изградњу осталих објеката ХЕ Дабар потребно је обезбиједити на 
основу раније одређеног начина финансирања (25% из властитих средстава и 75% из 
кредитних средстава), а у складу са Инвестиционом одлуком. 

- У току је процес експропријације на подручју акумулације „Невесиње“, док је за остале 
објекте рјешавање имовинско-правних односа у завршној фази. 

 
 
-  ХИДРОЕЛЕКТРАНА „МРСОВО“  
 
Увидом у документацију Концесионара „ЦОМСАР ЕНЕРГY ХИДРО“  на реализацији Уговора о 
концесији за изградњу и коришћење ХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 
37,3 МW констатује се следеће:  

- 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 издало употребну дозволу. 

- 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. 

Сложена ситуација на финансијским тржиштима у протеклом периоду, ниске цијене електричне 
енергије у Европи успорили су активности на реализацији пројекта те условили потребу за поновним 
одређивањем параметара исплативости електране, усклађивањем цијена опреме и вриједности 
радова у вези са изградњом, као и продајне цијене електричне енергије. 
Активности на реализацији концесионог Уговора се настављају, гдје су у току 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 2018. 
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 2018.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. 
 

3.4. Активности Комисије из области минералних ресурса  
 
3.4.1. Рјешења Комисије 
 
У току 2018. године, Министарство индустрије, енергетике и рударства је упутило 52 (педесетдва) 
захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области минералних ресурса, а Комисија је 
донијела и упутила Министарству индустрије, енергетике и рударства:  

- 2   Рјешење о давању сагласности на Студију економске оправданости;   
- 5   Рјешења о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање;  
- 4   Рјешења о давању сагласности на закЉучење уговора о концесији;  
- 11 Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;  
- 3   Рјешења о давању сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији.  

 
Министарство индустрије, енергетике и рударства је доставило 12 (дванаест) закључених Уговора о 
концесији из области минералних ресурса у 2018. години.  

У табелама 7., 8., 9., 10., 11., 12., и 13. дат је преглед закЉучених уговора, рјешења и закључака 
Комисије у 2018. години из области минералних ресурса.  

Табела 7. -Преглед закЉучених Уговора о концесији из области минералних ресурса у 2018. 
години:   

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора 
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 
„Мркоњићпутеви“ 
д.о.о. Мркоњић Град 

Експ.тех.грађ.камена доломита 
на лежишту „Чираковац“ 
општина Мркоњић Град 

05.07/310-19/18 19.01.2018. 

2. 
„Интеграл 
Инжињеринг“ а.д. 
Лакташи 

Експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лежишту 

„Планина“ општина Бања 
Лука 

05.07/310-277-1/17 21.02.2018. 

3. 
ЈУ „Бања Кулаши“ 
д.о.о. Прњавор 

Експ.темоминер.воде на 
лежишту „Кулаши“ општина 

Прњавор 
05.07/310-1-11/18 23.03.2018. 

4. 
„Кречана Инвест“ 
д.о.о. Челинац 

Екс.тех.грађ.камена кречњака 
на лежишту „Црни Вир“ 

општина Челинац 
05.07/310-349-12/17 27.04.2018. 

5. 
„Приједорпутеви“ а.д. 
Приједор 

Екс.тех.грађ.камена 
серпентинита на лежишту 
„Вукића Мајдан“ општина 

Приједор 

05.07/310-14-10/18 27.04.2018. 
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6. 
„АрцелорМиттал“ 
д.о.о. Приједор 

Експ.жељезне руде на лежишту 
„Омарска“ код Приједора 

05.07/310-173/18 16.04.2018. 

7. 
„Бетон Хуремагић“ 
д.о.о. Нови Град 

Експ.тех.грађ.камена 
доломитичног кречњака на 

лежишту „Скакавац-Матавази“ 
општина Нови Град 

05.07/310-41-11/18 24.05.2018. 

8. 
„Компанија 
Милојевић ГиЉе Гас“ 
д.о.о. БијеЉина 

Коришћење термоминер.воде 
као техногене минералне 

сировине на лежишту „Какмуж“ 
општина Петрово 

05.07/310-148-11/18 25.06.2018. 

9. „Градип“ а.д. Прњавор 
Експ.тех.грађ.камена кречњака 

на лежишту „Грич“ општина 
Прњавор 

05.07/310-26-8/18 16.08.2018. 

10. 
„Медна НВ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Истраживање угЉа на 
локалитету „Медна“ код 

Мркоњић Града 
05.07/310-267/18 30.07.2018. 

11. 
„Геокоп“ д.о.о. 
Дервента 

Експ.тех.грађ.камена 
перидотита 

(дунита,харцбургита и 
лезолита) на лежишту „Делић 

Брдо“ општина Петрово 

05.07/310-191-8/18 24.08.2018. 

12. 
„Аридал“ д.о.о. 
Требиње 

Експ.тех.грађ.камена кречњака 
на лежишту „Врањак“ општина 

Требиње 
05.07/310-236-9/18 14.09.2018. 

13. 
„Јапра“ д.о.о. Нови 
Град 

Експ.гипса на лежишту 
„Петковац“ код Новог Града 

05.07/310-434/18 31.12.2018. 

Укупно је закЉучено 13 (тринаест) Уговора о концесији из области минералних ресурса.  
 
Табела 8. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из области 
минералних ресурса у 2018. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Студија економске 
оправданости продужења 
рока концесионог уговора за 
коришћење-експ. угЉа на 
експ. поЉима Рашковац 
Драгаловци и Остружња 

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

Експ. поЉа 
Рашковац 

Драгаловци и 
Остружња, 

Општина Станари 

03.10.2018. 

2. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока концесионог уговора за 
ист. И експ. питке 
индустријске воде на лежишту 
„Драгаловци“ 

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

Лежиште 
„Драгаловци“, 

Општина Станари 
03.10.2018. 

Укупно су дате 2 (двије) сагласности на Студију економске оправданости из области минералних 
ресурса.  
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Табела 9. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за јавно надметање из 
области минералних ресурса у 2018. години.  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за додјелу 
концесије за коришћење и  
изградњу термоминер.воде 
на лежишту Какмуж, општина 
Петрово 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Лежиште Какмуж, 
општина Петрово 

31.01.2018. 

2. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за додјелу 
концесије за истраживање 
угЉа на локалитету „Медна“ 
код Мркоњић Града 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

локалитет 
„Медна“ 
Општина 

Мркоњић Град 

06.02.2018. 

3. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за додјелу 
концесије за експ.архит.грађ. 
камена-кречњака на лежишту 
„Врањак“ код Требиња 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Лежиште 
„Врањак“ 

општина Требиње 
30.05.2018. 

4. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за додјелу 
концесије за експ. олова и 
цинка и пратећих метала 
бакра и сребра на лежишту 
„Челебићи“ општина Фоча 

Дата сагласност уз услов 
да МИЕР изврши допуну 

и корекцију 
документације на начин 
да се критеријуми 5. И 6. 
за вредновање понуда 
допуне формулама за 

обрачун 

лежиште 
„Челебићи“ 

општина Фоча 
11.09.2018. 

5. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за додјелу 
концесије експ.тех.-
грађ.камена-серпентинита на 
лежишту „Рудине“, општина 
Станари 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Лежиште 
„Рудине“, 

општина Станари 
25.12.2018. 

Укупно је дато 5 (пет) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области минералних 
ресурса.  
 
Табела 10.  - Рјешења Комисије о давању сагласности на закЉучење уговора о концесији из 
области минералних ресурса у 2018.години 

 
р/б 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Локација 

Датум 
доношења 

Рјешења 

1. 

„Арцелор Миттал 
Приједор“ доо 
Приједор - експлоатац. 
жеЉезне руде на 
лежишту „Омарска“ код 
Приједора 
 

Дата сагласност на 
закЉучење уговора 

лежиште „Омарска“ 
код Приједора 

08.02.2018. 
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2. 

„Градип“ а.д. Прњавор 
– експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лежишту 
„Грич“ општина 
Прњавор 

Дата сагласност на 
закЉучење уговора 

лежиште „Грич“, 
 општина Прњавор 

07.03.2018. 

3. 

„Арцелор Миттал 
Приједор“ доо 
Приједор – 
експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лежишту 
„Дреновача“ код 
Приједора 

Дата сагласност на 
закЉучење уговора 

лежиште 
„Дреновача“ код 

Приједора 
17.05.2018. 

4. 

„ЈАПРА“ а.д. Нови Град 
– експ.гипса на лежишту 
„Петковац“ код Новог 
Града 

Дата сагласност на 
закЉучење уговора 

лежиште „Петковац“ 
код Новог Града 

04.09.2018. 

Укупно су дате 4 (четири) сагласности на закЉучење Уговора о концесији из области минералних 
ресурса  
 
Табела 11. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области 
минералних ресурса у 2018. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
„Интеграл 
Инжињеринг“ а.д. 
Лакташи 

Експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лажишту 

„Планина“ код Бања Луке 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

06.02.2018. 

2. 
„Бања Кулаши“д.о.о. 
Прњавор 

Експ.термоминер. воде на 
лежишту „Кулаши“, 
општина Прњавор 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.02.2018. 

3. 
„Приједорпутеви“ а.д. 
Приједор  

Експ.тех.грађ.камена 
серпентинита на лежишту 

„Вукића Мајдан“ код 
Приједора 

 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

21.03.2018. 

4. 
„Кречана инвест“ д.о.о. 
Челинац 

Експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лажишту 

„Црни вир“ код Челинца 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

04.04.2018. 

5. 
„Бетон Хуремагић“ 
д.о.о. Нови Град 

Експ.тех.грађ.камена 
доломитичног кречњака 
на лежишту „Скакавац-

Матавази“, општина Нови 
Град 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

12.04.2018. 

6. 
„Приједорпутеви“ а.д. 
Приједор 

Експ.тех.грађ.камена 
серпентинита на лежишту 

„Вукића Мајдан“ код 
Приједора 

 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

25.04.2018. 
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7. 
„КОМПАНИЈА 
МИЛОЈЕВИЋ  ГИЉЕ ГАС“ 
д.о.о. БијеЉина 

Коришћење 
термомин.воде као 

техногене мин.сировине 
на лежишту „Какмуж“ 

општина Петрово 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

13.06.2018. 

8. 
„Медна НВ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Истраживање угЉа на 
локалитету „Медна“ код 

Мркоњић Града 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

10.07.2018. 

9. 
„Геокоп“ д.о.о. 
Дервента 

Експ.тех.грађ.камена-
перидотита (дунита), 

харцбургита и лерзолита) 
на лежишту „Делића 
брдо“ код Петрова 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

23.08.2018. 

10. 
„Аридал“ д.о.о. 
Требиње 

Експ.тех.арх.грађ.камена 
кречњака на лежишту 

„Врањак“ код Требиња 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

04.09.2018. 

11. 
„WЕСТЕРН МИНИНГ“ 
д.о.о. Бања Лука 

Експ. олова и цинка и 
пратећих метала бакра и 

сребра на лежишту 
„Челебић“ општина Фоча 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

04.12.2018. 

Укупно је дато 11 (једанаест) Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из 
области минералних ресурса. 
 
Табела 12.- Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на уступање уговора о концесији 
и промјени власничке структуре из области минералних ресурса у 2018. години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
“Каменолом Добрња” д.о.о. 
Бања Лука 

Уступање уговора о 
концесији за 
експ.тех.грађ.камена 
кречњака на локацији 
“Добрња” код Бања Луке, 
са концесионара 
“Каменолом Добрња” 
д.о.о. Бања Лука на 
стицаоца ПД 
“СтанишЉевић 
промет”д.о.о. Бања Лука 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 
о концесији 

06.02.2018. 

2. 
ПД “БТС Медитеран” д.о.о. 
Требиње 

Уступање уговора о 
концесији за 
експ.тех.грађ.камена 
кречњака на лежишту 
“Рудежи”, град Требиње са 
досадашњег концесионара 
ПД “БТС Медитеран” д.о.о. 
Требиње на ПД „ИТЕЛ“ 
д.о.о. Требиње 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 
о концесији 

28.02.2018. 
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3. 
„Браћа Џелић“ д.о.о. Тобут, 
Лопаре 

Промјена 100% власничке 
структуре у конц.друштву 
“Браћа Џелић“ д.о.о. Тобут, 
на начин да се власнички 
удио од 100% компаније 
преноси са Зорана 
Ћетковића на нове 
осниваче и власнике 
друштва Стефана и 
Александра Живановића . 

Дата је 
сагласност на  

промјену 
100%власничке 

структуре 

19.07.2018. 

4. „Каменоломи“ а.д. Зворник 

Промјена 85,105% 
власничке структуре у 
концесионом друштву 
“Каменоломи” а.д. 
Зворник, на начин да се 
власнички удио од 85,105% 
концесионара 
“Каменоломи” а.д. Зворник 
са већинског власника 
“Тереx” д.о.о. БијеЉина 
преноси на ПД “Тренд” 
д.о.о. Братунац 

Дата је 
сагласност на  

промјену 85,105 
%власничке 

структуре 

01.11.2018. 

5. „Полyтехника“ д.о.о. Осмаци 

Уступање уговора о 
концесији за 
експлоатац.тех.грађ.камена 
кречњака на лежишту 
“Рудник” код Осмака са 
досадашњег концесионара 
“Полyтехника” д.о.о. 
Осмаци на ПД “Бук 
Промет” д.о.о. Бијељина 
 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 
о концесији 

12.12.2018. 

Укупно је дато 5 (пет) Рјешења о давању сагласности на уступање Уговора о концесији и промјени 
власничке структуре из области минералних ресурса.  
 
Табела 13.- Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на закЉучење Анекса уговора о 
концесији из области минералних ресурса у 2018.години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
„Арцелор Миттал Приједор“ 
д.о.о Приједор 

Експлоатац.жеЉезне 
руде на лежишту 

„Омарска“ код 
Приједора 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

уговора о 
концесији 

06.11.2018. 

2. 
„ЕФТ-РиТЕ Станари“ д.о.о. 
Станари 

Истраж. и 
експлоатац.питке 

индустријске воде на 
лежишту „Драгаловци“, 

општина Станари 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

IV уговора о 
концесији 

12.12.2018. 
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3. 
„ЕФТ-РиТЕ Станари“ д.о.о. 
Станари 

Кориштење-експл. УгЉа 
на екс.поЉима лежишта 

„Расковац“, 
„Драгаловци“ и 

„Остружња“, општина 
Станари 

Сагласност на 
Приједлог анекса 

III уговора о 
концесији 

12.12.2018. 

Укупно су дате 3 (три) сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији из области изградње и 
коришћења енергетских објеката.  
 

3.4.2.Преглед закључених уговора у области минералних ресурса  
 
Број важећих уговора о концесији у 2018. години износио је 120 (стотину двадесет). Уговори су 
закЉучени са 101 (стотину једним) правним лицем, од којих су нека закЉучила два или више 
уговора. Посматрано по годинама важећи уговори су закЉучени сЉедећим редосЉедом: 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 10 (десет) уговора, у 2017. години 10 
(десет) уговора и 2018. години 13 (тринаест) уговора.  
 
Према врсти минералног ресурса закЉучене уговоре можемо подјелити на сЉедећи начин: 

 кречњак и доломит – истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског камена – 51 
(педесет један) уговор; 

 геотермалне, термоминералне и минералне воде – истраживање и/или експлоатација – 8 
(осам) уговора; 

 питке воде – истраживање и/или експлоатација – 12 (дванаест) уговора; 

 магматске и метаморфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидотит, габро, серпентинит, 
кварцит, мермер) истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског камена – 13 
(тринаест) уговора; 

 угаЉ – истраживање и/или експлоатација – 9 (девет) уговора; 

 глине – истраживање и/или експлоатација – 3 (три) уговора; 

 кречњак – истраживање и/или експлоатација архитектонско - грађевинског камена – 5 (пет) 
уговора; 

 шЉунак и пијесак – истраживање и/или експлоатација – 3 (три) уговора; 

 боксит – експлоатација – 5 (пет) уговора; 

 олово и цинк – истраживање, експлоатација и прерада – 1 (један) уговор; 

 ЦО₂ гас – експлоатација – 2 (два) уговора; 

 Креда, гипс – експлоатација – 2 (два) уговора; 

 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; 

 жеЉезна руда – експлоатација – 1 (један) уговор.  
 

ЗаступЉеност закЉучених уговора по привредним регијама подручних привредних комора (Бања 
Лука, БијеЉина, Добој, Требиње и Источно Сарајево) је сЉедећа: 

- Привредна регија Бања Лука - 43 (четрдесет три) уговора; 

- Привредна регија БијеЉина - 26 (двадесет шест) уговора; 
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- Привредна регија Добој - 22 (двадесет два) уговора; 

- Привредна регија Требиње – 14 (четрнаест) уговора; 

- Привредна регија Источно Сарајево - 14 (четрнаест) уговора и   

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

 

Од 120 (стотинудвадесет) уговора током 2018. године 2 (два) уговор су истекла. Један од уговора се 
односио на експлоатацију, а други на истраживање минералне сировине. 

У Прилогу број _ Извјештаја – Преглед активности на реализацији уговора о концесији из области 
минералних ресурса, дат је табеларни преглед концесија са напоменама у вези реализације уговора. 

Како су два уговора током 2018. године истекла може се констатовати да је број важећих уговора са 
31.12.2018. године износио 118 (стотину осамнаест).  

 

3.4.3.Провјера рада концесионара 
 
Континуитет у провођењу активности на провјери рада концесионара наставЉен је и у 2018. години. 
Пажња је прије свега била усмјерена на отклањање недостатака уочених претходним провјерама, 
праћење достигнутог нивоа производње у односу на планирани и идентификовање нових проблема 
и начина њиховог рјешавања. Провјере су имале за циЉ да направе пресјек стања досадашњих 
реализација уговора о концесији.  

У извјештајном периоду провјере су вршене обиласком Концесионара, посјетом локалитетима на 
којима се изводе радови на реализацији концесионог посла, сачињавањем записника,  анализом 
извјештаја о реализацији концесионих уговора, увидом у документацију Концесионара и анализом 
изјава Концесионара у вези реализације концесија. Све то имало је за циЉ реално сагледавање 
концесионе проблематике. 

Комисија за концесије је према својим законским овлашћењима извршила провјеру рада 
Концесионара у складу са уговором о концесији, при чему је посебну пажњу обратила на сЉедеће: 

- податке о привредном друштву (рјешење о регистрацији, актуелни извод из судског регистра); 
- обавезу прибавЉања дозвола и одобрења (локацијски услови, одобрење за грађење, водна 

дозвола, еколошка дозвола, употребна дозвола за изграђене рударске и друге објекте и друго); 
- обавезу плаћања концесионе накнаде; 
- обавезу посједовања пројектне документације неопходне за експлоатацију и коришћење 

предмета концесије; 
- обавезу рјешавања имовинско - правних односа на некретнинама које се налазе унутар 

граница истражног простора, експлоатационог поЉа или самог предмета концесије; 
- обавезу осигурања објеката и постројења од свих оштећења и ризика, као и обавезу осигурања 

радника ангажованих на реализацији концесионог посла у складу са законом; 
- податке о броју и квалификационој структури запослених (број запослених у односу на 

планирани Студијом економске оправданости); 
- производњу (планирана и остварена); 
- вођење евиденције откопаних маса и контролу стања истих; 
- обавезу инвестирања у рударске и друге објекте у складу са Студијом економске оправданости, 

неопходну за реализацију концесионог посла; 
- извршавање уговорених обавеза неопходних за почетак комерцијалног рада; 
- обавезу рекултивације; 
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- обавезу провођења мјера заштите на раду, заштите животне средине, здравЉа Људи и 
материјалних добара. 

 
Систематизацијом прикупЉених података од стране концесионара, као и надлежних институција 
дошли смо до сЉедећих сазнања: 
 

- У 2018. години наставЉено је континуирано праћење података о привредним друштвима, тј. 
извршен је увид у рјешења о регистрацији и актуелне изводе из судског регистра. Комисија је 
пратила промјене у концесионим предузећима код регистрационих судова. Пажња је била 
усмјерена на извршене промјене код одређеног броја привредних друштава, и да ли су те 
промјене урађене у складу са Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 59/13). Ту се првенствено мислило на промјену власничке структуре, односно промјену 
власничког удјела. Такође, пажња је била усмјерена на начин пословања привредних друштава, 
и да ли је њихово пословање у складу са важећим Законом о привредним друштвима и др. 
Може се констатовати да у извјештајном периоду није било значајнијих недостатака у вези ове 
проблематике.  

- За почетак комерцијалног рада неопходно је обезбједити одговарајуће дозволе и одобрења. У 
овој календарској години уочен је позитиван помак у вези ове проблематике захваЉујући 
додатном ангажовању надлежних министарства и контролама инспекцијских органа који су 
санкционисали уочене недостатке. У наредном периоду неопходно је наставити са овим 
активностима, посебно обраћајући пажњу на уговоре закЉучене у последњих неколико година, 
са циЉем пословања концесионих предузећа у законским оквирима. Предметом провјере 
биле су такође, водне и еколошке дозволе. Уочено је да концесионари углавном посједују 
важеће водне и еколошке дозволе, или се налазе у поступку њиховог прибавЉања што 
представЉа позитиван помак у односу на претходних неколико година. МишЉења смо да би 
од стране надлежних институција требало предузети додатне напоре како би се смањило 
вријеме за добијање потребних дозвола и одобрења, са циЉем бржег довођења концесионих 
предузећа у комерцијални рад и реализацију уговора у законским оквирима. 
 

- Код већине закЉучених уговора концесиона накнада је дефинисана у проценту на укупан 
приход остварен од обавЉања концесионе дјелатности, док је код мањег броја уговора 
дефинисана по јединици мјере. Доношењем новог правилника о концесионим накнадама и 
гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени 
гласник Републике Српске“, број:79/18) квалитетније је дефинисана  концесиона накнада на 
начин да је за металичне минералне сировине, угЉоводонике, природне гасове, радиоактивне 
минералне сировине, архитектонско -грађевински камен и геотермалне ресурсе одређена у 
проценту од 3,6% до 5%, а за остале минералне сировине у износу од 0,3 КМ до 3 КМ по 
јединици мјере. Само праћење начина утврђивања основице и обрачуна концесионе накнаде 
захтјева сталну сарадњу већег броја републичких институција. Провјерама током ове 
извјештајне године утврђено је да већи број Концесионара извршава обавезу уплате 
концесионе накнаде у складу са уговореним, или ову обавезу извршава са одређеним 
закашњењем у односу на уговорено, што за собом повлачи посЉедицу плаћање затезне 
камате. Такође, постоје концесиона предузећа која нередовно уплаћују концесиону накнаду, 
или је уопште не уплаћују. Провјером рада Концесионара уочено је да су овлашћена лица 
Пореске управе Републике Српске и ове календарске године вршила контроле концесионих 
предузећа, у дијелу који се односи на начин утврђивања основице, обрачуна и уплате 
концесионе накнаде. У наредном периоду потребно је наставити ове активности, што ће 
сигурно имати позитивне ефекте на правилан обрачун и наплату концесионе накнаде. 
Најбитније је успуставити везу између правилног утврђивања основице за обрачун концесионе 
накнаде (цијене минералног ресурса или стварне количине експлоатисане минералне 
сировине) и начина њеног обрачуна, с циЉем добијања стварних износа исте. Према подацим 
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до којих је Комисија дошла у области минералних ресурса може се констастовати да је у овој 
календарској години приход у буџет Републике Српске по основу уплаћене концесионе накнаде 
био на приближно истом нивоу у поређењу са претходном годином. 

- У овој календарској години наставЉено је праћење достигнутог нивоа израђене техничке 
документације код концесионари који су закЉучили уговоре у задњих неколико година (нису 
им истекли рокови за почетак комерцијалног рада), и код концесионара који изводе радови на 
експлоатацији минералне сировине. Може се констатовати да је дошло до додатног 
побоЉшања стања захваЉујући активностима надлежних министарства и инспекцијских 
органа. Међутим, примјећено је да и даЉе мањи број концесионих предузећа изводи радове 
на експлоатацији без одобрене техничке документације, или према упрошћеним рударским 
пројектима одобреним за истраживања. МишЉења смо да је потребно наставити активности с 
циЉем да се ова област у потпуности уреди. То би свакако довело до тога да сва концесиона 
предузећа посједују законом прописану техничку докумнетацију и изводи радове према истој. 
 

- У вези рјешавања имовинско – правних односа, који представЉају једну од уговорних обавеза, 
можемо констатовати да концесиона предузећа која се налазе у континуираном 
комерцијалном раду проводе активности на рјешавању ове проблематике или су већим 
дијелом ријешили ту обавезу на земЉишту које се налази унутар граница експлоатационог 
поЉа. Рјешавање имовинско – правних односа најчешће прати динамику радова на откривци и 
експлоатацији минералне сировине. Углавном се то ради откупом земЉишта од физичких и 
правних лица, уговарањем коришћења земЉишта путем закупа, поступком експропријације и 
сл. Наравно, и даЉе постоје одређени проблеми који су присутни, а односе се на земЉиште у 
својини Републике Српске у вези искњижавања претходних корисника и укњижавања нових, 
затим код концесионих предузећа која нису још увијек ријешила имовинско - правне односа, а 
налазе се у комерцијалном раду и друго. Неопходно је да инспекцијски и други органи 
предузму одређене активности како би се уочени проблеми ријешили. 

- У извјештајној 2018. години није било промјена у односу на претходни период  у вези 
осигурање радника, постројења, механизације  и објеката. Уговорну обавезу осигурања 
радника извршава највећи дио концесионих предузећа, продужавањем полиса осигурања 
сваке године након истека важећих. И даЉе проблем представЉа осигурање постројења, 
механизације и објеката. Нису забиЉежени позитивни помаци, тако да и даЉе имамо већи 
број концесионара који избјегава ову обавезу. Као главни разлог концесионари наводе високе 
премије осигурања, или проблем застарјеле опреме коју осигуравајуће куће не желе да 
осигурају. Иако то представЉа значајан трошак за концесионаре, не би требало занемарити ову 
важну уговорну одредбу, јер у случају више силе (хаварија, временске неприлике и сл.) може 
доћи до озбиЉних тешкоћа па чак и трајног прекида у реализацији концесије. 

- Од тренутка закЉучења уговора о концесији, односно почетка комерцијаног рада концесионих 
привредних друштава Комисија је у континуитету пратила податке о броју и квалификационој 
структури запослених радника, односно достигнутом броју запослених у односу на планирани 
Студијом економске оправданости. Код концесионара који су у континуираном раду и 
производњи број радника је на приближно истом нивоу или је дошло до благог повећања или 
смањења. У посматраној извјештајној години код мањег броја концесионих предузећа дошло је 
до значајног пада пословних активности, што је директно утицало на смањење броја радника. И 
даЉе имамо концесиона предузећа код којих је број запослених минималан, јер су им 
пословне активности на минимуму. Комисија сматра да би требало пажЉиво сагледати 
могућност реализације ових концесионих уговора и након тога преиспитати уговорни однос. 

- Комисија је у извјештајној години наставила да прати и прикупЉа податке о произведеним 
количинама минералне сировине и стању залиха, по концесионарима, и да их упоређује са 
подацима из претходних година рада и планираним из Студија економске оправданости. Код 
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неких концесионара уочен је пад пословних активности због слабог пласмана на тржишту 
условЉеног нелојалном конкуренцијом, слабом потражњом и слично, што је утицало на 
значајно смањење производње у односу на претходни период. Ниво производње у складу са 
планираним, или са благим повећањем забиЉежен је код концесионара који су у стабилном 
раду са континуираном производњом. У наредном периоду потребно је наставити пратити ову 
проблематику и  вршити анализу исте. 

- Комисија је мишЉења да вођење књиге резерви и геодетско снимање стања радова на 
експлоатцији за те потребе није довоЉно да би имали тачан увид у податке о стању откопаних 
маса. Провјерама је утврђено да се код већег броја Концесионара мјерење маса врши 
слободном процјеном материјала у кашици утоварног средства, а не мјерењем помоћу мјерних 
уређаја (колска вага). Може се констатовати да по овом питању није било значајнијих промјена. 
Ради праћења и контроле стања откопаних маса на годишњем нивоу потребно је од стране 
верификоване стручне установе коју је овластио Концедент извршити мјерења, како је 
дефинисано уговором о концесији, а све са циЉем  тачног увида у стварно стање 
експлоатисаних маса. 

- Студијама економске оправданости концесионари су израдили план извођења радова на 
истраживању или експлоатацији, дефинисали избор опреме и постројења за реализацију 
концесионог посла, и у складу са тим планирали ниво инвестирања. Провјером рада 
концесионара Комисија континуирано прати досадашњи ниво инвестирања у концесионе 
пројекте, и да ли су она у складу са планираним. На основу прикупЉених података може се 
видјети да су неке инвестиције реализоване у потпуности или у обиму већем од планираног, 
док код одређеног броја Концесионара инвестирања нису била на нивоу планираних Студијом. 
Разлог за то је постојање проблема у реализацији концесионог посла, што је условило 
минимална инвестирања у опрему и постројења. Таква опрема и постројења су кориштена и 
налазе се у прилично лошем стању. Потребно је  наставити пратити ову проблематику у 
сЉедећем периоду како би се имао прави увид у тренутно стање, и њен утицај на реализацију 
комплетног концесионог посла. 

- На основу досадашњих искустава може се закЉучити да рокови за провођење уговорних 
обавеза неопходних за почетак комерцијалног рада најчешће нису добро уговорени. Рокови за 
израду пројектне документације, реализацију инвестиције и почетак комерцијалног рада 
неријетко су нереално кратки, не узимају у обзир стварно вријеме потребно за спровођење 
активности до почетка комерцијалног рада, и доводе концесионаре у ситуацију да не успију 
испоштовати одређене уговорне одредбе, што представЉа један од услова за једнострани 
раскид уговора о концесији. Одређени број Концесионара који није успио да реализује 
активности у уговореном времену, поднио је надлежном министарству захтјев за измјену 
уговора у дијелу који се односи на рокове, али надлежно министарство се није изјаснило о 
њиховим захтјевима што у складу са уговором значи да није прихватило продужење рокова. 
Комисија је мишЉења да је потребно, тамо гдје постоје објективни разлози за продужење 
рокова, исте продужити узимајући у обзир дотадашње активности на реализацији концесионог 
посла, а све са циЉем довођења рада концесионара у уговорене оквире. 

- Веома важан дио реализације концесионих пројеката је и рекултивација деградираног 
земЉишта која се у зависности од услова на терену проводи након завршетка експлоатације, 
али може да се врши и током експлоатације на дијеловима лежишта гдје то услови 
дозвоЉавају (уколико је експлоатација окончана), као и на формираним споЉним 
одлагалиштима у складу са израђеним Пројектима рекултивације деградираног земЉишта. 
Праћењем стања на лежиштима гдје се одвијају радови на експлоатацији, или су дјелимично и 
у потпуности завршени нису уочене значајне активности на рекултивацији. Важно је 
напоменути да се експлоатацијом минералних сировина врши трајна деградација земЉишта 
што може имати несагледиве посЉедице по животну средину. Ступањем на снагу новог 



40 
 

Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, 
енергената, рударства и геолгије („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/2018) мијења 
се досадашње одређивање износа банкарска гаранција за рекултивацију, и оно је према члану 
13. Став (3) дефинисано на сЉедећи начин: „Банкарска гаранција за извршерње рекултивације 
земЉишта за предмете концесије у области рударства доставЉа се у року од годину дана прије 
истека перида концесије и одређује се у износу од 3% троструког износа просјечног годишњег 
укупног прихода, оствареног обавЉањем концесионе дјелатности у посЉедњих 10 (десет) 
година концесионог периода, односно уколико је концесиони период из уговора о концесији 
мањи од 10 (десет) година, као основица се узима троструки износ просјечног годишњег 
укупног прихода у свим годинама концесионог периода. Досадашња гаранција за извршење 
рекултивације земЉишта за предмете концесије из области рударства одређивала се у износу 
10% од просјечних трошкова одржавања у посЉедње три године коришћења објеката. 
МишЉења смо да ово рјешење није било добро и није давало гаранцију да ће  рекултивација 
бити извршена, те да је ново рјешење боЉе и да даје већу сигурност да ће се рекултивација на 
крају концесионог периода, односно завршетка експолатације извршити. 

- Провођење мјера заштите животне средине, здравЉа Људи и материјалних добара на основу 
прикупЉених података у протеклом периоду је подигнуто на виши ниво, тј. постоје одређени 
позитивни помаци. Већина каменолома који обавЉају концесиону дјелатност континуирано 
већег обима производње посједују инсталирана, поред постројења за дробЉење и класирање 
камена и постројења за отпрашивање што спречава негативан утицај поступка прераде 
минералне сировине на животну средину и здравЉе Људи. Већи број концесионих предузећа у 
складу са прописаном законском регулативом врши континуирани мониторинг утицаја 
експлоатације минералних сировина на животну средину и здравЉе Људи, те у складу са 
налазима мониторинга предузима мјере заштите. У овом сегменту рада неопходан је стални 
ангажман инспекцијских органа на терену како би стање мјера заштите било на 
задовоЉавајућем нивоу. 

 

3.4.4. Преглед актуелних проблема, који су присутни код реализације 
Уговора о концесији 

Додјела концесија у области минералних ресурса у периоду 2004. - 2018. година, на неки начин је 
позитивно утицала на привредни развој Републике Српске. У протеклом периоду дошло је до 
оживЉавања инвестиционих активности у области концесионе дјелатности, прикупЉања пореских и 
осталих прихода, запошЉавања радне снаге, повећања директних и индиректних прихода, повећања 
прихода од концесионе накнаде и друго. У будућности је потребно обезбједити даЉи развој и 
стабилност концесионих предузећа, пружити им подршку код отклањања уочених проблема и 
недостатака и друго. У складу са тим потребно је скренути пажњу на неке актуелне проблеме и 
појаве, присутне код реализације концесионих уговора, а који се односе на сЉедеће: 

- У области коришћења вода уочен је слаб напредак у реализацији ових уговора, тј. може се 
констатовати да током ове извјештајне године није дошло до побоЉшања стања у поређењу 
на претходни период. Код одређеног броја концесионара који су у комерцијалном раду 
биЉежи се пад у производњи и продаји воде на тржишту („Планински студенац“ д.о.о. 
Осмаци). Два концесиона предузећа раде повремено са минималним капацитетом („Инстел“ 
д.о.о. Чајниче, „Круна вода“ д.о.о. Мркоњић Град). Такође, имамо случајеве гдје концесиона 
предузећа посједују изграђене објекте и постројења за флаширање воде, али нису ушла у 
комерцијалну производњу („Високоалкалне воде - АQУА АЛЦА“ д.о.о. Дервента и „АQУА 
ЛИФЕ“ д.о.о. Соколац). Може се рећи да на стање у овој области негативно утиче нелојална 
конкуренција из земаЉа окружења, као и Федерације Босне и Херцеговине, недостатак 
обртних средстава, предимензионисаност капацитета за флаширање и друго. У наредном 
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периоду потребно је извршити поновну провјеру рада ових концесионих предузећа на 
терену, и  прецизирати мјере у циЉу деблокаде реализације ових уговора. 
 

- На основу података са којима Комисија располаже, а односе се на привредне регије, може се 
уочити да се за поједине минералне сировине траже нова одобрења за експлоатацију, тј. 
нови поступци додјеле концесија, иако је евидентно да су на тим подручјима инсталисани 
капацитети за експлоатацију исте минералне сировине која се не користи у пуном капацитету. 
Такође, не постоје могућности за пласман сировине на остала тржишта. По питању додјеле 
концесија у будућем периоду неопходно је обратити пажњу на уравнотежен регионални 
развој. То подразумјева да концесионим пројектима требају бити задовоЉене потребе и 
интереси комплетне друштвене заједнице. Комисија је у досадашњој политици додјеле 
концесија у области минералних сировина, примјетила концентрацију концесионих пројеката 
на појединим регијама, што може да представЉа опасност у будућности у смислу 
предимензионисаних капацитета у односу на потребе тржишта. Приликом додјеле нових 
концесија све релевантне институције би требале обратити пажњу на овај проблем. 
 

- Комисија је обиласком концесионара на терену и разговором са њима дошла до сазнања да 
је и даЉе изражен проблем нелегалне експлоатације минералних сировина, а што је у 
супротности са важећом законском регулативом. Нелегална експлоатација се најчешће 
односи на експлоатацију шЉунка и пијеска (из водотока, водног и поЉопривредног 
земЉишта), техничког – грађевинског камена, кварцног пијеска, архитектонско – 
грађевинског камена, разних врста глина и других минералних сировина. На овај начин 
концесиона предузећа се доводе у неравноправан положај, јер су изложена нелојалној 
конкуренцији, која им ствара проблеме у пословању. И у протеклим годинама Комисија је 
скретала пажњу на овај проблем, истицала потребу већег ангажовања инспекцијских органа 
на терену, као и јачу институционалну, законску и сваку другу подршку како би се овај 
проблем ријешио. Неопходно је у наредном периоду интензивирати рад инспекцијских и 
других органа са циЉем смањења уочене аномалије. 
 

- Законом о водама дефинисано је да дислокација и вађење материјала у коритима и водном 
земЉишту, је дозвоЉена у обиму и на начин којим се уређује корито и водно земЉиште, или 
ако служи спровођењу мјера заштите, на основу издатих водоправних аката. Веома често се у 
протеклом времену дешавало да правна или физичка лица без икаквих одобрења, или 
злоупотребом рјешења за вађење материјала из водотока издатих у сврху одржавања корита 
и коришћење водног земЉишта врше нелегалну експлоатацију шЉунка, пијеска и камена. 
Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13) као предмет 
концесије одређено је вађење 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. Може се 
констатовати да нису предузимане значајне активности у правцу увођења овог предмета 
концесије у концесионе оквире, тако да и даЉе немамо закЉучених уговора о концесији у 
овој области. Комисија сматра да је неопходно ову област увести у концесионе односе са 
циЉем сређивања стања и квалитетније контроле. Такође, потребно је појачати рад 
инспекцијских органа како би се спрјечиле злоупотребе и наношење велике штете животној 
средини, као и буџету Републике Српске. Напомињемо, да у земЉама окружења (Србија, 
Хрватска) постоји закЉучен велики број уговора из ове области, док у Републици Српској и 
даЉе нема ни једног закЉученог уговора и поред интензивне и већим дијелом непланске 
експлоатације, те  је неопходно предузети одговарајуће кораке од стране надлежних 
институција. 
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- Обрађујући податке добијене провјером рада концесионих предузећа, дошло се до сазнања 
да поједини концесионари имају запослен минималан број радника (најчешће једног 
радника). Постоји озбиЉна сумња да ли ова концесиона предузећа могу да реализују уговоре 
о концесији у складу са Студијом економске оправданости, и да ли постоје озбиЉне намјере 
за бавЉење концесионим послом. Комисија је мишЉења да би надлежни органи требали 
предузети одређене активности, прије свега путем инспекцијског надзора, како би се 
утврдило да ли ови уговори и даЉе могу егзистирати или треба преиспитати уговорни однос 
и исте раскинути.  
 

- У разговорима са концесионарима од стране концесионара су истакнути проблеми који 
између осталог отежавају реализацију концесионих пројеката, а они се односе на сЉедеће: 
проблем малог локалног тржишта, као и тржишта Републике Српске, односно Босне и 
Херцеговине, које ограничава пласман производа, затим помињани проблем нелојалне 
конкуренције, нелегалних експлоатација и проблем експлоатација у Федерацији Босне и 
Херцеговине, те недостатак већих грађевинских радова који би евидентно довели до 
упошЉавања производних капацитета концесионих предузећа. Овоме је битно додати 
проблем застарјеле опреме, недостатак финансијских средстава за нова улагања и друго. 
 

- Провјерама рада концесионара уочено је да механизам контроле откопаних маса није рјешен 
на задовоЉавајући начин, што може да остави простор за манипулацију. Концесионари у 
складу са уговором о концесији имају обавезу да надлежном министарству периодично 
доставЉају извјештаје о откопаним масама. Такође, у складу са Законом о геолошким 
истраживањима имају обавезу вођења књиге евиденције резерви минералне сировине и 
доставЉање годишњих извјештаја о стању и квалитету минералних сировина надлежном 
Министарству. МишЉења смо да би контролу откопаних маса требало једном годишње да 
врши лиценцирана геодетска кућа ангажована од стране концедента, која би извршила 
мјерење откопаних маса, сачинила извјештај и доставила га концеденту и Републичкој управи 
за инспекцијеске послове, како би се предузеле одговарајуће мјере уколико се утврде 
неправилности.    
 

- Код привредних друштава чија је претежна дјелатност обавЉање послова у области 
грађевинарства постоји дилема у вези начина обрачуна концесине накнаде. Како се ова 
предузећа баве извођењем грађевинских радова (нискоградња и високоградња) највећи дио 
експлоатисане минералне сировине користе за властите потребе. Током провјера рада 
концесионара и увида у документацију која се односи на цијене ровног материјала и 
фракција констатовано је да су цијене ниже од тржишних, што код обрачуна концесионе 
накнаде утиче на смањење основице и саме концесионе накнаде. Комисија је мишЉења да у 
оваквим случајевима концесиону накнаду треба дефинисати по јединици мјере у складу са 
новим правилником о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, 
енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске“, број:79/18) како би 
се отклонили уочени недостатци. 
 

3.4.5. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
минералних ресурса 

  
У прилогу број: 4. – Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2018. годину,  дат је 
табеларни преглед активности на реализацији уговора о концесији из области минералних ресурса у 
2018. години.  
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3.4.6. Закључци 

1.  Забиљежен је слаб напредак у реализацији уговора за коришћење вода. Може се констатовати 
да током ове извјештајне године није дошло до побоЉшања стања у овој области у поређењу 
на претходни период. Код извјесног броја концесионих предузећа која се налазе у 
комерцијалном раду биЉежи се значајан пад у производњи и продаји воде на тржишту 
(„Планински студенац“ д.о.о. Осмаци). Два концесиона предузећа раде повремено са 
минималним капацитетом („Инстел“ д.о.о. Чајниче, „Круна вода“ д.о.о. Мркоњић Град). Такође, 
имамо и концесиона предузећа која посједују изграђене објекте и постројења за флаширање 
воде, али нису ушла у комерцијалну производњу („Високоалкалне воде - АQУА АЛЦА“ д.о.о. 
Дервента и „АQУА ЛИФЕ“ д.о.о. Соколац). Концесионари истичу да на негативно стање у овој 
области утиче прије свега нелојална конкуренција из земаЉа окружења и Федерације Босне и 
Херцеговине, недостатак обртних средстава, предимензионисаност капацитета, неквалитетна 
опрема за пуњење воде у боце и друго. Комисија сматра да је у наредном периоду потребно 
извршити поновну провјеру рада ових концесионих предузећа на терену, од стране свих 
релевантних институција и  прецизирати мјере које би довеле до позитивних помака у циЉу 
реализације ових уговора. 
 

2. Посматрано по привредним регијама Републике Српске, може се уочити да се за поједине 
минералне сировине траже нова одобрења за експлоатацију, тј. нови поступци додјеле 
концесија, иако је евидентно да су на тим подручјима инсталисани капацитети за експлоатацију 
исте минералне сировине која се не користи у пуном капацитету. Та минерална сировина поред 
тога што не може да се пласира у толиким количинама на домаћем тржишти, такође, не може 
да се пласира и на остала тржишта у количинама у којима може да се произведе са 
инсталисаним капацитетима. У будућем периоду неопходно је обратити пажњу на уравнотежен 
регионални развој, тј. треба водити рачуна да са концесионим пројектима требају бити 
задовоЉене потребе и интереси комплетне друштвене заједнице. Комисија је у досадашњој 
додјели концесија у области минералних сировина, уочила концентрацију концесионих 
пројеката на појединим регијама, што може да представЉа проблем у будућем периоду када 
се ради о предимензионисаности капацитета у односу на потребе тржишта. Приликом додјеле 
нових концесија у наредном периоду све релевантне институције би требале обратити пажњу 
на овај проблем. 
 

3. Обиласком концесионара на терену и разговором са њима Комисија је дошла до сазнања да је 
и даЉе изражен проблем нелегалне експлоатације минералних сировина, а што је у 
супротности са важећом законском регулативом. Нелегална експлоатација се најчешће односи 
на експлоатацију шЉунка и пијеска (из водотока, водног и поЉопривредног земЉишта), 
техничког – грађевинског камена, кварцног пијеска, архитектонско – грађевинског камена, 
разних врста глина и других минералних сировина. Овакав вид експлоатације природних 
богатстава значајно оптерећује реализацију постојећих концесионих пројеката, будући да ови 
привредни субјекти не плаћају исте обавезе према буџету Републике Српске, а самим тим 
представЉају нелојалну конкуренцију постојићим концесионарима. На овај начин концесиона 
предузећа се доводе у неравноправан положај, што им ствара проблеме у пословању. Комисија 
жели да истакне овај проблем, као и потребу већег ангажовања инспекцијских и других органа 
на терену, као и јачу институционалну, законску и сваку другу подршку како би се овај проблем 
ријешио. Неопходно је у наредном периоду интензивирати рад инспекцијских и других органа 
са циЉем побоЉшања стања у вези уочене проблематике. 
 

4. Дислокација и вађење материјала у коритима и водном земЉишту је Законом о водама 
дозвоЉена у обиму и на начин којим се уређује корито и водно земЉиште, или ако служи 
спровођењу мјера заштите, на основу издатих водоправних аката. У протеклом периоду врло 
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често се дешавало да се експлоатација шЉунка и пијеска врши без икаквих одобрења, или 
злоупотребом рјешења за вађење материјала из водотока издатих у сврху одржавања корита и 
коришћење водног земЉишта на тај начин да се рјешења користе као „параван“ за нелегалну 
експлоатацију шЉунка и пијеска. Битно је истаћи да је Законом о концесијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 59/13) као предмет концесије одређено  вађење 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. Може се констатовати да нису предузимане значајне активности у правцу 
увођења овог предмета концесије у концесионе оквире, тако да и даЉе немамо закЉучених 
уговора о концесији у овој области. Комисија сматра да је неопходно ову област увести у 
концесионе односе са циЉем сређивања стања и квалитетније контроле,што ће сигурно 
резултирати смањењем нелегалне експлоатације и повећањем средстава у буџету. Такође, 
потребно је појачати рад инспекцијских органа како би се спрјечиле злоупотребе и наношење 
велике штете животној средини, као и буџету Републике Српске. Напомињемо, да у земЉама 
окружења (Србија, Хрватска) постоји закЉучен велики број уговора из ове области, док у 
Републици Српској и даЉе нема ни једног закЉученог уговора и поред интензивне и већим 
дијелом непланске експлоатације, те је неопходно предузети одговарајуће кораке од стране 
надлежних институција. 

5. Увидом у евиденцију концесионих предузећа дошло се до сазнања да поједини концесионари 
имају запослен минималан број радника (најчешће једног радника). Постоји озбиЉна сумња да 
ова концесиона предузећа не могу да реализују уговоре о концесији у складу са Студијом 
економске оправданости и уговором о концесији, и поставЉа се питање да ли постоје озбиЉне 
намјере у вези реализације концесионог посла. Комисија је мишЉења да надлежни органи 
требају предузети одређене активности, како би се утврдило да ли је могућа реализација 
оваквих уговора и уколико се утврди да није приступити преиспитивању уговорног односа и 
једностраном раскиду. 

6. Провјерама рада концесионара уочено је да механизам контроле откопаних маса није рјешен 
на задовоЉавајући начин, што може да остави простор за манипулацију. Концесионари у 
складу са уговором о концесији имају обавезу да надлежном министарству периодично 
доставЉају извјештаје о откопаним масама. Такође, у складу са Законом о геолошким 
истраживањима имају обавезу вођења књиге евиденције резерви минералне сировине и 
доставЉање годишњих извјештаја о стању и квалитету минералних сировина надлежном 
Министарству. МишЉења смо да би контролу откопаних маса требало једном годишње да 
врши лиценцирана геодетска кућа ангажована од стране концедента, која би извршила 
мјерење откопаних маса, сачинила извјештај и доставила га концеденту и Републичкој управи 
за инспекцијеске послове, како би се предузеле одговарајуће мјере уколико се утврде 
непаравилности. 

 

3.5. Активности Комисије из области трговине и туризма 
 
3.5.1. Рјешења Комисије 
 
У току 2018. године, Министарство трговине и туризма  је упутило 1 (један) захтјев који се односио на 
рјешавање предмета из области туризма, а Комисија је донијела и упутила Министарству трговине И 
туризма:  

- 1   Рјешење о давању сагласности на ревидирану Студију економске оправданости.  
 

У табели 14. дат је преглед рјешења Комисије у 2018. години из области трговине и туризма. 
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Табела 14.- Рјешења Комисије о давању Сагласности на ревидирану Студију економске 
оправданости из области трговине и туризма у 2018. години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 
„Стара Ада“ д.о.о. 
Бања Лука 

Туристичко-угоститељски 
комплекс „Стара Ада“ , јавно 

добро „Острво на ријеци Врбас 
„ 

Сагласност на 
ревидирану Студију 

економске 
оправданости. 

26.02.2016. 

Укупно је дата 1 (једна) сагласност на ревидирану Студију економске оправданости из области 
трговине и туризма. 
 
Предметни концесиони Уговор је закључен у 2016.години на период трајања од 30 година, а 
ревидованом студијом је исказано повећано инвестиционо улагање у концесиони пројекат. 
 
 

 
3.6. Активности Комисије из области саобраћаја и веза  
 
Током 2018. 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. 
 

3.6.1. Рјешења Комисије 

У току 2018. године, Министарство саобраћаја и веза упутило је 4 (четири) захтјева који су се 
односили на рјешавање предмета из области изградње и коришћења аутопута у дионици Бања Лука-
Приједор-Нови Град (прва фаза Бања Лука – Приједор ) те из области изградње, кориштења и 
одржавања обостраног одморишта „Лужани“ са пратећим садржајем и бензинским пумпама на 
аутопуту Градишка – Бања Лука. 
Током  2018. године, из области саобраћаја, Комисија је донијела и упутила Министарству саобраћаја 
и веза: 
 

- 1  Рјешење о давању сагласности на Студију економске оправданости за пројекат аутопута; 
- 1 Рјешење о давању сагласности на Документацију за јавно надметање за додјелу концесије из        

области изградње, кориштења и одржавања одморишта; 
- 2   Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији. 

 
Министарство саобраћаја и веза је доставило 2 (два) закључена Уговора о концесији из области 
изградње и коришћења аутопута и одморишта у 2018. години.    

У табелама 15., 16., и 17. дат је преглед рјешења и закључака Комисије у 2018. години из области 
изградње и коришћења аутопута и одморишта.  
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Табела 15. - Преглед закЉучених уговора о концесији из области изградње и коришћења аутопута 
и одморишта у 2018. години:  
 

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора  
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 
„СДХС-ЦСИ БХ“ д.о.о. 
Бања Лука 

Изградња и коришћење ауто-
пута Бања Лука-Приједор-Нови 

Град (прва фаза Бања Лука-
Приједор) 

13.03/345-1150/18 

 
13.12.2018. 

 

2. 
„Супер петрол“ д.о.о. 
Бања Лука  

Изградња, коришћење и 
одржавање одморишта 
„Лужани“ са пратећим 

садржајем и бензинским 
станицвама на аутопуту 

Градишка-Бања Лука 

13.03/345-1297/18 
 

06.12.2018. 
 

 

Табела 16.- Рјешења Комисије о давању Сагласности на Студију економске оправданости из 
области саобраћаја у 2018. години: 
 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 

China Shandudong 
International Economic 
& Tehnical Cooperating 
Group LTD of Shandong 
HI-Speed Group Co. Ltd 

Пројекат аутопута Бања Лука-
Приједор 

Сагласност на 
Студију економске 

оправданости 
12.07.2018. 

Укупно је дата 1 (једна) сагласност на Студију економске оправданости из области саобраћаја. 
 
Табела 17.- Рјешења Комисије о давању Сагласности на Документацију за јавно надметање за 
додјелу концесије из области саобраћаја у 2018.години:  
 

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Сагласност на документацију 
за јавно надметање за 
изградњу, кориштење и 
одржавање обостраног 
одморишта „Лужани“ са 
пратећим садржајем и 
бензинским станицама  

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости 

Одмориште 
„Лужани“ са 

пратећим 
садржајем и 
бензинским 

станицама на 
аутопуту 

Градишка-Бања 
Лука 

11.09.2018. 
 

Укупно је дата 1 (једна) сагласност на документацију за јавно надметање за додјелу концесије из 
области изградње, кориштења и одржавања одморишта. 
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Табела 18.- Рјешења Комисије о давању Сагласности на Приједлог уговора о концесији за додјелу 
концесије из области саобраћаја у 2018.години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
„СДХС-ЦСИ БХ“ д.о.о. 
Бања Лука 

Изградња и коришћење 
аутопута Бања Лука-

Приједор-Нови Град (прва 
фаза Бања Лука - 

Приједор 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

28.09.2018. 

2. 
„Супер петрол“ д.о.о. 
Бања Лука  

Изградња, коришћење и 
одржавање одморишта 
„Лужани“ са пратећим 

садржајем и бензинским 
станицвама на аутопуту 

Градишка-Бања Лука  

Сагласност на 
Приједлог уговора 

04.12.2018. 

Укупно су дате 2  (двије) сагласност на приједлог уговора додјелу концесије из области саобраћаја. 
 
 

3.7. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног  
земљишта и водних добара  

 
3.7.1. Рјешења Комисије  
 
У току 2018. године, Министарство поЉопривреде, шумарства и водопривреде је упутило 68 
(шездесетосам) 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 8 (осам) 
закЉучених Уговора о концесијама из области коришћења поЉопривредног земЉишта и водног 
добра у 2018. години. 

У току 2018. године из области коришћења поЉопривредног земЉишта и водних добара, Комисија је 
донијела и упутила Министарству поЉопривреде, шумарства и водопривреде:  
 

- 7  Рјешења о давању сагласности на Студију економске оправданости;  
- 7  Рјешења о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање;  
- 12  Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији;  
- 3 Рјешења о давању сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији 

У табелама 18., 19., 20., 21. и 22. дат је преглед Рјешења Комисије у 2018. години из области 
коришћења поЉопривредног земЉишта и водног добра: 

Табела 18. - Преглед закЉучених уговора о концесији из области коришћења пољопривредног 
земљишта и водног добра у 2018. години:  

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора  
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 
„Арифагић инвест“ 
д.о.о. Козарац бб, 
Приједор 

Коришћење  поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

ратарске и сточарске 
производње, општина Приједор  

12.03.5-330-513/18 

 
08.02.2018. 

 



48 
 

2. 
ПД „Скугрићанка“, 
Горњи Скугрић, 
општина Модрича  

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта ради обавЉања 

ратарске производње  
12.03.5-330-514/18 

08.02.2018. 
 

3. 

 
„МДД ГРОУП“ д.о.о. 
Невесиње 
 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

воћарске производње  
12.03.5-330-601/18 

15.02.2018. 
 

4. 

„Млин Павловић“ 
д.о.о. Црњелово 
Горње, општина 
БијеЉина 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

ратарско-сточарске производње 

12.03.5-330-
1107/18 

23.03.2018. 

5. 
„Мивас Милк“ д.о.о. 
Берковићи 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

ратарско-сточарске производње 

12.03.5-330-
1109/18 

23.03.2018. 

6. 
„Николић Промет“ 
д.о.о. Батковићи, 
општина БијеЉина 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

ратарско-сточарске производње 

12.03.5-330-
1105/18 

23.03.2018. 

7. 
„Кумини“ д.о.о. 
Невесиње 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

воћарске производње 

12.03.5-330-
3349/18 

14.08.2018. 

8. 
ЈУ Ергела „Вучјак“, 
Прњавор 

Коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

ратарске производње 

12.03.5-330-
3950/18 

24.09.2018. 

Укупно је закЉучено 8 (осам) Уговора о концесији из области коришћења поЉопривредног 
земЉишта и водног добра.  
 
Табела 19. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из 
области коришћења поЉопривредног земЉишта и водног добра у 2018. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. 

Студија економске 
оправданости за коришћење 
поЉопривредног земЉишта 
на подручју општине 
Прњавор-Ергела „ВУЧИЈАК“ 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

На подручју 
општине 
Прњавор  

01.02.2018. 

2. 

Студија економске 
оправданости за кориштење 
јавног водног добра, воде и 
водног земЉишта за 
кориштење рибњака на 
подручју града Бања Лука 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

На подручју града 
Бања Лука 

27.03.2018. 

3. 

Студија економске 
оправданости за кориштење 
јавног водног добра, воде и 
водног земЉишта за 
кориштење рибњака на 
подручју општине Рибник 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

На подручју 
општине Рибник 

27.03.2018. 



49 
 

4. 

Студија економске 
оправданости за кориштење 
јавног водног добра, воде и 
водног земЉишта за 
кориштење рибњака на 
подручју општине Језеро 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

На подручју 
општине Језеро 

27.03.2018. 

5. 

Студија економске 
оправданости за кориштење 
јавног водног добра, воде и 
водног земЉишта за 
кориштење рибњака-
мријестилишта и растилишта 
на подручју општине Шипово 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

На подручју 
општине Шипово 

27.03.2018. 

6. 

Студија економске 
оправданости за додјелу 
концесије за експлоатацију 
питке воде са изворишта 
„Јахоринска вода“, општина 
Пале 

Дата  
сагласност на Студију 

На подручју 
општине Пале 

23.08.2018. 

7. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока трајања концесије за 
коришћење поЉопривредног 
земЉишта на подручју града 
БијеЉине 

Дата сагласност на 
Студиј економске 

оправданости  

На подрчју града 
БијеЉина 

23.08.2018. 

Укупно је дато 7 (седам) сагласности на Студију економске оправданости из области коришћења 
поЉопривредног земЉишта и водног добра.  
 
Табела 20. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Документацију за Јавно надметање из 
области коришћења поЉопривредног земЉишта и водног добра у 2018. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. 

 
Сагласност на Документацију 

за Јавно надметање за 
коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 

воћарске производње 
 
 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

На подручју 
општине 

Невесиње 
(25,0877 ха) 

 
21.02.2018. 

 

2. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
експлоатацију изворске воде 
за потребе флаширања на 
локацији Раковица-Буковица, 
општина Козарска Дубица 
 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Раковица-
Буковица, 

општина Козарска 
Дубица 

(кол. 0,9л/с) 

21.02.2018. 
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3. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
експлоатацију подземних 
вода за потребе флаширања, 
извориште „Доња Врела“, 
општина Брод 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

Извориште 
„Доња Врела“, 
општина Брод 
(кол. 0,45л/с) 

28.02.2018. 

4. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
експлоатацију воде за потребе 
флаширања на локацији 
„ПазаЉе“, општина Рудо 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

 „ПазаЉе“, 
општина Рудо 
(кол.0,45л/с) 

13.06.2018. 

5. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
експлоатацију воде за потребе 
флаширања на локацији 
„Кијево“, општина Трново 

Дата сагласност на 
документацију за јавно 

надметање 

„Кијево“, 
општина Трново 

(кол.2л/с) 
 

11.09.2018. 

6. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 
поЉопривредне производње 

Дата сагласност уз услов 
да надлежно 

министарство усклади 
критерије за 

вредновање понуда за 
додјелу концесија 

На подручју 
општине 

Козарска Дубица 
у к.о. Раковица и 

Оџинци (103,0583 
ха) 

26.09.2018. 

7. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
коришћење поЉопривредног 
земЉишта, ради обавЉања 
воћарске производње 

Дата сагласност уз услов 
да надлежно 

министарство усклади 
критерије за 

вредновање понуда за 
додјелу концесија 

На подручју 
општине 

Козарска Дубица 
у к.о. Горње 

Срефлије, Доње 
Срефлије, 
Војскова и 

Пуцари (52,8768 
ха) 

26.09.2018. 

Укупно је дато 7 (седам) сагласности на Документацију за Јавно надметање из области коришћења 
поЉопривредног земЉишта и водног добра у 2018. години.  

Табела 21. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из области 
коришћења поЉопривредног земЉишта и водног добра у 2018.години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
ПД „Скугрићанка“ 
Горњи Скугрић, 
општина Модрича 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (57,8102 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

31.01.2018. 

2. 
„МДД Гроуп“ д.о.о. 
Невесиње 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (41,3061 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

31.01.2018. 
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3. 
„Мивас Милк“ д.о.о. 
Берковићи 

Коришћење 
пољопривредног 

земЉишта (65,4104 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

06.02.2018. 

4. 
ЈУ Ергела „Вучијак“ , 
Прњавор 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (235,6926 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

21.02.2018. 

5. 
„Николић Промет“ 
д.о.о. БијеЉина 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (97,6100 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

07.03.2018. 

6. 
„Млин Павловић“ д.о.о. 
БијеЉина 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (53,9901 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

07.03.2018. 

7. СЗР „ДИД“ с.п. Брод 
Експлоатација подземних 
вода на изворишту „Доња 

Врела“, општина Брод 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

10.07.2018. 

8. 
„Кумини“ д.о.о. 
Невесиње 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта (25,0877 ха) 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

10.07.2018. 

9. 
„Студенац“ д.о.о. 
Градишка 

Експлоатација подземних 
вода на изворишту 

„Раковица-Буковица“, 
општина Козарска Дубица 

Сагласност на 
Приједлог уговор 

10.07.2018. 

10. „Д&Д Теам“ д.о.о. Брод 
Експлоатација подземних 
вода на изворишту „Доња 

Врела“, општина Брод 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

03.10.2018. 

11. „Стоглав“ д.о.о. Рудо 
Експлоатација изворске 

воде на локацији 
„ПазаЉе“, општина Рудо 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

24.10.2018. 

12. 
„Рудинг“ д.о.о. Источно 
Сарајево 

Експлоатација воде на 
локацији „Кијево“, 

општина Трново 

Сагласност на 
Приједлог уговора 

06.12.2018. 

Укупно је дато 12 (дванаест) Рјешења о давању сагласности на Приједлог уговора о концесији из 
области коришћења поЉопривредног земЉишта и водног добра.  

Табела 22. - Рјешења Комисије о давању сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2018. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. 
„ВИВагро“ д.о.о. Повелич, 

општина Србац 
Коришћење 

пољопривредног земљишта 

Сагласност на 
Приједлог 

Анекса 2 уговора 
20.06.2018. 

2. 
„ЗП Комерц“ д.о.о. Вршани, 
град БијеЉина 

Коришћење 
пољопривредног земљишта 

Сагласност на 
Приједлог 

Анекса 5 уговора 
04.09.2018. 
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3. 
„Фармланд“ а.д. Нова 
Топола 

Коришћење 
пољопривредног земљишта 

Сагласност на 
закЉучење 

Анекса 2 Уговора 
14.11.2018. 

Укупно су дате 3 (три) сагласности на закључење Анекса уговора о концесији из области коришћења 
поЉопривредног земЉишта и водног добра.  

 

3.7.2.   Провјера рада Концесионара  

Комисија за концесије је у складу са чланом 58. Закона о концесијама обавила провјера рада 
Концесионара, односно реализацију закључених уговора о концесији за додијељено пољопривредно 
земљиште, углавном за обављање ратарске производње. Провјера је извршена обиласком 
Концесионара, разговорима са овлаштеним представницима и увидом у релевантну документацију, 
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. Извјестан број Концесионара из области коришћења поЉопривредног земЉишта 
суочавају се са сталним проблемима, које смо и у  ранијим извјештајима наводили, а то су : 

- узурпације 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); 
- немогућност уписа права коришћења из Уговора о концесији у Јавним регистрима (земЉишна 

књига и катастар непокретности); 
- дио парцеле поЉопривредног земЉишта води се у Јавним регистрима Републике Хрватске, 

Концесионари их користе, али не могу за исте остварити подстицајна средства (случај Козарске 
Дубице, концесионар “Фарма Арсенић” д.о.о. Козарска Дубица, “Јелена” д.о.о. Козарска Дубица), 
надлежни органи Републике Срспскесу подузели активности да се, на основу концесионог 
уговора као легитимног акта отклони овај проблем,; 

- неусаглашеност парцела у јавним регистрима са фактичким стањем на терену (у обухвату 
концесионих површина често се налазе шуме, спортски терени, изграђено земЉиште и др.); 

- неплаћање или нередовно плаћање концесионе накнаде. 
 

У извјештајном периоду представници Комисије за концесије су извршили провјеру рада 
Концесионара директним контактом са Концесионарима на терену, прикупљањем и анализирањем 
извјештаја о реализацији концесионог пројекта, као и анализом достављене документације од 
стране Концесионара, а у циЉу што бољег сагледавања степена и динамике реализације 
концесионог уговора. У овом извјештајном периоду анексиран је извјестан број Уговора о концесији 
за коришћење пољопривредног земљишта, а односи се на почетак и начин плаћања концесионе 
накнаде, као и усклађивањем предмета концесије - земљишне површине са подацима из јавних 
регистара (земљишне књиге и катастар непокретности), те искључивање непољопривредног 
земљишта из предмета концесије (шума, путева, спортских терена, изграђеног земЉишта и друго). 

Комисија за концесије је мишљења да је Пореска управа овлаштена да врши надзор и утврђивање 
обавезе плаћања концесионе накнаде за коришћење поЉопривредног земљишта у складу са 
концесионим односом уговорних страна, али да није овлаштена да успоставЉа или мијења 
концесионо-правни однос, а за шта је надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, као уговорна страна, односно Концедент. Стога, Комисија за концесије сматра да сва 
права и обавезе проистичу из уговорног односа, од момента када конкретан правни однос ступи на 
снагу. Што се тиче концесионе накнаде иста представЉа новчани еквивалент за коришћење 
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концесионог добра и обавезан је елемент Уговора о концесији. Закон о концесијама такође регулише 
да, сваки концесиони уговор који не садржи одредбу о плаћању концесионе накнаде, је ништаван. 
Сматрамо да уговорне стране, односно Концедент 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 2018. години није констатовала 
нити један случај издавања земЉишта у закуп трећим лицима, што сматрамо 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. У извјештајном периоду смањен је број узурпација 
поЉопривредног земЉишта од стране бесправних корисника и регистрован је код концесионих 
корисника, као што је случај са Концесионарима: 

- „Фармланд“ а.д. Нова Топола; 
- „Зелен Гај“ д.о.о. Градишка;  
- „Маљчић“ д.о.о. Градишка; 
- „Млин Павловић” д.о.о. Бијељина и 
- „Николић промет” д.о.о. Бијељина. 

 
 

Наглашавамо да су концесиона друштва током 2018. године претрпјела велике штете на усјевима и 
засадима воћа усљед елементарне непогоде (већином од сушне године). Приликом обиласка 
концесионих површина представници Комисије за концесије су констатовали да поједини 
Концесионари слабо одржавају поЉопривредно земЉиште добијено под концесију. Одводни и 
доводни канали су запуштени, не врши се дренажа поЉопривредног земЉишта. Крчењем и 
чишћењем одводних и доводних канала и дренажом земЉишних површина умањиле би се 
посЉедице од поплава и подземних вода, а самим тим и приноси поЉопривредних култура би били 
знатно већи. Ове чињенице су презентоване Концесионарима, јер им то представЉа и уговорну 
обавезу, те у наредном периоду неопходан је рад на наведеном проблему, а у сарадњи са 
Министарством поЉопривреде, шумарства и водопривреде.   

 

3.7.3.   Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
коришћења пољопривредног земљишта и водних добара  

У Прилогу бр. 5.Извјештаја о раду Комисије за концесије Републике Српске за 2018. годину, дат је 
табеларни преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области коришћења 
пољопривредног земљишта и водних добара у 2018. години. 
 
У Прилогу бр. 6. Извјештаја дат је преглед споразумно и једнострано раскинутих Уговора за 
коришћење пољопривредног земЉишта у 2018. години, из чега је видљиво да је Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде раскинуло 1 (један)  Уговор о концесији за коришћење 
пољопривредног земљишта. 
 

3.7.4.  Закључци 

1. Уговорне стране морају водити рачуна да предмет концесије буде подобан за коришћење, 
односно да на истом не постоје неријешени имовинско-правни односи и да је исто погодно за 
поЉопривредну производњу, јер Концесионари нису у могућности да ове односе ријеше 
сами. 
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2. Комисија је мишљења да се концесије на пољопривредном земљишту, убудуће могу 
додјељивати само на непокретностима за које су подаци у јавним евиденцијама ажурни и 
поуздани, а имовинско-правни односи ријешени. 

3. Око наведених активности, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде би 
требало активније сарађивати са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске, као и Републичким јавним правобранилаштвом, а све у циЉу 
успоставе јединствене евиденције о непокретностима и убрзаном рјешавању имовинско-
правних спорова.  

 
4. Од 2013.године није додијељена ни једна концесија на пољопривредном земљишту које није 

уписано у катастарске књиге Републике Српске . 
 

5. Приликом провјере рада Концесионара, овлаштени представници Комисије за концесије су 
констатовали да извјестан број Концесионара не поштује уговорене обавезе, а које се односе 
на одржавање концесионог добра – пољопривредног земљишта датог под концесију. 
Концесионари не одржавају одводне и доводне канале, не спроводе мјере дренаже 
поЉопривредног земЉишта, чиме би се знатно умањиле посЉедице поплава и подземних 
вода, а знатно повећали приноси. 

6. У извјештајном периоду и даЉе је присутан проблем неажурности података у јавним 
евиденцијама (земљишним књигама и катастру непокретности), што отежава Влади 
Републике Српске да правилно и законито располаже истим, путем додјеле концесија, чиме 
су проузроковани судски спорови којим се наноси штета буџету Републике Српске.  

7. Уплата концесионе накнаде за додјељене концесије из области коришћења пољопривредног 
земљишта и водних добара приказана је у тачки 4.овог Извјештаја.  

3.8. Активности Комисије из области финансија 

3.8.1. Рјешења Комисије 

 
У току 2018. године, Министарство финансија је упутило 3 (три) захтјева, који су се односили на 
рјешавање предмета из области приређивања игара на срећу у казину, а Комисија је донијела и 
упутила Министарству финансија:  

- 3   Рјешења о давању сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији.  
 

Министарство финансија је доставило 3 (три) закључена Анекса  Уговора о концесији из области 
приређивања игара на срећу у 2018. години.  

У табели 19. дат је преглед закључених Анекса Уговора, рјешења и закључака Комисије у 2018. 
години из области приређивања игара на срећу. 

Табела 19.- Рјешења Комисије о давању Сагласности на закључење анекса уговора о концесији из 
области привређивања игара на срећу у казину у 2018. години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

закЉучења 
Уговора 

1. 
„Гранд Л.Т.Д.“ д.о.о. 
Бања Лука 

Привређивање игара на срећу у 
казину 

Сагласност за 
закључење Анекса 

5 уговора 
08.01.2018. 
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2. 
„Гранд Л.Т.Д.“ д.о.о. 
Бања Лука 

Привређивање игара на срећу у 
казину 

Сагласност за 
закључење Анекса 6 

уговора 
10.06.2018. 

3. 
„Гранд Л.Т.Д.“ д.о.о. 
Бања Лука 

Привређивање игара на срећу у 
казину 

Сагласност за 
закључење Анекса 7 

уговора 
03.10.2018. 

Укупно су дате 3 (три) сагласности на закЉучење Анекса уговора о концесији из области 
приређивања игара на срећу у казину. 
 
Предметни анекси су се односили на промјену броја аутомата за игре на срећу и измјену броја 
столова за приређивање игара на срећу, а промјена се односила на смањење предметних апарата за 
приређивање игара на срећу. 

 
 

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА   
 
Како је прописано Законом о концесијама Републике Српске („Службени Гласник РС“ бр. 59/13) , 
Члан 53. тачка з) надлежност Комисије за концесије је да провјерава цјелокупан рад концесионара  а 
у складу са уговором о концесији. У склопу наведене провјере Комисија поклања пажњу и провјери 
чланова уговора којима су дефинсани услови, начини, висина обрачуна а нарочито наплате 
концесионе накнаде.  
 
Такође,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 горе наведеног те пристиглих, обједињених, обрађених и систематизованих података од 
стране Пореске Управе и Министарства финансија Републике Српске -Ресор за фискални систем, 
добијених на захтјев Комисије за концесије, а такође и на основу документованих података од стране 
концесионара, гдје је Комисија за концесије Републике Српске извршила анализу и упоређување 
добијених података од стране концесионара као и од стране званичног органа тј. Пореске управе 
Републике Српске у току 2018.године уплаћено је укупно 54.417.215,92 КМ 
(педесетичетиримилионачетиристотинеседамнаестхиЉададвијестотинепетнаестконвертибилнихмар
ака  и 92/100 ). 
 
Уплата концесионе накнаде за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године је у односу на период уплата 
01.01.2017. - 31.12.2017. године већа за износ од  20.847.495,33 КМ  што процентуално износи   
61,689 % . 
 
Наведеном порасту наплате концесионе накнаде у знатној мјери је допринијело ступање на снагу 
Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама („Службени гласник РС“ бр.16/18 ) којим је, 
Чланом 30а., тачка (3) којим је прописано да јавна предузећа која се баве производњом електричне 
енергије су у обавези закЉучити концесионе уговоре за преостали радни вијек енергетских објеката. 
 
Такође, у структури повећаног износа уплаћене концесионе накнаде учествује и уплаћена 
једнократна концесиона накнада за право коришћења за изградњу аутопута „Бања Лука – Приједор – 
Нови Град „ – прва фаза Бања Лука – Приједор, уплаћена од стране концесионара „ SDHC-CSI BH“ 
д.о.о. Бања Лука, у износу од  8.735.910,28 КМ 
Горе наведена уплата се односи на уплату једнократне концесионе накнаде за право коришћења те 
на концесионе накнаде за коришћење природних ресурса или пружање услуга.  
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Врсте прихода у Буџет Републике Српске на које се врше и књиже наведе уплате јесу : ВП 721112, ВП 
722424, ВП 722445, ВП 722468 и  ВП 722492 . 
 
Везано за горе наведено,  Комисија за концесије Републике Српске, директним контактом са 
Пореском Управом и Министарством финансија Републике Српске, дошла је до сЉедећих података, а 
у вези укупне наплате концесионе накнаде за период 01.01.2018.г.-.31.12.2018.г.  : 
ВП 722424 - Накнада за коришћење минералних сировина:    8.186.741,20 КМ 
ВП 722491- Концесиона накнада за коришћење природних и 

других добара од општег интереса: 
ВП 722468 - Накнада за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије: 
ВП 721112 -Приходи од давања права на експлоатацију 

природних  ресурса, патената и ауторских  права:                                                                                                                 

 
                                      2.783.676,36 КМ 
 
                                    14.435.181,72 КМ 
 
                                    11.341.302,03 КМ 

ВП 721224-Приходи од закупнине земЉишта у својини 
Републике Српске: 

                            
                                         510.852,41 КМ 

ВП 722492 - Концесиона накнада за коришћење  
електроенергетрских објеката: 

                                     
 
                                    17.159.462,20 КМ  

  

Удио сваких појединачних уплата по врстама прихода тј.њихово учешће у укупном износу уплаћене 
концесионе накнаде је приказано у графикону бр.2: 

 
 

Графикон бр. 2. 
Наплаћена концесиона накнада за 2018. годину по врстама прихода у Буџет РС изражена у КМ 

 

Концесиона накнада

VP 722424

VP 722491

VP 722468

VP 721112

VP 722492
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5. БУЏЕТ   

 

5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије  

 

Чланом 56. Закона о концесијама регулисан је начин финансирања рада Комисије. Средства се 
планирају  и обезбјеђују у буџету Републике Српске . 
Буџетом Републике Српске за 2018. годину, Комисији су планирана средства у износу од 800.000 КМ у 
оквиру организационог кода Генералног секретаријата  Владе Републике Српске (0405001) на 
позицији 482100- трансфер Комисији за концесије РС. („ Службени гласник РС“ број: 121/18.) 
Презентација и саставаЉање финансијских извјештаја  прописана је чланом 60. Закона о 
концесијама, форма, рокови и начин  члановима 57., 58. и 59. Правилника о финансијском 
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 РС 
 
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  ............................................................  10,0 
Компјутерска опрема..............................................................     25,0    
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Опрема за пренос података и гласа..........................................      10,0    
Моторна возила.........................................................................    14,3   
Копир апарат..............................................................................      12,5   
Уграђена опрема .....................................................................      16,5    
Телефонска опрема....................................................................      10,0    
Радио и тв опрема ......................................................................     20,0     
Опрема за гријање .....................................................................     12,5 
Опрема за вентилацију .................................................................  12,5 
Рачунарски програми-лиценце....................................................    25,0 
Остала непоменута опрема.......................................................       20,0   

 
Амортизација за 2018. годину износи 16.177 КМ. 
 
Набавна вриједност сталних  средстава (постројења и опрема – К-то 0112) на дан 31.12.2018. године 
износи 157.193 КМ, исправка вриједности  90.002 КМ и садашња (неотписана вриједност) 67.191 КМ. 
 
Извршен је свеобухватан попис имовине и обавезана дан 31.12.2018. 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 на 4. сједници одржаној 
28.01.2018. године (Одлука број: 01-187/19. од 05.02.2018). 
 
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 КМ од Фонда здравственог 
осигурања РС Филијала Бања Лука по основу осталих боловања која се рефундирају.  
На позицији (К-то 123917) исказана су потаживања у износу од 3.184 КМ – потраживања од ЈУ Завода 
за запошЉавање, а односе се на потраживања за плате приправника за мјесец децембар 2018. 
године. У септембру 2018. године, Комисија за концесије Републике Српске је донијела одлуку (01-
933-1/18 од 01.08.2018. године), закЉучила Уговоре о обавЉању приправничког стажа, те  у радни 
однос примила четири (4) приправника у оквиру пројекта о финансирању приправничког стажа дјеце 
погинулих бораца на период од једне године (Уговор о суфинансирању плате и доприноса 
приправника  бр. 02.2.1/0601-2/18 и 02.2.1/0601-2198-2/18 од 10.07.2018. године). Бруто плате ове 
категорије приправника рефундирају се мјесечно од ЈУ Завода за запошЉавање Републике Српске по 
доставЉеним Захтјевима за рефундацију. 
 
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 8.325 КМ. 
 

5.1.2. Приходи  
 
Приходи Комисије за концесије Републике Српске остварени су у износу од 814.002 КМ и то: 

- из Буџета Републике Српске (К-то 788) 800.000 КМ у оквиру организационог кода Генералног 

секретаријата Републике Српске, одобрених законским буџетом за 2018. годину („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 121/18 ),  
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- Остали приходи у износу 9.552 КМ остварени су од ЈУ Завод за запошЉавање РС по 

Уговорима о финансирању бруто плате приправника дјеце погинулих бораца ВРС број: 

02.2.1/0601-2013-2/18 од 10.07.2018. године и 02.2.1/0601-2198/2018 од 10.07.2018. године,  

- Приходи по основу усклађивања вриједности непроизведене имовине (К-то 771511) 

остварени су у износу од 1.266 КМ,  

-  Приходи обрачунског карактера (К-то 771919) остварени у износу од 3.184 КМ признати и 

вредновани су у складу са МРС ЈС 9.  

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 (01.01-31.12.2018.) текући расходи (К-та 41) пословања остварени су у 
укупном износу од 792.335 КМ, по структури износе (исказано у конвертибилним маркама): 

- Расходи за бруто плате запослених (К-то 4111)                                                              682.213 
- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  

запослених (К-то  4112)                                                                                                            20.436 
- Расходи по основу закупа (К-то 4121)                                                                                                 3.478     

- Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
 и транспортних услуга (К-то 4122)                                                                                                      31.677 

- Расходи за режијски материјал (К-то 4123)                                                                                        4.930 
- Расходи за текуће одржавање  средстава  (К-то 4125)                                                                    4.395  
- Расходи по основу сл.путовања и смјештаја ( К-то 4126)                                                                5.166 
- Расходи по основу утрошка горива (К-то 41263)                                                                             10.927                        
- Расходи за услуге,одржавања рачунара и програма (К-то 4127)                                                  5.663 
- Расходи за стручне услуге (К-то 4129)                                                                                                   8.625                            
- Расходи по основу репрезентације у земЉи (К-то  4129)                                                               8.218 
- Расходи по основу доприноса који терете трош.(К-то 4129)                                                          1.365 
- Расходи по основу семинара, савјетовања и сл. (К-то 41292)                                                        1.826 
- Остали расходи, рекламни материјал, манифестације  ( К-то 41299)                                          3.388 
- Расходи по основу сервисирања финан.лизинга (К-то 4137)                                                               28 

 
 
Обрачунски расходи 
 

- Расходи по основу амортизације (К-то 4712)                                                                               16.177 
- Остали расходи од усклађивања вриједности неф.имов. (К-то 4715)                                             155                                                          

 
Из оствареног прихода исфинансирани су сви расходи, као и расходи по основу сервисирања 
финансијског лизинг (кредита), одобрен од стране Спаркассе Леасинг д.о.о на период од 5 (пет) 
година.  
Неизмирене обавезе према добавЉачима (К-то 22311) износе  7.862 КМ, настале по основу промета 
роба и услуга и које су међусобно усаглашене и плаћене у наредном периоду.  
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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 
политике додјеле концесије 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 
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. 
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6.2. Сарадња са домаћим и страним институцијама 
 
          У току Извештајног периода за 2018. 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. 
 

7. ЗАКЉУЧАК   

Додјела концесија у Републици Српској позитивно је утицала на привредни развој Републике 
Српске. Комисија је става да је и у будућности потребно oбeзбjeдити дaљи рaзвoj и стaбилнoст 
кoнцeсиoних прeдузeћa, пружити им пoдршку кoд oтклaњaњa уoчeних прoблeмa, нeдoстaтaкa и сл. У 
складу са наведеним, Комисија скреће пажњу на неке од актуелних проблема и појава који су 
присутни код реализације концесионих уговора.  

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 су Босна и Херцеговина и Републике Српска, најбољи и најсигурнији начин регулисања 
давања добара од општег интереса на коришћење у циљу остварења јавног интереса.  

Примјетно је да је забиљежен слаб напредак у реализацији уговора за коришћење вода. Код 
извјесног броја кoнцeсиoних прeдузeћa, кoja сe нaлaзe у кoмeрциjaлнoм рaду, забиљeжен је знaчajaн 
пaд у прoизвoдњи и прoдajи вoдe нa тржишту. Одређена кoнцeсиoнa прeдузeћa рaдe пoврeмeнo сa 
минимaлним кaпaцитeтoм. Исто тако, постоје кoнцeсиoнa прeдузeћa кoja пoсjeдуjу изгрaђeнe oбjeктe 
и пoстрojeњa зa флaширaњe вoдe, aли нису ушлa у кoмeрциjaлну прoизвoдњу. Према ставовима 
концесионара, на нeгaтивнo стaњe у oвoj oблaсти, утичe, приje свeгa, нeлojaлнa кoнкурeнциja из 
зeмaљa oкружeњa и Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, нeдoстaтaк oбртних срeдстaвa, 
прeдимeнзиoнисaнoст кaпaцитeтa, нeквaлитeтнa oпрeмa зa пуњeњe вoдe у бoцe и сл. Кoмисиja 
смaтрa дa je у нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo извршити пoнoвну прoвjeру рaдa oвих кoнцeсиoних 
прeдузeћa нa тeрeну, oд стрaнe свих рeлeвaнтних институциja и  прeцизирaти мjeрe кoje би дoвeлe дo 
пoзитивних пoмaкa у циљу рeaлизaциje oвих угoвoрa.  

Пoсмaтрaнo пo приврeдним рeгиjaмa Рeпубликe Српскe, уочено је дa сe зa пojeдинe 
минeрaлнe сирoвинe трaжe нoвa oдoбрeњa зa eксплoaтaциjу, тj. нoви пoступци дoдjeлe кoнцeсиja, 
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иaкo je eвидeнтнo дa су нa тим пoдручjимa инстaлисaни кaпaцитeти зa eксплoaтaциjу истe минeрaлнe 
сирoвинe кoja сe нe кoристи у пунoм кaпaцитeту. Потребно је да се, у будућем периоду, обрати 
пажња на урaвнoтeжeн рeгиoнaлни рaзвoj, тачније, да се вoди рaчунa дa сa кoнцeсиoним прojeктимa 
требају бити зaдoвoљeнe пoтрeбe и интeрeси кoмплeтнe друштвeнe зajeдницe. Кoмисиja je, у 
дoсaдaшњoj дoдjeли кoнцeсиja у oблaсти минeрaлних сирoвинa, уoчилa кoнцeнтрaциjу кoнцeсиoних 
прojeкaтa нa пojeдиним рeгиjaмa, штo мoжe дa прeдстaвљa прoблeм у будућeм пeриoду кaдa сe рaди 
o прeдимeнзиoнисaнoсти кaпaцитeтa у oднoсу нa пoтрeбe тржиштa. Приликoм дoдjeлe нoвих 
кoнцeсиja у нaрeднoм пeриoду, свe рeлeвaнтнe институциje би трeбaлe oбрaтити пaжњу нa oвaj 
прoблeм.  

Дислoкaциja и вaђeњe мaтeриjaлa у кoритимa и вoднoм зeмљишту je Зaкoнoм o вoдaмa 
дoзвoљeнa у oбиму и нa нaчин кojим сe урeђуje кoритo и вoднo зeмљиштe, или aкo служи 
спрoвoђeњу мjeрa зaштитe, нa oснoву издaтих вoдoпрaвних aкaтa. Често се ова дјелатност врши бeз 
одговарајућих oдoбрeњa, или злoупoтрeбoм рjeшeњa зa вaђeњe мaтeриjaлa из вoдoтoкa, издaтих у 
сврху oдржaвaњa кoритa и кoришћeњe вoднoг зeмљиштa, нa тaj нaчин дa сe рjeшeњa кoристe кao 
„пaрaвaн“ зa нeлeгaлну eксплoaтaциjу шљункa и пиjeскa. Moжe сe кoнстaтoвaти дa нису прeдузимaнe 
знaчajнe aктивнoсти у прaвцу увoђeњa oвoг прeдмeтa кoнцeсиje у кoнцeсиoнe oквирe, тaкo дa и дaљe 
нeмaмo зaкључeних угoвoрa o кoнцeсиjи у oвoj oблaсти. Кoмисиja смaтрa дa je нeoпхoднo oву oблaст 
увeсти у кoнцeсиoнe oднoсe сa циљeм срeђивaњa стaњa и квaлитeтниje кoнтрoлe, штo ћe сигурнo 
рeзултирaти смaњeњeм нeлeгaлнe eксплoaтaциje и пoвeћaњeм срeдстaвa у буџeту. Исто тако, 
пoтрeбнo je пojaчaти рaд инспeкциjских oргaнa кaкo би сe спрjeчилe злoупoтрeбe и нaнoшeњe вeликe 
штeтe живoтнoj срeдини, кao и буџeту Рeпубликe Српскe. Кoмисиja жeли дa истaкнe oвaj прoблeм, 
кao и пoтрeбу вeћeг aнгaжoвaњa инспeкциjских и других oргaнa нa тeрeну, кao и jaчу 
институциoнaлну, зaкoнску и свaку другу пoдршку кaкo би сe oвaj прoблeм риjeшиo. 

Увидoм у eвидeнциjу кoнцeсиoних прeдузeћa, дoшлo сe дo сaзнaњa дa пojeдини 
кoнцeсиoнaри имajу зaпoслeн минимaлaн брoj рaдникa (нajчeшћe jeднoг рaдникa), те, самим тим, 
пoстojи oзбиљнa сумњa дa oвaква кoнцeсиoнa прeдузeћa нe мoгу дa рeaлизуjу угoвoрe o кoнцeсиjи у 
склaду сa Студиjoм eкoнoмскe oпрaвдaнoсти и угoвoрoм o кoнцeсиjи, и пoстaвљa сe питaњe дa ли 
пoстoje oзбиљнe нaмjeрe у вeзи рeaлизaциje кoнцeсиoних послова.  

Када су у питању механизми контроле откопаних маса минералне сировине, Комисија је 
мишљења дa би кoнтрoлу oткoпaних мaсa трeбaлo jeднoм гoдишњe дa врши лицeнцирaнa гeoдeтскa 
кућa aнгaжoвaнa oд стрaнe кoнцeдeнтa, кoja би извршилa мjeрeњe oткoпaних мaсa, сaчинилa 
извjeштaj и дoстaвилa гa кoнцeдeнту и Рeпубличкoj упрaви зa инспeкциjeскe пoслoвe, кaкo би сe 
прeдузeлe oдгoвaрajућe мjeрe укoликo сe утврдe нeпaрaвилнoсти и одступања. 

Када су у питању концесије на пољопривредном земљишту, Mинистaрствo пoљoприврeдe, 
шумaрствa и вoдoприврeдe би трeбaлo aктивниje сaрaђивaти сa Рeпубличкoм упрaвoм зa гeoдeтскe и 
имoвинскo-прaвнe пoслoвe Рeпубликe Српскe, кao и Павобранилаштвом Републике Српске, a свe у 
циљу успoстaвe jeдинствeнe eвидeнциje o нeпoкрeтнoстимa и убрзaнoм рjeшaвaњу имoвинскo-
прaвних спoрoвa. Комисија напомиње да је, у извjeштajнoм пeриoду, и дaљe je присутaн прoблeм 
нeaжурнoсти пoдaтaкa у jaвним eвидeнциjaмa (зeмљишним књигaмa и кaтaстру нeпoкрeтнoсти), штo 
oтeжaвa Влaди Рeпубликe Српскe дa прaвилнo и зaкoнитo рaспoлaжe истим, а путeм дoдjeлe 
кoнцeсиja, чимe су прoузрoкoвaни судски спoрoви кojим сe нaнoси штeтa буџeту Рeпубликe Српскe.  

Концедент и Комисија за концесије Републике Српске у складу са важећим законским и 
подзаконским актима треба посебно да обрате пажњу на процедуре промјене власничке структуре 
концесионом предузећу, односно пренос уговора о концесији са старог на новог концесионара како 
би се у потпуности остарила сврха преноса, те на ефикасан начин омогућио пренос концесионог 
уговора, у складу са важећим Законом о концесијама. Посебно је неопходно преиспитивање свих 
уговора, а нарочито уговора о изградњи и кориштењу малих хидроелектрана те сугестије ресорном 
министарству да се уговори, у којима није дошло до реализације битних одредби истог, ставе у 
приоритет за раскид. 

Када је у питању област енергетике,  Комисија је става да је потребно пооштрити критеријуме 
у смислу додјеле уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана, тј. да се досљедније, а у 
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складу са Европским Енергетским директивама (дефинисано да од укупног износа извора енергије, 
20% мора припадати изворима из обновљивих ресурса), поштују услови из постојеће планске 
документације; да се израда одговарајућих Студија економске оправданости повјери лиценцираним  
кућама; подобност концесионара (повести више рачуна о њиховој финансијској способности, 
профитној стабилности, ликвидности, задужености, референцама, те стручној и техничкој 
опремљености) и сл. Исто тако, концесионарима који су, у реализацији уговора о концесији за 
изградњу малих хидроелектрана, прибавили одобрења за изградњу, или су пред самим добијањем 
истих, концедент би требао да помогне  у смислу потписивања анекса уговора о концесији, којима би 
се прецизније дефинисао концесиони период, одредили рокови, динамика реализације пројекта, 
гаранције, услови и начин предаје објеката у власништво Републици Српској након истека 
концесионог периода. Комисија напомиње да су, измјенама и допунама Закона о концесијама у 
2018. години, Правилником о концесионим накнадама и гаранцијама у области елктроенергетике, 
енергената, рударства и екологије и њиховом примјеном, остварени позитивни помаци у смислу 
повећања уплата износа концесионе накнаде.  
 Комисија закључује да се далеко већи број додијељених концесија односи на енергетски 
сектор, док су остали сектори значајно мањи, те је неопходно предузети системске мјере за 
привлачење потенцијалних инвеститора у дефицитарним концесионим областима. 
 Комисија сматра да је потребно обезбиједити адекватан и заокружен правни оквир за област 
концесија и јавноприватног партнерства који би био прилагођен потребама Републике Српске али и 
прописима Европске уније; да је потребно пружити помоћ концесионарима у рјешавању 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; да је 
неопходно рјешавање проблема нелојалне конкуренције настале експлоатацијом минералних 
сировина у Федерацији Босне и Херцеговине и нарочито сузбијање нелегалне експлоатације у 
Републици Српској. 
 Комисија остаје при ставу да је, на основу досадашњег искуства у пракси и тенденција у 
области концесија, али и јавно-приватног партнерства у Европској унији и земљама региона, 
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. С тим у вези, Комисија 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 коју би сачињавали представници надлежних министарстава и 
тијела, представници Комисије и стручњаци из области јавно - приватног партнерства и концесија, а 
која група би сагледала све аспекте овог проблема и предложила  одговарајући правни оквир. 
 Нарочито је потребно ускладити са надлежним органима и Правобранилаштвом Републике 
Српске процедуру код давања сагласности на концесиони уговор од стране Комисије како би  о 
сагласности Комисија рјешавала тек након прибављених  свих мишљења других органа и тијела 
укључујући и Правобранилаштво Републике Српске. Ово из разлога што се у пракси дешава да 
Правобранилаштво даје своје мишљење тек након рјешења о сагласности коју је издала Комисија. 
 Комисија напомиње да је настављена комуникација са Јединицама локалне самоуправе, а 
због континуираног провођења политике концесионих улагања. Исто тако, Комисија напомиње да је 
у периоду од 2016. године, па до 2018. године, забиљежен континуиран раст наплате концесионе 
накнаде. Предмети се у Комисији рјешавају у просјеку од 11 дана. Комисија је, у протеклом периоду, 
успоставила сарадњу са Институцијама за израду Студија и других докумената. Чланови Комисије 
континуирано учествују на стручним едукацијама и семинарима. У 2018. години евидентиран је 
пораст закључених уговора о концесији. Комисија је предложила Влади Републике Српске да се 
појачају активности на раскидању уговора о концесији са концесионарима који не поштују уговорне 
обавезе, тј не врше концесиону дјелатност. 

Комисија сматра да је потребно да се у сарадњи са Владом Републике Српске обезбиједе 
услови и да Комисија више ради на промоцији потенцијала Републике Српске  и привлачењу 
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инвеститора за област концесија.  Комисија сматра да ће, у сарадњи са Владом Републике Српске и 
Народном скупштином Републике Српске, а 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 2018. годину тј. за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

 
Број: 01-491/19                         Предсједник Комисије 

Датум: 25.04.2019.године                      Проф. др Раденко Ђурица 
                                                   
_____________________________________ 

 



Ред.б

р.
Назив предузећа Назив МХЕ-лпкација

Датум 

пптписиваоа 

угпвпра

Снага (МW) пп 

пснпвнпм 

угпвпру 

Планирана 

гпдишоа 

прпизвпдоа 

(ГWх)

Кпнцеси

пни 

перипд 

(гпдина)

Датум 

пптписивао

а анекса 

угпвпра п 

кпнцесији

Прпмјене пп анексима 

угпвпра
Изнпс кпнцесипне накнаде Примједбе

1.

ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 

д.п.п. Теслић (Елинг 

инжиоеринг д.п.п. Теслић)

 МХЕ "ДИВИЧ" на 

Врбаои
09.12.2005.

4.6 (инсталисана 

снага изградјенпг 

пбјекта 2,28 МW)

8.4 (прпсјечна 

пстварена 

гпдишоа 

прпизвпдоа 6,4 

ГWх)

30 / /

3% пд укупнпг брутп прихпда 

пстваренпг пбављаоем 

кпнцесипне дјелатнпсти

Електрана је пуштена у рад 2006. гпдине и пд тада 

Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији. Електрана пуштена у кпмерцијални рад 2018.

2.
АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. 

Бијељина (АБН д.п.п. Бијељина)

МХЕ "ГРАДАЦ", на 

ушћу Мајевичкпг 

канала

08.02.2006.

0.32 (три МХЕ 

укупне снаге 0,81 

МW)

2.08 (три МХЕ 

укупне 

прпизвпдое 3,2 

ГWх) 

30 06.04.2010.

Прпдужени 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.

3.
АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. 

Бијељина (АБН д.п.п. Бијељина)

 МХЕ "АТЦ", на 

Пбпднпм каналу
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.

Прпдужени 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.

4. ЕЛЕКТРПС д.п.п. Баоа Лука 
МХЕ "ГПВЗА Б-Г-1 

Јелеч" на Гпвзи
16.02.2006. 5,5 19 37

04.02.2013.  

14.12.2015. 

14.08.2017. 

18.12.2018. 

Прпдужени рпкпви 

изградое, ппвећана 

инсталисана снага, гпдишоа 

прпизвпдоа и перипд 

кпнцесије.

2,9% пд укупнпг брутп прихпда
Електрана је у кпмерцијалнпм раду пд 2017. гпдине. Дата 

сагласнпст на Анекс ИВ угпвпра п кпнцесији.

5.
ЕХЕ д.п.п. Баоа Лука 

(Интеренергп д.п.п. Љубљана)

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.

6.
ПРИРПДНА ЕНЕРГИЈА д.п.п. 

Шиппвп (ДУГА д.п.п. Кнежевп)

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.

7.
ЕНЕРГПЦПМПАНY д.п.п. Баоа 

Лука

МХЕ "ДУЉЦИ" на 

Пливи
16.02.2006. 1,1 7,5 20 / / 3.5% пд укупнпг брутп прихпда Предлпжена за раскид

8.
ЕНЕРГПЦПМПАНY 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.
ЕХЕ д.п.п. Баоа Лука 

(Интеренергп д.п.п. Љубљана)

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

Електрана је у кпмерцијанпм раду пд 2015. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији

PRILOG br.1.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ  (предмет концесије "Изградња и коришћење енергетских објеката инсталисане снаге веће од  250кW") и преко 10 МW (средње и 
велике ХЕ )



10. 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 у кпмерцијалнпм раду пд 2015. гпдине. Од тада па 

дп данас се ппштују сви закпнски прпписи и правила 

струке. У тпку 2018.г. је пстварена прпизвпдоа пд 29.662 

ГWх; За прпизведену кпличину су уплаћене све пбавезе 

преузете из кпнцесипнпг угпвпра.

11.

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 18.12.2018.

Дефинисаое прпцијеоене 

снаге, укупне 

гпд.прпизвпдое, дпдјела 

земљишта, фазе и рпкпви, 

рпк трајаоа кпнцесије, 

гаранције и кпнц.накнада

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. Дата сагласнпст на Анекс 

12. ХИДРП-КПП д.п.п. Баоалука
МХЕ "ВРБАОА И" на 

Врбаои
17.02.2006. 2,5 10,9 20 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

Оснпванп пред. за прпизв.и прпдају ел.енргије "Хидрп-

електрик". Дпстављена студија екпн.пправданпсти. Идејни 

прпјекат нпвих техничких рјешеоа. Захтјев за урбанистучкп-

техн,сагласнпст. Пибављенп мишљеое лпк.заједнице п 

изградоу наведених МХЕ.Ппднесен захтјев за издаваое 

нпвих впдппривред.смјерница за пбе МХЕ.

13. ХИДРП-КПП д.п.п. Баоалука
МХЕ "ГРАБПВИЦА" на 

Врбаои
17.02.2006. 5 16,7 20 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

Оснпванп пред. за прпизв.и прпдају ел.енргије "Хидрп-

електрик". Дпстављена студија екпн.пправданпсти. Идејни 

прпјекат нпвих техничких рјешеоа. Захтјев за урбанистучкп-

техн,сагласнпст. Пибављенп мишљеое лпк.заједнице п 

изградоу наведених МХЕ.Ппднесен захтјев за издаваое 

нпвих впдппривред.смјерница за пбе МХЕ.

14.
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 раскид кпнцесипнпг 

Угпвпра 

15.

ГПРОИ ЗАЛУКПВИК ИИ 

ХИДРПЕЛЕКТРАНА д.п.п. 

Власеница (Кпрпна д.п.п. 

Власеница)

МХЕ "ГПРОИ 

ЗАЛУКПВИК ИИ" 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.

16. ББ Прпмет д.п.п. Градишка
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 Електрана је у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине



17.

ИНВИНГ д.п.п. Власеница 

(ФИНЦПСУЛ ИТ Сервицес Гмбх, 

Аустрија)

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.

18.
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.  

26.07.2018.

Прпдужени рпкпви 

изградое, смаоена 

инсталисана снага, гпдишоа 

прпизвпдоа и дпдјељенп на 

кпришћеое земљиште у 

власништву Републике 

Српске.

3% пд укупнпг брутп прихпда

Дпбијена је упптребна дпзвпла за пбјекат МХЕ "Јпвана". 

Пптписан је Угпвпр п пбавезнпм пткупу пп гарантпванпј 

пткупнпј цијени за електричну енергију из ОИЕ. Дата 

сагласнпст на Анекс В угпвпра п кпнцесији.

19. ЕУРПГРАФИКА д.п.п. Звпрник
МХЕ "ШЕКПВИЋИ" на 

ријеци Дриоачи
21.02.2006. 3,3 14,8 25 09.02.2018.

Прпмијеоена инсталисана 

снага, укупна 

гпд.прпизвпдоа, рјешаваое 

импвинскп-правних пднпса, 

укупна инвестиција, рпкпви 

пп фазама.

5% пд укупнпг брутп прихпда

Нпвп техничкп рјешеое, умјестп једне мхе предвиђене су

двије мхе (Шекпвићи 1 и Шекпвићи 2) са снагама 2,3 МW и

0,955 МW, и гпдишоим прпизвпдоама 7,04 ГWх и 2,87

ГWх. Анекспм Угпвпра пд 2018. пдређни нпви рпкпви

изградое и прпдужен кпнцесипни перипд за 25 гпдина.

20.
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.

21.
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.

22. ЕНЕРГЕТИК д.п.п. Баоалука
МХЕ "БУК ЧЕЛИНАЦ" 

на Врбаои
23.02.2006. 0,15 1,45 30 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

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.

23.
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.  

22.01.2018.

Прпдужени рпкпви 

изградое, дпдјељенп на 

кпришћеое земљиште у 

власништву Републике 

Српске и прпдужен перипд 

кпнцесије; Прпдужеое 

рпкпва пп фазама.

7,1% пд укупнпг брутп прихпда

Електрана пуштена у кпмерцијални рад 2018. Дпбијена 

дпзвпла за изградоу пбјекта 23.02.2018.г. Дпнешена 

пдлука п активацији МХЕ Медна 05.03.2018. Анекспн В из 

2018.г. Прпдужени рпкпви изградое пп фазама.

24.
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.  

07.06.2018.

Прпдужени рпкпви изградое 

и дпдјељенп на кпришћеое 

земљиште у власништву 

Републике Српске. Прпдужен 

рпк трајаоа кпнцесије за јпш 

15 гпдина. Дефинисаое 

кпнц.накн.

10% пд укупнпг брутп прихпда Електрана је у изградои.

25.

ЕРС МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 

д.п.п. И. Сарајевп (Енергy 

Зпттер Бау)

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. 

26.

Цредп Инвест РС  д.п.п. Баоа 

Лука, (ЕРС МАЛЕ 

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. И. 

Сарајевп, Енергy Зпттер Бау )

МХЕ "ЈАОИНА Ј-2" на 

Јаоини
24.02.2006. 1,7 3,45 21 07.06.2018.

Дпдана и МХЕ Јаоина 2-Б, 

дефинисаое инвестиција, 

фазе изградое,прпдужен рпк 

трајаоа кпнцесије за 29 

гпдина, деф.кпнцесипне 

накн.

3% пд укупнпг брутп прихпда Закључен Анекс угпвпра у 2018.г.

27. 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 Електранаје у кпмерцијалнпм раду пд 2016. гпдине



28. РЕЦПНСУЛТ д.п.п. Лакташи
МХЕ "СТАРП СЕЛП" на 

Црнпј Ријеци
24.02.2006. 1,7 9,5 30 19.12.2007. / 4% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат је у застпју.

29.

WЕБ ЕНЕРГП 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

3,1% пд укупнпг брутп  

прихпда
Прпјекат је у застпју.

30.

WЕБ ЕНЕРГП 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.

31.

WЕБ ЕНЕРГП 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.

32. ЕНЕРГY МБА 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.

33. ЕНЕРГY МБА д.п.п. Баоа Лука
МХЕ "ВРБАОЦИ" на 

Врбаои
23.06.2006. 3,3 12,5 20 / / 7,1% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат у застпју.

34.
ЕТА ЕНЕРГY 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.

Ппвећана је инсталисана 

снага и прпизвпдоа и 

прпдузени рпкпви изградое, 

те дпдјељенп на кпришћеое 

земљисте у власништву 

Републике Српске.

3% пд укупнпг брутп прихпда 

На завршенпм пбјекту МХЕ "Исппд Кушлата" дпбијена је 

упптребна дпзвпла. Пптписан је предугпвпр п 

прелиминарнпм праву на ппдстицај. Електрана пуштена у 

прпбни рад 2018.

35.
ЕТА ЕНЕРГY 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.

пдређиваое парцела за 

изградоу МХЕ
3% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат је у застпју.

36.
ЕТА ЕНЕРГY д.п.п. Звпрник (Ета 

д.п.п. Звпрник)

МХЕ "МЕДАШЕВАЦ" 

на ријеци Дриоачи
11.05.2006. 0,5 2,5 30 14.08.2009. / 3% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат је у застпју.

37.
ЕТА ЕНЕРГY д.п.п. Звпрник (Ета 

д.п.п. Звпрник)

МХЕ "БАРСКИ 

ППТПК" на ријеци 

Дриоачи

11.05.2006. 0,5 2,5 30 14.08.2009.
пдређиваое парцела за 

изградоу МХЕ, рпкпви
3% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат је у застпју.

38. ДБ ЦПН д.п.п. Баоа Лука
МХЕ "ШИБПВИ" на 

Врбаои
01.06.2006. 2,7 15,3 20 /  / 5% пд укупнпг брутп  прихпда

Студије екпнпмске пправданпсти су ппказале пправданпст 

изградое пвих пбјеката. У пквиру впднп-енергетске студије 

за слив ријеке Врбас и  Врбаоу извршена детаљна 

екпнпмска анализа и рангираое у ппгледу специфичних 

инвестиција. Збпг пзбиљнпсти пвих хидрпенергетских 

прпјеката у тпку 2018. г.дати су приједлпзи за пптимизацију 

прпјекта 5МХЕ, са ппсебним псвртпм на заштиту пд 

ппплава, ерпзије пбала, и заштиту квалитета впде Врбаое. 

Израђенп је техничкп рјешеое прпјекта пречишћаваоа 

птпадних впда у ппштини Кптпр Варпш.

39.
ХИДРПЕНЕРГY д.п.п. Гацкп (ДБ 

Цпн д.п.п. Баоа Лука)

МХЕ "СУТЈЕСКА С-3" 

на Сутјесци
01.06.2006. 4,5 20,4 20 25.03.2014.

пдређиваое и пдјела 

парцела за изградоу МХЕ
5% пд укупнпг брутп  прихпда

Дпбијени лпкацијски услпви. Пптписан Анекс угпвпра

25.03.2014. Дпбијена грађевинска дпзвпла за изградоу

35кW далекпвпда на пптезу ТРАФО С-3 ТРАФО СТАНИЦА

САСТАВЦИ. Реализација Угпвпра иде пп динамичкпм

плану. Дп краја 2018. гпд.укупнп улпженп 500.708 КМ

40. ДБ ЦПН д.п.п. Баоа Лука
МХЕ "ПБПДНИК" на 

Врбаои
01.06.2006. 2,4 9,1 20 / / 5% пд укупнпг брутп  прихпда

Упућен захтјев Мин.ппљпривреде, впдппривреде и 

шумарства за утврђиваое впднпг ппјаса земљишта кап 

дпбра пд ппштег интереса ријеке Врбаое, у склппу 

ппстпјећег Угпвпра п кпнцесији за МХЕ Обпдник. 

Регулатпрнпј агенцији за енергетику дпстављен Захтјев за 

регулисаое прелиминарнпг права на ппдстицај. Прпмјена 

власништва у структури капитала у прпценту већем пд 50% 

на друштвп ГРЕЕН ПОWЕР ТЕЦ БЛ-РС. Ове активнпсти ће 

бити завршене у првпм кварталу 2019. г.



41.
ХИДРПЕНЕРГY д.п.п. Гацкп (ДБ 

Цпн д.п.п. Баоа Лука)

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 Дп краја 2018. гпдине у прпјекат улпженп 269.615 КМ.

42.
ХИДРПЕНЕГY д.п.п. Гацкп (ДБ 

Цпн д.п.п. Баоа Лука)

МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-Ј-

3" на Јабушници
01.06.2006. 1,7 12,7 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
Дпбијена грађевинска дпзвпла за изградоу 35кW 

далекпвпда на пптезу МХЕ С-Ј-3- Трафп станица САСТАВЦИ. 

43.

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА 

д.п.п. Фпча 

(Електрпдистрибуција а.д. 

Пале)

ХЕ "БИСТРИЦА Б-1", 

ХЕ "БИСТРИЦА Б-2А", 

ХЕ "БИСТРИЦА Б-3", 

на Бистрици

30.08.2006. 16,6   7,94   16,5 155,232 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
Угпвпр је анексиран задои пут 2013. гпдине. Прпјекат је у 

застпју.

44.

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА 

д.п.п. Фпча 

(Електрпдистрибуција а.д. 

Пале)

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 "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.

45.
Е -ПРПМЕТ д.п.п. Кптпр Варпш 

(ББ Прпмет д.п.п. Градишка)

МХЕ "ГРАБПВИЧКА 

РИЈЕКА" на ријеци 

Грабпвици- притпка 

Врбаое

06.11.2006. 0,7 2,7 30 21.09.2011.

Фазе и рпкпви, трајаое 

кпнцесипнпг перипда се 

прпдужава за 5 гпдина.

3% пд укупнпг брутп прихпда МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине.

46. ХИДРПИНВЕСТ д.п.п. Рпгатица 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

Електрана пуштена у кпмерцијални рад 2018. Од тада па дп 

данас ппштују се сва закпнска правила и пбавезе. У тпку 

2018. гпдине, пд јуна дп децембра 2018. г. Остварена је 

прпизвпдоа пд 23,356 ГWх. За извршену прпизвпдоу 

уплаћене су све пбавезе преузете из кпнцесипнпг Угпвпра. 

Ријешени импвинксп-правни пднпси и дпбијене 

грађевиснке дпзвпле за МХЕ Устипрача и МХЕ Дуб кап и 

упптребне дпзвпле.

47.
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.   

07.06.2018.

Прпдузени су рпкпви 

изградое и дпдјељенп на 

кпришћеое земљиште у 

власништву Републике 

Српске; Измјена инстал.снаге, 

гпд.прпизв., вриједнпсти 

инвестиције, фазе израде, 

гаранције, прпдуж.рпк 

трајаоа кпнц. За 15 

гпд.,дефинисаое 

кпнц.накнаде

3% пд укупнпг брутп прихпда Закључен Анекс ИИИ угпвпра у 2018.г.

48.

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. 

49.

ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  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

Дпбијени лпкацијски услпви.

Ппднесен захтјев за анекс Угпвпра



50.

"ХYДРПЕНЕРГY" д.п.п. Гацкп 

(ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  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

51.

"ХYДРПЕНЕРГY" д.п.п. Гацкп 

(ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  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

52.

ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  д.п.п. 

Угљевик (Премар Сервицес АГ 

Зуг, Сwитзерланд)

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 

анексираое угпвпра

53.

ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  д.п.п. 

Угљевик (Премар Сервицес АГ 

Зуг, Сwитзерланд)

 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 

анексираое угпвпра.

54.

ДРИНА ХИДРПЕНЕРГY  д.п.п. 

Угљевик (Премар Сервицес АГ 

Зуг, Сwитзерланд)

 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.

55. ЕНЕРГЕТИК д.п.п. Баоалука
МХЕ "ПРИЗРЕН ГРАД 

САНА 2" на Сани
23.02.2006. 3,5 20 20 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда Ппднесен захтјев за анекс Угпвпра

56.

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 Електрана је у кпмерцијалнпм раду пд 2017. гпдине.

57.
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

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине и пд тада 

редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п кпнцесији. 

58. ЗП ЕЛЕКТРПДПБПЈ а.д. Дпбпј
МХЕ "ЦИЈЕВНА ИИИ", 

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.

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 "Дрина Хидрп 

Енергy" је пренијела кпнцесије за МХЕ "Јабушница Ј-1" и 

МХЕ "Сутјеска "Б" на другпг кпнцесипнара "Хyдрпенергy" 

д.п.п. Гацкп. Збпг настале ситуације, мпрали су се 

препрпјектпвати дијелпви далекпвпда и путева какп би 

ускладили стаое и ситуацију на терену, какп би се нпве 

електране уклппиле у ппстпјеће стаое.



59. ЗП ЕЛЕКТРПДПБПЈ а.д. Дпбпј
МХЕ "ПАКЛЕНИЦА", 

на ријеци Пакленици
12.01.2007. 0,2 1,8 30 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2014.гпдине.  За МХЕ 

"Пакленица" дпбијенп је 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. 

60.
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

61.
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

62.
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

63.
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

64.

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.

65. 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 у кпмерцијалнпм раду пд 2014. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији

66. 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 у кпмерцијалнпм раду пд 2013. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији

67. 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 у кпмерцијалнпм раду пд 2015. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији

68. 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 

Ппсједују екплпшку дпзвплу пд 2016.гпдине. Прпјекат је у 

застпју.

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



69.

Антпн Киттел Мухле Гмбх, 

Аустрија (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

Електрана је у кпмјерцијалнпм раду пд 2010. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији

70.

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

19.09.2008.   

29.03.2018.   

12.11.2018.

Дефинисаое парцела кпје се 

дпдјељују за МХЕ; измјена 

прпцијеоене снаге 

гпд.прпизв, ук.инв., плана 

улагаоа, гаранције, рпк 

трајаоа кпнцесије и 

кпнц.накн.

2,6 % пд укупнпг брутп  

прихпда

У 2018.г. Закључени су  Анекс И и Анекс ИИ Угпвпра п 

кпнцесији.

71.

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.  

27.03.2018.

Прпдужени рпкпви 

изградое, ппвећана 

инсталисана снага и гпдишоа 

прпизвпдоа; измјена 

техничке грешке и дпдатак 

ријеке Јалпве

2,9 % пд укупнпг брутп  

прихпда

МХЕ је у кпмерцијалнпм раду пд 2017. гпдине. У 2018.г. 

Закључен Анекс ИИ Угпвпра п кпнцесији.

72.

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

Електрана је у кпмерцијалнпм раду пд  2016. гпдине и пд 

тада Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе из Угпвпра п 

кпнцесији.

73.

ЕФТ ХЕ УЛПГ д.п.п. Калинпвик 

(ЕФТ Интернатипнал 

Инвестментс Хплдингс 

Лимитед, Енглеска, Енергy 

Финанцинг Теам АГ 

Швајцарска)

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

Дп краја 2018.г. настављене су прпјектне активнпсти 

динамичнп и пп плану и пне теку пчекиванп ппвпљним 

темппм. Закључнп са 31.12.2018.г. у прпјекат је улпженп 

13.879.459 Еура сппствених средстава (са припадајућим 

ПдВ-пм). Сагласнп финансијскпм плану, прпјектнп пред. ће 

улпжити јпш пкп 14 милипна Еура сппствених средстава. 

Анексима је прпдужен кпнцесипни перипд на 50 гпдина а 

перипд изградое на 9 гпдине.Импвинскп-правни пднпси 

ријешени. Ппкренут ппступак експрппријације.

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

Гребенац-Крупац 10.05.2010. 0,69 2,17 30
15.03.2011.   

10.05.2012.  

2,5% пд укупнпг брутп  

прихпда

Гребенац-Ушће 10.05.2010. 1,32 4,13 30
15.03.2011.   

10.05.2012.  

2,5% пд укупнпг брутп  

прихпда

МХЕ МАРВЕЛ д.п.п. Калинпвик 

(Марвел д.п.п. Калинпвик)  -----

ХЕС ГПРОА НЕРЕТВА на ријеци 

Неретви

74.

Укупна инсталисана снага за 

свих 7 МХЕ се смаоује са 

17,63 МW на 17,229 МW, а 

гпдишоа прпизвпдоа пд 

55,97 ГWх замјеоује се са  

54,111 ГWх

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. Отежавајућа 

пкплпнст за реализацију Угпвпра п кпнцесији је 

неппстпјаое далекпвпда и прпблем прикључиваоа на 

електрпенергетску мрежу.У тпку је израда елабпрата п 

прикључку кпји је бип услпв за дпбијаое 

електрпенергетске сагласнпсти и лпкацијских услпва за 

далекпвпд.

Завршена је експрппријација земљишта. Извршенп је 

претвараое ппљппривреднпг у грађевинскп земљиште пд 

стране Општине Гацкп. Обрачуната је и уплаћена накнада 

за ренту, дпказ дпстављен Мин.за прпстпрнп уређеое. 

Мин.за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију 

издалп пдпбреоа за грађеое три мале хидрпелектране из 

Фазе И. Агенција за впде РС је дала впдну сагласнпст за 

главне прпјекте за пве 

хидрпелектране.Електрпхерцегпвина је издала 

електрпенергетске сагласнпсти за прикључак на мрежу.



Мједник на Неретви

Мједеник
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

75.

ЕЛПП ХИДРП СНАГА д.п.п. 

Мпдрича (ЕЛПП СРл 

ЕЛЕЦТРПЕНЕГЕТИЦА, Бруницп, 

Италy)

МХЕ "ЦИЈЕВНА 7" на 

ријеци Бпсни
11.08.2010. 9,82 69,6 30 / / 3 %пд укупнпг прихпда

У тпку 2018.г. Прибављена значајна дпкуменатација за 

реализацију прпјекта. Ппднесен захтјев за анексираое 

угпвпра. Прпјекат је у застпју. Разлпзи застпја у реализацији 

прпјекта: рјешаваое импвинскп-правних пднпса са 

ппштинпм Вукпсавље и Мпдрича. У тпку је израда нпве 

студије екпнпмске пправданпсти. Урађена је анализа 

Хидрплпшких ппдатака п прптицаоу ријеке Бпсне. 

Израђенп је нпвп стручнп мишљеое п ппвпљнпсти 

лпкације, нпви урбанистичкп-технички услпви, дпбијене 

све пптребне начелне Сагласнпсти, те предан Захтјев за 

дпбијаое лпкацијских услпва за изградоу МХЕ Цијевна 7. 

76.

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 / / 3,1% пд укупнпг брутп прихпда 

У перипду пд псниваоа Друштва дп Децембра 2018. г. су 

извршене сљедеће активнпсти: Припремни радпви 

(истражни радпви, израда Главнпг прпјекта, изградоа 

приступних путева, впдпвпда за снабдијеваое градилишта 

и градилишних насеља, далекпвпда 20кВ са припадајућим 

трафпстаницама)

77.

ЦПМСАР Хyдрп Хплдинг 

Лимитед, Никпзија, Кипар, 

(ЦПМСАР ЕНЕРГY ХИДРП д.п.п. 

Баоа Лука Цпмсар Енергy 

Традинг д.п.п. Баоа Лука)

ХЕ "МРСПВП" на 

ријеци Лиму
29.11.2012. 37,3 140,6 30 / /

2,6% пд укупнпг брутп  

прихпда

Завршени су радпви на изградои мпста и приступних 

путева на лијевпј пбали ријеке Лим. Министарствп за 

прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију издалп 

упптребну дпзвплу. У ппступку рјешаваоа експрппријације, 

евидентиранп 229 предмета. Настављене активнпсти на 

реализацији кпнцесипнпг угпвпра, у тпку су прегпвпри са 

генералним извпђачима за исппруку ппреме за изградоу 

ХЕ Мрспвп.

78.
АР ФПРЦЕ ХYДРППРП д.п.п. 

Лакташи (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)

30 08.05.2018.

Прпдужен рпк трајаоа  

кпнцеисје на јпш 20 

гпдина,дефинисана нпва 

кпнц.накнада у складу с 

Правилникпм п 

кпнц.накнадама

3% пд укупнпг гпдишоег брутп  

прихпда
Закључен Анекс угпвпра у 2018.г.

79.
ПИПНИР ЕНЕРГY РС д.п.п. 

Вишеград

МХЕ "УШЋЕ" на 

Ракитници
16.09.2013. 0,56 3.079 30 / /

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.

МХЕ МАРВЕЛ д.п.п. Калинпвик 

(Марвел д.п.п. Калинпвик)  -----

ХЕС ГПРОА НЕРЕТВА на ријеци 

Неретви

74.

Укупна инсталисана снага за 

свих 7 МХЕ се смаоује са 

17,63 МW на 17,229 МW, а 

гпдишоа прпизвпдоа пд 

55,97 ГWх замјеоује се са  

54,111 ГWх

Завршена је експрппријација земљишта. Извршенп је 

претвараое ппљппривреднпг у грађевинскп земљиште пд 

стране Општине Гацкп. Обрачуната је и уплаћена накнада 

за ренту, дпказ дпстављен Мин.за прпстпрнп уређеое. 

Мин.за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију 

издалп пдпбреоа за грађеое три мале хидрпелектране из 

Фазе И. Агенција за впде РС је дала впдну сагласнпст за 

главне прпјекте за пве 

хидрпелектране.Електрпхерцегпвина је издала 

електрпенергетске сагласнпсти за прикључак на мрежу.



80.
ПИПНИР ЕНЕРГY РС д.п.п. 

Вишеград

 МХЕ "ППДГАЈ", на 

ријеци Ракитници
16.09.2013.           0,68 3.316 30 / /

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. 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.

81. ЗЕМX д.п.п. Сребреница
МХЕ "ШТЕДРИЋ", на 

ријеци Штедрић
19.11.2013. 0,301 1,765 30

22.09.2014.  

30.04.2015.   

18.02.2016.

правп кпришћеоа земљишта 

ради изградое МХЕ
2,6% пд укупнпг брутп прихпда

Анекспм ИИИ угпвпра п кпнцесији дефинисана је 

инсталисана снага 0,85 МW, а гпд.прпизвпдоа 

прпцијеоена на  3,54 ГWх. Електрана је у кпмерцијалнпм 

раду. Дп 31.12.2018.г. Кпнцесипнар је измирип све свпје 

пбавезе пп пснпву директних и индиректних ппреза. 

Кпнцесипнар ппсједује лпкацијске услпве, екплпшку 

дпзвплу, те прпвпди активнпсти изградое садржаја МХЕ у 

складу са дпбијенпм грађ.дпзвплпм.

82.

МХ ЕЛЕКТРППРИВРЕДА ЗП 

ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА а.д. 

Пале

МХЕ "МЕСИЋИ-НПВА" 

на ријеци Прачи
14.04.2014. 4,9 23,958 50 26.10.2018.

 накнада за кпришћеое 

утврђена у изнпсу пд 0,0055 

КМ пп кWх

1,9% пд укупнпг  гпдишоег 

брутп прихпда

Електрана је пуштена у рад 2015. гпдине. У 2018.г. 

Закључен Анекс угпвпра п кпнцесији.

83.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп 

(Упграде Енергy НВ Белгија, 

Блаутал Натуренергие ГмбХ 

Оемачка)

МХЕ "ППДВИЧ" на 

Касиндплскпј ријеци
29.04.2014. 1,35 5,4 30

10.06.2016.   

05.04.2017.    

27.11.2018.

пдређиваое нпвих рпкпва и 

гаранција; накнада за 

кпришћеое утврђена у 

изнпсу пд 0,0055 КМ пп кWх

3,1% укупнпг брутп прихпда

Грађевински радпви на изградои МХЕ "Ппдвич" су у тпку; 

дп сада су завршени радпви: приступни путеви, цијевпвпд, 

стрпјарница. Електрана пуштена у прпбни рад 2018.



84.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп 

(Упграде Енергy НВ Белгија, 

Блаутал Натуренергие ГмбХ 

Оемачка)

МХЕ "САМАР" на 

Касиндплскпј ријеци
29.04.2014. 0,95 3,8 30 / / 3,1% укупнпг брутп прихпда

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 елабпрати заштите пд ппжара, те елабпрат заштите на 

раду. Очекује се дпбијаое грађевинске дпзвпле. Тренутнп 

је у тпку избпр ппреме и извпђача за електрп-стрпјарске и 

грађевинске радпве.

85.

БУК д.п.п. Истпчнп Сарајевп 

(Упграде Енергy НВ Белгија, 

Блаутал Натуренергие ГмбХ 

Оемачка)

МХЕ "СЛАПИ" на 

Касиндплскпј ријеци
29.04.2014. 0,925 3,7 30 / / 3,1% укупнпг брутп прихпда

Прпјекат МХЕ "Слапи" је у фази израде Главнпг прпјекта, 

накпн чега слиједе све активнпсти кап за МХЕ "Ппдвич" и 

МХЕ "Самар". Прпцјеоује се да ће за дпбијаое дпзвпле за 

грађеое бити пптребнп ца. 7мјесеци (дакле, дпзвпла за 

грађеое љетп 2018.).

86.  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

87.  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

88.

ЗП ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ НА 

ВРБАСУ-БПЧАЦ 2 а.д. Мркпоић 

Град

МХЕ "БПЧАЦ 2", на 

ријеци Врбас
28.05.2014. 8,76 41,603 30 15.03.2018.

Измјена рпкпва изградое, 

израда плана прпјектпваоа и 

изградое

3% пд укупнпг брутп прихпда Електрана пуштена у прпбни рад 2018.

89. МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа Лука
МХЕ "ЖИРАЈА ИИ" на 

ријеци Жираји
09.06.2014. 0,9 5,2 30 23.09.2015.

одређивање и додјела 

парцела за изградњу МХЕ
2,9% пд укупнпг брутп прихпда Електрана у кпмерцијалнпм раду пд 2017. гпдине.

90. МАЈНЕX д.п.п. Пале
МХЕ "ГПРОЕ ПАЛЕ" 

на Бистрици
14.11.2014. 1,66 5,3 30 / / 2,9% пд укупнпг брутп прихпда

Прибављаое пптребних дпзвпла и израда прпјектне 

дпкументације.

91. МЕДПШ ПНЕ д.п.п. Баоа Лука
МХЕ "Медпш" на 

Дриоачи
11.03.2015. 3,975 13,5 50 08.05.2018.

Измјена рпкпва и дпстава 

банкарске гаранције.

3,6% пд укупнпг гпдишоег 

брутп прихпда
Електрана је у изградои.

92.

ХYДРП ППWЕР  ГРПУП  д.п.п. 

Баоа Лука - „Бридге 

Енгинееринг“ д.п.п.  Баоа Лука

ХЕС "Језерница" на 

сливу ријеке 

Језернице

27.11.2015. 6,78 25,6 50 / /
3,6% пд укупнпг гпдишоег 

брутп прихпда

Израда прпјектне дпкументације, хидрплпшкпг и 

геплпшкпг елабпрата.Нису пбезбијеђене јпш увијек 

пптребне дпзвпле збпг некпмплетне тех.дпк. Кпнцесипнар 

јпш увијек није заппчеп прпцес рјешаваоа импвинскп-

правних пднпса. Дп 31.12.2018. гпд у прпјекат је улпженп 

126.000 КМ. 

93.

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 

брутп прихпда

Дпстављена студија екпнпмске извпдљивпсти. Ствпрене 

претппставке за дпнпшеое инвестиципне пдлуке у 2018 

гпдини. Оснпв за дпнпшеое инв.пдлуке је техничкп-идејнп 

рјешеое из 2012. гпдине,преппруке ревидента 2018. 

гпдине и закључци стручне кпмисије. Будућа изградоа ХЕ 

Бук Бијеле предвиђена планпм ппслпваоа за перипд 2019-

2021 и кпнсплидпваним планпм МХ ЕРС за перипд 2019-

2021. Финансираое прпјекта: 20% сппствена и 80% 

кредитна средства.

94. "Енергреен" д.п.п. Вишеград
МХЕ "Јабланица" на 

ријеци Јабланици и 

Дубичкпм пптпку

18.09.2017. 0,95 4,2 30 / /
3,6% пд укупнпг гпдишоег 

брутп прихпда
Израда прпјектне дпкументације



95. ЗП Електрпдистрибуција Пале

Богатићи Нова

На ријеци 

Жељезници
03.03.2017 9,96 40,69 ? 05.11.2018.

накнада за кпришћеое 

утврђена у изнпсу пд 0,0055 

КМ пп кWх

3,6 % од укупног годишњег 

бруто прихода
Електрана пуштена у  прпбни рад 2018.

96. „ГРЕЕН ЕНЕРГY“ д.п.п. Пале
 МХЕ „Миљацка“ на 

ријеци Миљацки 
19.2.2018. 2,5 9,31 50 20.11.2018.

накнада за кпришћеое 

утврђена у изнпсу пд 0,0055 

КМ пп кWх

 3,6% од укупног годишњег 

бруто прихода
Угпвпр закључен 2018.

97.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „ХЕ на 

Дрини“ а.д.

Хидроенергетски 

објекат на ријеци 

Дрини

30.03.2018. 315 925 50 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

98.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „ХЕ на 

Врбасу“ а.д. Мркпоић Град

Хидроенергетски 

објекат на ријеци 

Врбас (ХЕ Бочац)

30.03.2018. 110 280,18 50 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

99. „НЕW ЕНЕРГY“ д.п.п. Брчкп
 МХЕ „Невачка“ на 

ријеци Ступчаници 
14.05.2018. 1,6 6,5 20 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

100.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „ХЕ на 

Требишоици“ а.д. Требиое

Хидроенергетски 

објекат на ријеци 

Требишњици

30.03.2018. 179 1100 50 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

101.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „ХЕ на 

Врбасу“ а.д. Мркпоић Град

МХЕ „Кућна турбина“ 

на ријеци Врбас
21.06.2018. 0,568 4,5 50 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

102.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „Електрп 

Бијељина“ а.д. Бијељина

МХЕ „Власеница“ на 

ријеци Студени Јадар
31.07.2018. 0,9 5,5 30 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

103.

МХ „Електрппривреда РС“ МП 

а.д. „Требиое“-ЗП „Електрп 

Бијељина“ а.д. Бијељина

МХЕ „Тишча“ на 

ријеци Тишчи
31.07.2018. 2,046 6,23 30 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2018.

Закључнп са редним брпјем 103.



Ред. 

Бр.
Назив  Кпнцесипнара Назив МХЕ-лпкација

Снага (МW) 

пп пснпвнпм 

угпвпру

Планирана 

гпдишоа 

прпизвпдоа 

(ГWх)

Кпнцесипни 

перипд (гпд.)

Датум раскида 

угпвпра

1 ЕЛЕКТРП-ДПБПЈ а.д. Дпбпј МХЕ "ШАЈИН КАМЕН" на Бпсни 5 17,74 30 12.10.2012.

2 КПНСТРУКТПР д.п.п. Фпча МХЕ "Крупица Б-К-1" на Крупици 1,2 5,89 25 12.10.2012.

3 ХИДРПМПНТ д.п.п. Истпчнп Сарајевп
МХЕ "Драженица Б-Д-2" на 

Драженици
1 4,2 30 12.10.2012.

4 Металптехна а.д. Кнежевп МХЕ "Врбаоа ИИ" на Врбаои 1,7 5,5 28 12.10.2012.

5 Металптехна а.д. Кнежевп МХЕ "Врбаоа  ИИИ" на Врбаои 1,2 5,5 28 12.10.2012.

6 Д&Д Елинг д.п.п. Власеница МХЕ "Седрица" на Седрици 0,2 436,80 кWх 30 12.10.2012.

7 МАРВЕЛ д.п.п. И. Сарајевп МХЕ "Крупац" на пптпку Гребенац 0,7 4,3 25 15.03.2011.

8 КАЛДЕРА ЦПМПАНY д.п.п. Лакташи МХЕ "Суха С-С-2" на Сухпј 3,6 21,43 22 2010.

9 КАЛДЕРА ЦПМПАНY д.п.п. Лакташи МХЕ "Гпвза Б-Г-4" на Гпвзи 1,4 7,3 22 2010.

10 ГПМЕX д.п.п. Лакташи МХЕ "Плива 1" на Пливи 1 30 2010.

11 ЕНЕРГY ЗПТТЕР БАУ Аустрија МХЕ "Сућеска Р-С-3" на Сућески 0,44 3,241 30 2010.

12 ПРЕМАР СЕРВИЦЕС АГ Швајцарска МХЕ "Радпјна Р-2" на Радпјни 1,5 4,3 22 2006.

13 ПРЕМАР СЕРВИЦЕС АГ Швајцарска МХЕ "Гпвза Б-Г-5" на Гпвзи 0,53 2,3 22 2006.

14 ЧАЈАВЕЦ ЦПМПАНY д.п.п. Шиппвп МХЕ "Лубпвица" на Лубпвици 0,5 3,5 30 2010.

15 ИНТЕР-ХЕМ д.п.п. Баоа Лука
МХЕ "Кпбиљска Ријека" на Кпбиљскпј 

Ријеци
0,5 2,5 30 21.01.2014.

16 ЕЛИНГ ИНЖИОЕРИНГ д.п.п. Теслић МХЕ "Гпвза Б-Г-2" на Гпвзи 25 31.01.2014.

17 ПМПРИКА МХЕ д.п.п. Дпбпј
МХЕ Пећина Тишћа на ријеци 

Дриоачи
0,5 3,5 30 2018.

18 ОМОРИКА МХЕ д.о.о. Добој МХЕ Кушлат на ријеци Јадар 0,25 1,75 30 2018.

1 ДРАЖ д.п.п. Звпрник МХЕ "Медпш" на Дриоачи 4,17 22,1 30 27.02.2013.
2 ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Бјелајци" на Црнпј Ријеци 0,58 6,9 15 27.02.2013.

3 ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Јурићи" на Врбаои 5 16,7 15 27.02.2013.

4 ЕНЕРГПКПМЕРЦ д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Стппан" на Врбаои 4,7 11,8 15 27.02.2013.

5 ЕНЕРГY МБА д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Рудина" на Врбаои 1,2 5 20 27.02.2013.

6 ЕНЕРГY МБА д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Градина" на Врбаои 4,1 17,5 20 27.02.2013.

7 ЕУРПГРАФИКА д.п.п. Звпрник МХЕ "Д1 и Д2" на Дриоачи 0,5 3,5 25 27.02.2013.

8 ЕУРП-ХЕМ д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Млин" на Врбасу 2x0,6 7,2 30 27.02.2013.
9 ЕУРП-ХЕМ д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Кпд Еурпхема" на Врбасу 2x0,6 7,2 30 27.02.2013.

10 „Тецхнпр Хyдрп 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Цијевна 1" на ријеци Бпсни 11,5 57 30 2017.
11 „Тецхнпр Хyдрп 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Цијевна 2" на ријеци Бпсни 14,2 69,6 30 2017.
12 „Тецхнпр Хyдрп 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Дпбпј" на ријеци Бпсни 9,8 36 30 2017.
13 «Технпр Енергy АСА» д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Цијевна 4" на ријеци Бпсни 13,9 69,6 30 2017.
14 «Технпр Енергy АСА» д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Цијевна 5" на ријеци Бпсни 9,5 47 30 2017.

15 «Технпр Енергy АСА» д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Цијевна 6" на ријеци Бпсни 9,8 49 30 2017.

16 "Бпбар Електрик" д.п.п. Брпд на Дрини МХЕ Б-4 на ријеци Бистрици 2,9 11,9 30 2018

17 "СПЛ СпА" Италија МХЕ Жепа на ријеци Жепи 2,77 13,8 30 2018.

18 "ЕНЕРГПЦПМПАНY" д.п.п. Баоа Лука МХЕ Укрина на ријеци Укрини 0,5 2,5 30 2018.

19 "Инвинг" д.п.п. Власеница Врелп Гачића на ријеци Дриоачи 0,1 0,5 30 2018.

20 "Петрпгенекс" д.п.п. Шиппвп МХЕ Башићи  на ријеци Јаоу 1,4 7,6 30 2018.

21 "Хидрпгип" д.п.п. Челинац МХЕ Орахпвп на ријеци Врбаои 1,2 3,9 20 2018.

22 "Инвинг" д.п.п. Власеница МХЕ Лукавица-Милићи на ријеци Лукавици 0,5 0,15 30 2018.

23 "Невас Кпмпани" д.п.п. Кнежевп МХЕ Скакавац-Главица на ријеци Цврцки 1,5 7,1 30 2018.

ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ (предмет концесије "Изградња и коришћење енергетских објеката инсталисане 
снаге веће од 250кW")

ПРЕГЛЕД МХЕ КПЈЕ СУ ЈЕДНПСТРАНП РАСКИНУТЕ

ПРИЛОГ бр.2.







Ред. 

бр.
Назив кпнцесипнара

Предмет 

кпнцесије

Општина 

на кпјпј 

се 

налази 

предмет

на 

кпнцесиј

а

Снага 

(МW) пп 

пснпвнп

м 

угпвпру

Планира

на 

гпдишо

а 

прпизвп

доа 

(ГWх)

Кпнцеси

пни 

перипд 

(гпдина)

Датум 

пптписиваоа 

угпвпра

Датум 

пптписивао

а анекса 

угпвпра п 

кпнцесији

Изнпс 

кпнцеси

пне 

накнаде

Примједбе

1.

ЕФТ РУДНИК И 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 

СТАНАРИ д.п.п. Станари

Изградња и 

коришћење "ТЕ 

Станари"

Станари, 

Добој
300 2000 30 25.02.2008.

17.03.2010.     

15.07.2010.   

20.06.2012.   

09.10.2012. 

16.10.2013.  

29.07.2016.   

30.07.2018.

3,6% пд 

укупнпг 

прихпда 

Анексима су извршене прпјене 

кпје се пднпсе на рпкпве, 

гаранције, вријед. Инвестиције, 

перипд трајаоа 

кпнцесије.Кпнцесипнар 

испуоава пбавезе у складу са 

закљученим Угпвпрпм и 

Анексима .ТЕ је у прпбнпм раду 

пд 2015. гпдине.

2.

ЦОМСАР ЕНЕРГY 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

д.п.п. Баоа Лука 

Изградња и 

коришћење  "ТЕ 

Угљевик 3", општ. 

Угљевик

Угљевик 2x300 4.380 30 31.12.2013. /

3,6% пд 

укупнпг 

гпдишое

г 

прихпда 

Кпнцесипнар не испуоава свпје 

пбавезе у складу са Угпвпрпм п 

кпнцесији 

3.

МХ "ЕРС"- МП а.д. 

Требиое - ЗП "Рудник и 

термпелектрана Гацкп" 

а.д. Гацкп

Кориштење "ТЕ 

Гацко И", 

општина Гацко

Гацко 300 МW 1.600 5 30.03.2018. /

0,0033 

КМ пп 

прпизве

денпм 

кWх

Угпвпр закључен у 2018. 

гпдини.

4.

МХ "ЕРС"- МП а.д. 

Требиое - ЗП "Рудник и 

термпелектрана 

Угљевик" а.д. Гацкп

Кориштење "ТЕ 

Угљевик И", 

општина Угљевик

Угљевик 300 МW 1.600 21 30.03.2018. /

0,0033 

КМ пп 

прпизве

денпм 

кWх

Угпвпр закључен у 2018. 

гпдини.

ПРИЛОГ бр.3.

ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ (предмет кпнцесије "Изградоа и кпришћеое енергетских пбјеката")

ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ



5.
ЕОЛ ПРВИ д.п.п. 

Невесиое

Изградња и 

коришћење 

парка вјетрењача 

(локација 

"Трусина", општ. 

Невесиње

Невесињ

е
51 115,5 30 19.10.2012.

04.09.2014.   

17.12.2014.

2,5% пд 

укупнпг 

прихпда

Рјешеоем Кпмисије за 

кпнцесије РС  бр: 01-659/14 пд 

16.10.2014.дата је сагласнпст на 

Пренпс сувласничке структуре 

са дпсадашоих сувласника 

97 % Омега плус Бепград.  Не 

испуоавају свпје кпнцесипне 

пбавезе, нису дпставили 

банкарску гаранцију , а упитна 

им и грађевинска дпзвпла. 

Приједлпг за раскид.

6.
МХ "ЕРС"- МП а.д. 

Требиое

Изградња и 

коришћење 

вјетроелектране 

"Хргуд", општ. 

Берковићи

Беркови

ћи
48 126 50 28.09.2015. /

3,6% пд 

укупнпг 

гпдишое

г 

прихпда

Кпнцесипнар испуоава пбавезе 

у складу са закљученим 

Угпвпрпм п кпнцесији. Впде се 

активнпсти пкп прикупљаоа 

дпкументације.

Закључнп са редним брпјем 6.



 
ПРИЛОГ БР.4. 

 
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ  

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА  
 

Р.б. Кпнцесипнар Предмет 
Датум 

закЉучеоа 
Угпвпра 

Перипд 
трајаоа 
Угпвпра 

Наппмена 

1. 
ИГОИЋ д.п.п.  
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

крешоака (лпкација 
КРЕШНИЦА), ппщтина 

Теслић 

31.10.2000. 
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 шитавп вријеме 
трајаоа кпнцесипнпг перипда експлпатација се 
пдвијала ппвременп у вепма малпм пбиму. 
Угпвпр п кпнцесији је истекап 31.10.2018. 
гпдине. 
 

2. 

ТЕКП МИНИНГ ЛАПИЩНИЦА 
д.п.п. Истпшни Стари Град 
(пренесенп са 
РМГ д.п.п. Истпшни Стари Град) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЛАПИЩНИЦА), 
ппщтина Истпшни Стари 

Град 

Угпвпр 
закЉушен 

04.07.2001. 
пренпс 

25.02.2005. 

30 
гпдина 

 
Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 
крешоака у 2018. гпдини се пдвијала 
кпнтинуиранп тпкпм цијеле календарске 
гпдине. Прпизвпдоа и птпрема минералне 
сирпвине је била у пквирима планиранпг. 
Кпнцесипна накнада је редпвнп пбрашунавана 
и уплаћивана. 
 

3. 

 
ГП ПУТ а.д. 
Истпшна Илича 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 
крешоака и дплпмита 

(лпкација КРУПАЦ), 
ппщтина Истпшна Илича 

2201.2003. 
30 

гпдина 

 
Радпви на експлпатацији и птпреми минералне 
сирпвине у 2018. 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. 
КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д. 
Ппппви – БијеЉина 

Истраживаое и 
експлпатација 

гептермалних впда 
(лпкација ППППВИ), 

град БијеЉина 

23.01.2003. 
30 

гпдина 
 

 
Пд угпвпрених седам бущптина кпликп је билп 
дефинисанп угпвпрпм п кпнцесији изврщенп је 
бущеое и истраживаоа на једнпј бущптини  
(бущптина ГД-2) збпг недпстатка финансијских 
средстава (изјава кпнцесипнара). Гептермалну 
впду из пве бущптине кпнцесипнар планира да 
кпристи 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 2018. гпдини нису 
прпвпђене знашајне активнпсти на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. 
 

5. 
КРУНА ВПДА д.п.п. 
 Мркпоић Град (пренесенп са 

Агрп аутп д.п.п. Мркпоић Град) 

Експлпатација и 
флащираое прирпдне 

извпрске впде 
 (лпкација ЛИСИНСКИ 
СТУДЕНАЦ), ппщтина 

Мркпоић Град 

Угпвпр 
закЉушен 

15.12.2004. 
пренпс 

30.6.2011. 

30 
гпдина 

У 2018. 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). Није 
врщена уплата кпнцесипне накнаде. 
 

6. 
ДИЈАБАЗ д.п.п.  
Кпзарска Дубица (пренесенп са 

САРП д.п.п. Кпзарска Дубица) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза и метадијабаза  
(лпкација МРАКПДПЛ), 

ппщтина Кпстајници 

Угпвпр 
закЉушен 

25.12.2004. 
пренпс 

04.04.2006. 

30 
гпдина 

Претхпдних некпликп гпдина нису се 
прпвпдиле знашајне активнпсти на реализацији 
угпвпра п кпнцесији. Разлпг таквпг стаоа је 
смаоеое пптреба лпкалнпг тржищта за 
каменим агрегатима (изјава кпнцесипнара). У 
2018. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине је била у минималним 
кплишинама. 
 

7. 
БПКСИТ а.д. 
Милићи 

Експлпатација бпксита 
(лпкација НАЖДА ПАЛЕЖ, 

ВИЩОИЦА и ЦРВЕНЕ 
СТИЈЕНЕ), ппщтине 

Милићи и Сребреница 

15.02.2005. 
30 

гпдина 

 
Експлпатација и птпрема руде бпксита у 2018. 
гпдини била је кпнтинуирана у планиранпм 
пбиму. Кпнцесипнар је редпвнп пбрашунавап и 
уплаћивап кпнцесипну накнаду. Пстале 
угпвпрне пдредбе су изврщаване у складу са 
угпвпреним. 
 



8. 
БПКСИТ а.д.  
Милићи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкације ГРАДИНА и 

ЈЕФТИЋИ), 
ппщтина Милићи 

15.02.2005. 
30 

гпдина 

 
У 2018. 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“ нису извпђени радпви 
на експлпатацији минералне сирпвине пд 
мпмента пптписиваоа угпвпра п кпнцесији. 
Разлпг тпме је слаба пптражоа на тржищту за 
пвпм врстпм минералне сирпвине (изјава 
кпнцесипнара). 
 

9. 
ЕФТ ГРПУП – РУДНИК 
ЛИГНИТА СТАНАРИ д.п.п.  
Станари 

Експлпатација угЉа 
(лпкације РАЩКПВАЦ, 

ДРАГАЛПВЦИ и 
ПСТРУЖОА), ппщтина 

Станари 

16.05.2005. 
30 

гпдина 

 
Највећи дип експлпатисанпг угЉа кприщћен је 
за рад термпелектране у функцији прпизвпдое 
електришне енергије. Кпнцесипна накнада је 
плаћана на прпизведену електришну енергију. 
Дип прпизведенпг угЉа је пласиран на 
тржищте физишким и правним лицима. Пп пвпм 
пснпву кпнцесипна накнада је пбрашунавана и 
плаћана у складу са угпвпреним. 
 

10. 

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

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 

 
У 2018. гпдини заврщена су истраживаоа, 
израђен је Главни рударски прпјекат и 
пдпбренп је извпђеое радпва на ппдрушју 
планине Видуща. Пд стране надлежнпг 
министарства пдређене су границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
извпдип радпве на припреми лежищта за 
експлпатацију. На псталим лежищтима 
неппвпЉни услпви за експлпатацију,  кап и 
незадпвпЉавајући квалитет руде бпксита збпг 
присуства щтетних кпмппненти ппредјелили су 
кпнцесипнара да будућу експлпатацију 
минералне сирпвине усмјери искЉушивп на 
ппдрушје планине Видуща. (изјава 
кпнцесипнара). 
 



11. 
ВИСПКПАЛКАЛНЕ ВПДЕ – 
„АQУА АЛЦА“ д.п.п.  
Дервента 

Експлпатација алкалних и 
хипералкалних впда 

(лпкација ВЕЛИКА 
ПРЕОА), 

ппщтина Петрпвп и град 
Дпбпј 

06.07.2005. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је изврщип планирана 
инвестираоа. Ппстрпјеое је краткп вријеме 
билп у прпбнпм раду, накпн шега су активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла стале. У тпку 
2018. гпдине наставЉена су клинишка 
испитиваоа впде у сврху израде Студије 
клинишких испитиваоа (изјава кпнцесипнара). 
Пп заврщетку Студије клинишких испитиваоа 
кпнцесипнар планира да птппшне са 
активнпстима на реализацији кпнцесипнпг 
ппсла (изјава кпнцесипнара). 

12. 
САРП д.п.п.  
Кпзарска Дубица 

Експлпатација щЉунка и 
пијеска 

(лпкација АДА ПБРПВ), 
ппщтина Кпзарска 

Дубица 

06.07.2005. 
20 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је врщип 
експлпатацију и птпрему щЉунка и пијеска у 
планиранпм пбиму. Пбрашун и уплата 
кпнцесипне накнаде је врщена. 

13. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА 
д.п.п.  
Кпзлук - Звпрник 

Експлпатација минералне 
впде 

(лпкација ВИТИНКА), 
пппщтина Звпрник 

14.02.2006. 
30 

гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне впде у 
2018. гпдини се пдвијала кпнтинуиранп. 
Пбрашун и уплата кпнцесипне накнаде се 
врщила у складу са угпвпреним. 
 

14. 
ХЕРЦЕГПВИНА ПУТЕВИ а.д. 
Требиое 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЗГПОЕВП), 

град Требиое 

14.02.2006. 
15 

гпдина 

Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена - 
крешоака пдвијала се кпнтинуиранп тпкпм 
цијеле ппслпвне гпдине. Највећи дип 
прпизведених фракција и јалпвине је кприщћен 
за властите пптребе у ппслпвима нискпградое. 
Пбим прпизвпдое је бип нещтп већи у пднпсу 
на претхпдну гпдину, али и даЉе исппд 
планиранпг. Главни разлпг тпме је кап и у 
претхпдним гпдинама смаоена пптражоа. 
Кпнцесинар је врщип пбрашун и уплату 
кпнцесипне накнаде. 

15. 
АЦП ТРАДЕ д.п.п. 
Кптпр Варпщ 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација РУЈЕВИЦА), 
ппщтина Кптпр Варпщ 

14.02.2006. 
25 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине у 
2018. гпдини се пдвијала тпкпм прпЉетних и 
Љетних мјесеци (изјава кпнцесипнара). Пбим 
прпизвпдое је бип маои у пднпсу на 
претхпдну ппслпвну гпдину збпг ппвећанпг 
пбима радпва кпји су се извпдили на скидаоу 
пткривке (изјава кпнцесипнара). Кпнцесипнар 
је плаћап кпнцесипну накнаду. 
 



16. 
КРЕАТПР д.п.п.  
Спкплац 

Експлпатација питке 
малпминералне впде  

(лпкација БЕРЕШКП 
ВРЕЛП), 

ппщтина Спкплац 

Угпвпр 
закЉушен 

14.02.2006. 
пренпс 

27.6.2013. 

30 
гпдина 

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 прптеклих 
некпликп гпдина кпнцесипнар  ппкущава да 
прпнађе стратещкпг партнера са циЉем 
прганизпваоа прпизвпдое (изјава 
кпнцесипнара). 

17. 
ЈЕДИНСТВП а.д. 
 Градищка 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација ТРНПВА -

ТРНПВА ЈУГ), 
ппщтина Градищка 

14.02.2006. 
20 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине у 
2018. гпдини се пдвијала кпнтинуиранп са 
смаоеним пбимпм прпизвпдое у пднпсу на 
планирани. Већина прпизведене минералне 
сирпвине уграђена је на трасу дипнице аутп 
пута Баоа Лука – Проавпр (изјава 
кпнцесипнара). Кпнцесипнар је птппшеп са 
ппставЉаоем нпвпг стабилнпг ппстрпјеоа за 
прераду минералне сирпвине. Кпнцесипна 
накнада се пбрашунава и уплаћује.  

18. 
ГРАДИТЕЉ а.д.  
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -

крешоака 
(лпкација КАМЕНИЦА), 

ппщтина Теслић 

14.02.2006. 
15 

гпдина 

Експлпатација и птпрема технишкпг 
грађевинскпг камена - крешоака у 2018. гпдини 
пдвијала се смаоеним пбимпм у пднпсу на 
планирани, највећим дијелпм за властите 
пптребе. Пбрашун и уплата кпнцесипне 
накнаде, кап и пстале активнпсти на 
реализацији кпнцесипнпг ппсла су углавнпм 
били у угпвпреним пквирима. 

19. 
ИТЕЛ д.п.п. Требиое 
(пренесенп са МЕДИТЕРАН 
д.п.п.Требиое) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака (лпкација 
РУДЕЖИ), 

град Требиое 

31.05.2006. 30 
гпдина 

Кпнцесипнар ппсједује сву пптребну прпјектну 
дпкументацију и упптребну дпзвплу. Накпн 
пренпса угпвпра п кпнцесији на нпвп правнп 
лице кпнцесипнар је птппшеп са 
кпмерцијалним радпм. 

20. 
ВПДППРИВРЕДА ППСАВИНА 
а.д. Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ДУБПКПВАЦ), 

ппщтина Брпд 

21.07.2006. 
20 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
технишкпг грађевинскпг камена - крешоака 
врщила се ппвременп са изнајмЉенпм 
ппремпм (изјава кпнцесипнара). Кплишина 
експлпатисане минералне сирпвине је 
минимална. Кпнцесипнар је врщип уплату 
кпнцесипне накнаде. 
 



21. 
КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д. 
Слпбпмир – БијеЉина 

Експлпатација 
малпминералне впде 

(лпкација ГРАД 
СЛПБПМИР), 

град БијеЉина 

16.08.2006. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини наставЉена је кпнтинуирана 
експлпатација впде из једне експлпатаципне 
бущптине за пптребе снабдјеваоа пбјеката у 
граду Слпбпмир. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунава и уплаћује. 

22. 
ТАТИЋ д.п.п. 
Псјешани – Дпбпј 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ГРАПСКА) 

Псјешани, град Дпбпј 

31.08.2006. 
25 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине пдвијала се ппвременп у 
минималним кплишинама. Таквп стаое је 
евидентиранп и у претхпдним гпдинама 
кпнцесипнпг перипда.  

23. 
НАТУРА ВИТА д.п.п. 
 Блатница – Теслић 

Експлпатација 
малпминералне впде  
(лпкација СЛАТИНА), 

ппщтина Теслић 

12.10.2006. 
30 

гпдина 

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 2018. гпдини није билп 
прпмјена у пднпсу на кпнстатпванп стаое. 

24. 
БЕНТПНИТ а.д.  
Щиппвп 

Експлпатација бентпнита 
(лпкација СПКПЛАЦ), 

ппщтина Щиппвп 
12.10.2006. 

20 
гпдина 

Експлпатација минералне сирпвине пдвијала се 
кпнтинуиранп са маоим прекидима изазваним 
временским неприликама. Прпизвпдоа и 
птпрема су били на приближнп истпм нивпу 
кап и претхпдних гпдина. Сва експлпатисана 
кплишина сирпвпг бентпнита прерађена је у 
фабрици за прераду сирпвпг бентпнита. 
Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и 
уплаћивала. 
 

25. 
БЕНТПНИТ а.д.  
Щиппвп 

Експлпатација бентпнита 
(лпкација ГРЕДА), 
ппщтина Щиппвп 

12.10.2006. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини, кап и у претхпдним гпдинама 
(пд мпмента закЉушеоа угпвпра) нису 
предузимане активнпсти на реализацији  
угпвпра п кпнцесији. У складу са израђеним 
бизнис планпм лежищте би требалп бити 
активнп у сЉедећих некпликп гпдина, накпн 
стабилизације  рада фабрике за прераду 
сирпвпг бентпнита и ппбпЉщаоа стаоа на 
тржищту (изјава кпнцесипнара). 



26. 
ЗТЦ БАОА ВРУЋИЦА а.д. 
Теслић 

Експлпатација 
термпминералних впда 

кпје садрже ЦП2 гас 
(лпкација БАОА 

ВРУЋИЦА), 
ппщтина Теслић 

18.10.2006. 
30 

гпдина 

Експлпатација и кприщћеое термпминералне 
впде у 2018. гпдини били су кпнтинуирани у 
планиранпм пбиму, кап и тпкпм прптеклих 
гпдина. Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и 
уплаћивала на дип прихпда пстваренпг 
кприщћеоем минералнпг ресурса. 

27. 
СЛПГА а.д.  
Кпзарска Дубица 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација МАГЛАЈЦИ),  

ппщтина Кпзарска 
Дубица 

25.10.2006. 
25 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 

минералне сирпвине се пдвијала кпнтинуиранп 

у планираним пквирима. Пбрашун и уплата 

кпнцесипне накнаде су врщени. 

28. 

РУДНИК КРЕШОАКА 
ЦАРМЕУСЕ а.д.  
Дпбпј 
(пренесенп са РУДНИК 
КРЕШОАКА а.д. Дпбпј) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ХАРДПВАЦ -

ЩЕВАРЛИЈЕ), 
град Дпбпј 

Угпвпр 
закЉушен 

07.11.2006. 
пренпс 

26.8.2010. 

30 
гпдина 

Експлпатација и птпрема технишкпг 
грађевинскпг камена - крешоака у 2018. гпдини 
пдвијала се кпнтинуиранп у  планиранпм 
пбиму. Већина прпизвпдое је пласиран у 
Фабрику креша и Термпелектрану Станари 
(пдсумпправаое). Кпнцесипна накнада је 
пбрашунавана и уплаћивана у складу са 
угпвпрпм. 
 

29. 

КАМЕНПЛПМ КАРАБЕГПВАЦ 
д.п.п.  
Дпбпј 
(пренесенп са Д.Д.  ФАБРИКА 
ЦЕМЕНТА ЛУКАВАЦ - 
ппдружница Дпбпј) 

Експлпатација технишкпг 
грађрвинскпг камена - 

крешоака (лпкација 
КАРАБЕГПВАЦ), 

град Дпбпј 

Угпвпр 
закЉушен 

04.12.2006. 
пренпс 

16.01.2008. 

30 
гпдина 

у 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
технишкпг грађевинскпг камена - крешоака се 
пдвијала кпнтинуиранп. Прпизвпдоа и птпрема 
је била у планираним пквирима. Кпнцесипна 
накнада је уплаћивана.  

30. 

БИЈЕЛЕ ВПДЕ КАМЕНПЛПМ 
д.п.п.  
Трнпвп 
(пренесенп са ТЕРЕX 
ИНЖИОЕРИНГ д.п.п. БијеЉина) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена 
крешоака и дплпмита 

(лпкација БИЈЕЛЕ ВПДЕ -
Кијевп), 

ппщтина Трнпвп 

Угпвпр 
закЉушен 

20.03.2007. 
пренпс 

09.7.2010. 

30 
гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сиривине  
пдвијала се у кпнтинуитету. Уплата кпнцесипне 
накнаде се није врщила у складу са угпвпрпм п 
кпнцесији. 

31. 
ТЕХНПГАС – КАКМУЖ а.д. 
Какмуж – Петрпвп 

Експлпатација СП2  гаса 
(лпкација КАКМУЖ), 

ппщтина Петрпвп 
03.04.2007. 

30 
гпдина 

 
 Експлпатација СП2 гаса пдвијала се у 
кпнтинуитету са маоим пбимпм прпизвпдое у 
пднпсу на претхпдну ппслпвну гпдину. Пстале 
активнпсти су се пдвијале у складу са 
угпвпреним пдредбама. Кпнцесипна накнада 
се редпвнп пбрашунавала и уплаћивала. 
 



 
32. 

 
ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ  д.п.п. 
Цапарде, Псмаци 

Експлпатација впде 
(лпкација ПЛАНИНСКИ 
СТУДЕНАЦ - Цапарде), 

ппщтина Псмаци 

 
19.07.2007. 

 
 

30 
гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема впде на тржищте 
пдвијала се ппвременп са смаоеним пбимпм 
прпизвпдое. Кпнцесипнар је тпкпм шитаве 
гпдине имап кварпве на ппстрпјеоу за 
флащираое впде щтп је утицалп на смаоеое 
пбима прпизвпдое (изјава кпнцесипнара). Све 
је тп ствприлп прпблеме кпд изврщаваоа 
псталих угпвпрних пбавеза (изјава 
кпнцесипнара).    
 

33. 
РУДНИК КАПЛИНА МПТАЈИЦА 
а.д.  
Кпбащ, Србац 

Експлпатација каплинскпг 
гранита 

(лпкација БАЩИЋА БАРЕ), 
ппщтина Србац 

01.08.2007. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине се пдвијала у приближнп 
истпм пбиму кап и у претхпднпј гпдини, 
пднпснп исппд планиранпг. Кпнцесипна 
накнада није уплаћивана у складу са 
угпвпреним. 
 

34. 

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

Истраживаое и 
експлпатација камена - 

крешоака (лпкација 
ТРБУК), 

град Дпбпј 
 

Угпвпр 
закЉушен 

13.08.2007. 
пренпс 

29.8.2008. 

30 
гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
у 2018. гпдини пдвијала се кпнтинуиранп на 
приближнп истпм нивпу кап у претхпднпј 
ппслпвнпј гпдини. Радпве на експлпатацији 
извпдип је ппдизвпђаш. 
 

35. 
РАДАНПВИЋ ЦПМПАНY д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација щЉунка и 
пијеска 

(лпкација ГРАБ), 
град Требиое 

26.10.2007. 
15 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема у 2018. 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). 
 

36. 
ЕФТ – ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.п.п.  
Станари 

Истраживаое и 
експлпатација питке и 

индустријске впде 
(лпкација ДРАГАЛПВЦИ), 

ппщтина Станари 

23.11.2007. 
30 

гпдина 

Уласкпм термпелектране у кпмерцијални рад 
птппшела је реализација угпвпра п кпнцесији. 
Впда се искЉушивп кпристи за пптребе 
термпелектране. Кпнцесипна накада се 
пбрашунава и уплаћује. 

37. 
ГРПСС д.п.п.  
Градищка 

Експлпатација и прерада 
руде плпва и цинка 

(лпкација СРЕБРЕНИЦА, 
СРЕБРЕНИЦА ИИ, КАЗАНИ 

И ВИТЛПВАЦ)), 
ппщтина Сребреница 

26.11.2007. 
30 

гпдина 

Експлпатација и прерада руде плпва и цинка у 
2018. гпдини пдвијала се у планираним 
пквирима (изјава кпнцесипнара). Кпнцесипнар 
је редпвнп пбрашунавап и уплаћивап 
кпнцесипну нанаду.  



38. 

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

Експлпатација 
термпминералне впде на 

извприщту у СРПСКИМ 
ТППЛИЦАМА, 

град Баоа Лука 

Угпвпр 
закЉушен 

16.01.2008. 
пренпс 

25.3.2013. 

30 
гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је пренещен на нпвпг 
кпнцесипнара, кпји је преузеп активнпсти 
израде пдгпварајућих студија и припремних 
радои у сврху реализације кпнцесипнпг ппсла. 
У 2018. гпдини кпнцесипнар је заврщип 
ппступак куппвине некретнина и земЉищта на 
кпјем се налази експлпатаципна бущптина. У 
нареднпј гпдини кпнцесипнар планира 
предузети знашајније активнпсти у циЉу 
реализације угпвпренпг. 
 

39. 

СТАНИЩЉЕВИЋ ПРПМЕТ 
д.п.п. Баоа Лука 
(пренесенп са КАМЕНПЛПМ 
ДПБРОА д.п.п. Баоа Лука) 

 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ДПБРОА), 

град Баоа Лука 

11.04.2008. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини дпщлп је дп уступаоа угпвпра п 
кпнцесији на нпвп правнп лице. Експлпатација 
и прерада минералне сирпвине пдвијала се у 
кпнтинуитету са благим ппвећаоем 
прпизвпдое у пднпсу на претхпдну гпдину. 
Кпнцесипнар је врщип пбрашун и уплату 
кпнцесипне накнаде и измирип већи дип 
дугпваоа пп пснпву исте (изјава кпнцесипнара). 
 

40. 
ИНСТЕЛ д.п.п.  
БијеЉина 

Кприщћеое Љекпвитих, 
термалних и минералних 

впда (лпкација ЦИЦЕЉ 
ВРЕЛП), 

ппщтина Шајнише 

22.07.2008. 
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 са смаоеним пбимпм у 
зависнпсти  пд пптреба тржищта, али далекп 
исппд планиранпг нивпа. 
 

41. 
ЦИТПФАРМ д.п.п.  
Истпшнп Сарајевп 

Кприщћеое Љекпвитих, 
термалних и минералних 
впда (лпкација МПКРП), 

ппщтина Пале 

22.07.2008. 
30 

гпдина 

 
На реализацији кпнцесипнпг ппсла изграђена је 
армиранп - бетпнска кпнструкција пбјекта 
пунипнице, израђен је приступни пут и 
изврщенп уређеое извприщта. У 2018. 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. 
 



42. 
РПМАНИЈАПУТЕВИ а.д. 
Спкплац 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ДУБ), 

ппщтина Рпгатица; 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација 

ППДРПМАНИЈА), 
ппщтина Спкплац 

29.09.2008. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
крешоака на лпкалитету Дуб пдвијала се 
кпнтинуиранп са приближнп истим пбимпм 
прпизвпдое кап у претхпднпј ппслпвнпј 
гпдини. Угпвпрене пбавезе су углавнпм 
изврщаване у складу са пптписаним угпвпрпм п 
кпнцесији. 
Експлпатација и птпрема крешоака у 2018. 
гпдини на лпкалитету Ппдрпманија пдвијала се 
кпнтинуиранп у планираним пквирима на 
приближнп истпм нивпу кап у претхпднпј 
гпдини. Пстале угпвпрене пбавезе су углавнпм 
изврщаване у складу са угпвпрпм п кпнцесији. 
 

43. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ДРАКУЉИЦА), 

ппщтина Билећа 

Угпвпр 
закЉушен 

06.03.2009. 
пренпс 

02.7.2012. 

30 
гпдина 

Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена - 
крешоака и прпизвпдоа фракција се пдвијала 
кпнтинуиранп. Пстале угпвпрне пдредбе се 
изврщавају у складу са закЉушеним угпвпрпм п 
кпнцесији. 

44. 
ТПМИЋ КПМПАНИЈА д.п.п. 
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

габра 
(лпкација ТППИЋИ -

КРТПВА), ппщтина Теслић 

06.03.2009. 
20 

гпдина 

У ппслпвнпј 2018. гпдини нису се пдвијале 
знашајне активнпсти на експлпатацији и 
птпреми минералне сирпвине. (изјава 
кпнцесипнара). 

45. 
ЕЦП ППWЕР“ д.п.п.  
Кптпр Варпщ (пренесенп са ЕКП 

ГРЕЕН ЕНЕРГY д.п.п. Кптпр Варпщ) 

Истраживаое и 
експлпатација мркпг 

угЉа 
(лпкација МАСЛПВАРЕ и 

ХРВАЋАНИ), ппщтина 
Кптпр Варпщ 

Угпвпр 
закЉушен 

06.05.2009. 
пренпс 

12.10.2012. 

30 
гпдина 

У 2018. гпдини није билп знашајнијих 
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла 
збпг прпблема у вези рјещаваоа импвинскп – 
правних пднпса (изјава кпнцесипнара). 
Кпнцесипнар ппсједује екплпщку и упптребну 
дпзвплу за рударски пбјекат. Рјещаваоем 
импвинскп правних – пднпса кпнцесипнар 
планира наставити радпве на експлпатацији и 
птпреми минералне сирпвине у нареднпј 
гпдини (изјава кпнцесипнара). 
 

46. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЩВРАКАВА -

ЈАСЕНПВ ДП), 
град Баоа Лука 

02.06.2009. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини нису се прпвпдиле активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла (изјава 
кпнцесипнара).  



47. 
МГ МИНД д.п.п.  
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг 

 камена - крешоака 
(лпкација ШЕЛАР), 
ппщтина Проавпр 

17.07.2009. 
30 

гпдина 

У 2018. ппслпвнпј гпдини прпизвпдоа и 
птпрема минералне сирпвине се пдвијала 
кпнтинуиранп у складу са планираним. 
Кпнцесипнар је пбрашунавап и уплаћивап 
кпнцесипну накнаду. Пстале активнпсти су се 
углавнпм пдвијале у складу са угпвпрпм п 
кпнцесији (изјава кпнцесипнара) 
 

48. 
РИТЕ а.д.  
Гацкп 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ППНИКВЕ), 

ппщтина Гацкп 

10.12.2009. 
20 

гпдина 

Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 
крешоака у 2018. гпдини се пдвијала  
кпнтинуиранп у складу са планираним. 
Прпизведени камен је у цјелпсти кприщћен за 
пптребе пдржаваоа путева унутар 
експлпатаципнпг ппЉа „РИТЕ“ а.д. Гацкп. 
 

49. 
КАМЕНПЛПМИ а.д.  
Звпрник 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЈПЩАНИЦА), 

ппщтина Звпрник 

25.06.2010. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини накпн прпмјене власнишке 
структуре у кпнцесипнпм предузећу дпщлп је 
дп знашајнијег ппвећаоа пбима прпизвпдое у 
ппређеоу са претхпдним ппслпвним гпдинама. 
Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и 
уплаћивала. Пстале активнпсти су се пдвијале 
углавнпм у складу са угпвпреним (изјава 
кпнцесипнара).  
 

50. 
РУДИНГ а.д.  
УгЉевик 

Експлпатација 
литптамнијскпг 

крешоака - креде 
(лпкација ВУШЈАК), 
ппщтина УгЉевик 

01.07.2010. 
30 

гпдина 
 

У 2018. гпдини радпви на експлпатацији и 
птпреми пдвијали су се у минималнпм пбиму, 
збпг малих пптреба лпкалнпг тржищта за пвпм 
врстпм минералне сирпвине. Материјал се  
прпдавап у рпвнпм стаоу, искЉушивп за 
пптребе калцификације земЉищта (истп стаое 
кап и у прптеклим гпдинама). Кпнцесипнар 
пшекује да ће са ппшеткпм рада ппстрпјеоа за 
пдсумпправаое у термпелектрани УгЉевик 
дпћи дп знашајнијег ппвећаоа пбима 
прпизвпдое.  
 

51. 
РУДИНГ а.д.  
УгЉевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЈАБЛАН ГРАД), 

ппщтина УгЉевик 

01.07.2010. 
20 

гпдина 

У 2018. гпдини дпщлп је дп благпг ппвећаоа 
птпреме у пднпсу на претхпдни перипд. Пстале 
активнпсти су се углавнпм пдвијале у 
угпвпреним пквирима.  



52. 

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

Експлпатација кварцнпг 
пијеска 

(лпкација БИЈЕЛА 
СТИЈЕНА - СКПШИЋ), 

ппщтина Звпрник 

25.01.2010. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је бип у 
кпнтинуранпм кпмерцијалнпм раду. 
Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине се 
благп ппвећала у пднпсу на претхпдну гпдину. 

53. 
МЕРМЕР а.д.  
Шелинац 

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

град Баоа Лука 

05.04.2010. 
30 

гпдина 

И тпкпм 2018. гпдине прпизвпдоа се није 
пдвијала (стаое кап и у претхпдних некпликп 
гпдина). Уплата кпнцесипне накнаде није 
врщена. Кпнцесипнп предузеће је дужи 
временски перипд је у блпкади, без назнаке за 
деблпкадпм рашуна (велики изнпс дугпваоа).  

54. 
ГЕПКПП д.п.п.  
Дервента 

Истраживаое и 
експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена - 
крешоака 

(лпкација ПРЛПВАША), 
град Дпбпј 

28.04.2010. 
20 

гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
технишкпг грађевинскпг камена – крешоака се 
пдвијала перипдишнп у вепма малим 
кплишинама кап и у претхпдним гпдинама.  

55. 
ЈУ БАОА ДВПРПВИ а.д. 
БијеЉина 

Експлпатација 
гептермалних впда, 

(лпкација ДВПРПВИ), 
град БијеЉина 

11.03.2010. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је израдип Елабпрат п резервама 
и Главни рударски прпјекат. Резерве нису 
пптврђене нити је у 2018. гпдини пдпбренп 
извпђеое радпва према ГРП-у пд стране 
надлежнпг министарства. Тпкпм гпдине 
кпнцесипнар је извпдип радпве на 
рекпнструкцији и санацији хптела у кпјем се 
налази дип за терапије са термпминералнпм 
впдпм. Кприщћеое гептермалне впде је исппд 
планиранпг. Пбрашун кпнцесипне накнаде је 
врщена на дип прихпда пстваренпг 
кприщћеоем гептермалне впде. Према 
дпставЉеним ппдацима мпже се видјети да је 
кпнцесипнар плаћап кпнцесипну накнаду. 

56. 
ТЕРЕX – КПП  д.п.п.  
БијеЉина 

Експлпатација угЉа 
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина 

УгЉевик 
10.11.2010. 

10 
гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема угЉа у 2018. гпдини 
пдвијала се у кпнтинуитету. Радпви на 
прпизвпдои и птпреми били су у планираним 
пквирима и на нивпу претхпдне гпдине. Пстале 
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла 
су углавнпм у складу са угпвпрпм п кпнцесији. 
Пд стране надлежнпг министарства пдпбрен је 
Дппунски рударски прпјекат затвараоа 
угЉенпкппа, кпји ће у складу са кпнцесипним 
перипдпм бити пкпншан у тпку сЉедеће 



гпдине. 

57. 
НИСКПГРАДОА д.п.п.  
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација ДРУГПВИЋИ), 

ппщтина Лактащи 

07.10.2010. 
10 

гпдина 

 
Експлпатација и птпрема технишкпг 
грађевинскпг камена – дијабаза била је 
кпнтинуирана са ппвећаним пбимпм 
прпизвпдое у пднпсу на претхпдну ппслпвну 
гпдину. Пстале активнпсти на експлпатацији и 
птпреми минералне сирпвине су се пдвијале у 
планираним пквирима. 
 

58. 
НПВИ РУДНИК МРКПГ  УГЉА 
МИЉЕВИНА а.д.  
МиЉевина - Фпша 

Експлпатација мркпг 
угЉа 

(лпкација МИЉЕВИНА), 
ппщтина Фпша 

21.12.2010. 
30 

гпдина 

 
У 2018. гпдини кпнцесипнп предузеће се 
налазилп у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм 
раду. Експлпатација и птпрема угЉа је била у 
планираним пквирима (изјава кпнцесипнара). 
Пстале активнпсти су се углавнпм пдвијале у 
склад са угпвпрпм п кпнцесији (изјава 
кпнцесипнара). 
 

59. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ШАЂАВИЦА), 

ппщтина Рибник 

22.12.2010. 
20 

гпдина 

 
Кпнцесипнар је израдип технишку 
дпкументацију и прибавип сагласнпсти и 
пдпбреоа. У 2018. гпдини наставЉенп је са 
припремама за ппшетак радпва на 
експлпатацији и преради минералне сирпвине. 
Инсталисанп је ппстрпјеое за прераду 
минералне сирпвине, заврщени су радпви на 
приступнпм путу и изврщене су припреме за 
ппшетак прпбнпг рада (изјава кпнцесипнара). 
Планиран је ппшетак радпва на експлпатацији и 
припреми у нареднпј ппслпвнпј гпдини (изјава 
кпнцесипнара). 
 

60. 
ТРЕНД д.п.п. 
Братунац 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЖЛИЈЕБАЦ), 

ппщтина Звпрник 

14.07.2011. 
30 

гпдина 

 
У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине се пдвијала у 
кпнтинуитету. Пстале активнпсти на 
реализацији експлпатације и прераде 
минералне сирпвине су биле у складу са 
угпвпреним. Кпнцесипнар је пбрашунавап и 
уплаћивап кпнцесипну накнаду. 



 

61. 
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 
Пбудпвца за кпје је кпнцесипнар пбрашунап и 
уплатип накнаду. Кпнцесипнар је ппднип 
захтјев за прпдужетак рпкпва за заврщетак 
истраживаоа и ппшетак кпмерцијалнпг рада. У 
2018. гпдини су прпвпђене истражне 
активнпсти на истражнпм блпку Истпшне 
Херцегпвине у пквиру кпјих су спрпведена 
теренска испитиваоа (геплпщкп картираое) и 
гепхемијске анализе узпрака узетих на терену. 
Ппред тпга кпнцесипнар је изврщип репбраду 
гепфизишких ппдатака из 1990. гпдине. 

62. 
XД д.п.п.  
Гпроа Трнпва, УгЉевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг  

камена - крешоака 
(лпкација ПИЛИЦА), 

ппщтина Звпрник 

11.4.2012. 
22 

гпдине 

Ппслпвне активнпсти у 2018. гпдини су се 
пдвијале у кпнтинуитету. 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. 

63. 
НИСКПГРАДАОА а.д. 
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг  

камена - крешоака 
(лпкација ГРАДИНА), 

ппщтина Теслић 

18.4.2012. 
30 

гпдина 

Накпн дпбијаоа упптребне дпзвпле 
кпнцесипнар је у 2018. гпдини прпвпдип 
припремне активнпсти за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада (израда приступнпг пута, 
скидаое пткривке, усјецаое етажа и другп). У 
нареднпј гпдини кпнцесипнар планира ппшети 
са кпмерцијалним радпм (изјава 
кпнцесипнара). 

64. 
РПМАНИТ д.п.п. 
Хан Пијесак 

Експлпатација 
архитектпнскпг 
грађевинскпг  

камена - крешоака 
(лпкација ЈЕЛПВЦИ), 
ппщтина Хан Пијесак 

04.5.2012. 
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. 



 

65. 
ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД  д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеое мркпг угЉа и 
бентпнита 

(лпкација ЉЕЩЉАНИ), 
ппщтина Нпви Град 

28.5.2012. 
30 

гпдина 

У дпсадащоем кпнцесипнпм перипду 
изврщена су истраживаоа и израђен је 
Елабпрат п резервама. Рјещеоем надлежнпг 
Министарства пвјерене су резерве угЉа и 
бентпнита на лежищту „ЉещЉани“. Ппднещен 
је захтјев за прпдужеое рпкпва за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. Кпнцесипнар је израдип 
идејнп рјещеое за дпбијаое угЉа и бентпнита 
и технишкп екпнпмску пцјену. Пве активнпсти  
претхпде изради Главнпг рударскпг прпјекта 
(изјава кпнцесипнара).  
 

66. 
САФИР д.п.п. 
Гацкп 

Експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена - 

крешоака (лпкација ГЕЉА 

ЉУТ), ппщтина Гацкп 

16.8.2012. 
 

30 
гпдина 

Активнпсти на експлпатцији и птпреми камена 
крешоака су се пдвијале у кпнтинуитету пд 
априла мјесеца 2018. гпдине. Пбим 
прпизвпдое и птпреме је бип исппд 
планиранпг (изјава кпнцесипнара). Кпнцесипна 
накнада за експлпатисану кплишину материјала 
се пбрашунавала и уплаћивала. 

67. 
КРЕМНИЦА д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација 
архитектпнскп -

грађевинскпг  
камена - крешоака 

(лпкалитет РУДИНЕ), 
ппщтина Беркпвићи 

26.10.2012. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је прпвпдип  
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла. 
Експлпатација минералне сирпвине се пдвијала 
кпнтинуиранп са планираним пбимпм 
прпизвпдое. Кпнцесипнар је врщип уплату 
кпнцесипне накнаде. 

68. 
ЦПМСАР ЕНЕРГY РЕПУБЛИКА 
СРПСКА д.п.п.  
Баоа Лука 

Експлпатација угЉа 
(лпкалитет УГЉЕВИК 
ИСТПК 2), ппщтина 

УгЉевик 

30.07.2013. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је израдип Свпдни елабпрат п 
класификацији, категпризацији и прпрашуну 
резерви угЉа на лежищту „УгЉевик Истпк 2“. 
Пд стране надлежнпг министарства пптврђене 
су резерве минералне сирпвине. Тпкпм 2018. 
гпдине кпнцесипнар је прегпварап са 
стратещким партнерима у циЉу тражеоа 
пптималних технишкп – технплпщких и 
финансијских рјещеоа за даЉои развпј 
прпјекта изградое термпелектране УгЉевик 3 
(изјава кпнцесипнара). Реализација 
кпнцесипнпг угпвпра директнп је везана за 
прпјекат изградое термпелектране и 
услпвЉена је оегпвпм динамикпм (изјава 
кпнцесипнара). 



 

69. 
РИТЕ а.д.  
УгЉевик 

Експлпатација угЉа 
(лпкалитет УГЉЕВИК 

ИСТПК, БПГУТПВП СЕЛП), 
ппщтина УгЉевик 

13.09.2013. 
26 

гпдина 

Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм 
кпмерцијалнпм раду. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунава и уплаћује. 

70. 

АНТИМПН д.п.п.  
Баоа Лука 
(пренесенп са МИНЕЦП 
ЛИМИТЕД Лтд. Лпндпн) 

Истраживаое и 
експлпатација антимпна 
(лпкалитет ППДКПЗАРА, 

ППДХПМПРА и 
КПРДИЋИ), ппщтина 

Нпвп Гпражде 

26.12.2013. 
30 

гпдина 

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 анекс угпвпр није 
закЉушен. 
 

71. 
РУДНИК д.п.п.  
БијеЉина  

Истраживаое и 
експлпатација кварцита 

(лпкалитет  ЗЕЛИОЕ), 
ппщтина Звпрник 

31.01.2014. 
5 

гпдина 

 
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. Угпвпр истише 31.01.2019. 
гпдине. 
 

72. 
МГ МИНД  д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг 

 камена - перидптита 
(лпкалитет ЉУБИЋ), 
ппщтина Проавпр 

24.02.2014. 
25 

гпдина 

 У 2018. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине се пдвијала кпнтинуранп. 
Кплишина прпизведене минералне сирпвине  
била је у пквирима планиранпг. 

73. 
БИТ ЦПРППРАТИПН д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет ППТКПМ), 
ппщтина Беркпвићи 

15.04.2014. 
30 

гпдина 

 
Кпнцесипнар је у 2018. гпдини прпвпдип 
активнпсти на заврщетку припремних радпва и 
избпру и набавци ппреме за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада (изјава кпнцесипнара). 
 

74. 
МАЈНЕКС д.п.п.  
Пале 

Истраживаое и 
експлпатација  крешоака  
(лпкалитет ЉУБПГПЩТА), 

ппщтина Пале 

25.04.2014. 
15 

гпдина 

Кпнцесипнар је у 2018. гпдини бип у 
кпмерцијалнпм раду. Извпдили су се радпви на 
експлпатацији и птпреми минералне сирпвине. 

75. 
ПЛАКАЛПВИЋ ПРПМЕТ д.п.п. 
Истпшни Стари Град 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет ХРЕЩА), 

ппщтина Истпшни Стари 
Град 

05.06.2014. 
20 

гпдина 

 
У 2018. гпдини експлпатација минералне 
сирпвине се пдвијала у пквирима планиранпг. 
Пстале активнпсти су углавнпм реализпване у 
складу са угпвпрпм п кпнцесији. 



 

76. 
ЦПМСАР ЕНЕРГY РЕПУБЛИКА 
СРПСКА д.п.п.  
Баоа Лука 

Експлпатација угЉа 
(лпкалитет ДЕЛИЋИ И 

ПЕЉАВЕ - ТПБУТ), 
ппщтине УгЉевик и 

Лппаре 

06.11.2014. 
30 

гпдина 

У дпсадащоим кпнцесипним активнпстима 
кпнцесипнар је израдип Елабпрат п 
класификацији, категпризацији и прпрашуну 
резерви минералне сирпвине на лежищту 
Делићи и ПеЉаве – Тпбут). Резерве минералне 
сирпвине су пптврђене пд стране надлежнпг 
министарства. У 2018. гпдини кпнцесипнар је 
прегпварап са стратещким партнерима у циЉу 
тражеоа пптималних технишкп – технплпщких и 
финансијских рјещеоа за даЉои развпј 
прпјекта изградое термпелектране УгЉевик 3 
(изјава кпнцесипнара). Реализација угпвпра 
директнп је везана за прпјекат изградое 
термпелектране и услпвЉена је оегпвпм 
динамикпм (изјава кпнцесипнара). 

77. 
РУДНИК БПКСИТА 
СРЕБРЕНИЦА а.д.  
Сребреница 

Експлпатација црвених 
бпксита (лпкалитети 

ЩУМАРНИЦА и 
КПСТУРИ), ппщтина 

Сребреница 

10.02.2015. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је наставип са кпнтинуираним 
кпмерцијалним радпм.  Пдпбренп је извпђеое 
радпва према прпјектнпј дпкументацији за 
лежищте Кпстури.  

78. 
НИСКПГРАДОА д.п.п.  
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ПЕЋНИК), ппщтина 
ВукпсавЉе 

13.02.2015. 
10 

гпдина 

Кпнцесипнп предузеће је израдилп прпјектну 
дпкументацију. У 2018. гпдини нису прпвпђене 
знашајније активнпсти на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. 

79. 
 

ЈПСИППВИЋ д.п.п. 
Дпбпј 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ПСПЈНИЦА), град Дпбпј 

27.02.2015. 
25 

гпдина 

Кпнцесипнп предузеће је билп у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду, са 
ппизвпдопм и птпремпм минералне сирпвине 
изнад планиранпг. Кпнцесипнар је врщип 
пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде. 

80. 
ЦПМСАР ЕНЕРГY ХYДРП д.п.п. 
Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ВАРДЕ), ппщтина Рудп 

22.04.2015. 
15 

гпдина 

У дпсадащоем кпнцесипнпм перипду 
пдређене су границе експлпатаципнпг ппЉа. 
Тпкпм 2018. гпдине кпнцесипнар је заврщип 
управни ппступак за експрпријацију земЉищта 
ради изградое  ХЕ Мрспвп и наставип са 
даЉоим активнпстима дп ппшетка изградое 
(изјава кпнцесипнара). Реализација пве 
кпнцесије везана је за реализацију прпјекта 
изградое ХЕ Мрспвп и динамишки је прати 
(изјава кпнцесипнара). 



 

81. 
ПРИЈЕДПРПУТЕВИ а.д. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

БЕКИЋИ), ппщтина Нпви 
Град 

29.06.2015. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је бип у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду у складу 
са угпвпрпм п кпнцесији. 

82. 
НИСКПГРАДОА – 
МАРЈАНПВИЋ д.п.п. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

серпентинита (лпкалитет 
ВРАНИЋ), град Приједпр 

30.06.2015. 
10 

гпдина 

У 2018. гпдини су се пдвијале активнпсти на 
реализацији кпнцесипнпг ппсла, али у маоем 
пбиму у пднпсу на претхпдне ппслпвне гпдине. 
Кпнцесипна накнада је пбрашунавана и 
уплаћивана. 
 

83. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА 
д.п.п.  
Кпзлук - Звпрник 

Експлпатација питке впде 
(лпкација БАОИЦА), 

ппщтина Звпрник 
02.07.2015. 

30 
гпдина 

У 2018. гпдини експлпатација впде се пдвијала 
у кпнтинуитету планираним пбимпм 
прпизвпдое. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и уплаћивала у складу са  
угпвпреним. 

84. 
ЗЕ МИНЕРАЛС д.п.п. УгЉевик 
(пренесенп са БРАЋА ЧЕЛИЋ 
д.п.п. Тпбут – Лппаре) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

МИЋИНП БРДП - 
МИЈАТПВЦИ), ппщтина 

Лппаре 

20.112015. 
15 

гпдина 

У 2018. гпдини је изврщен пренпс угпвпра п 
кпнцесији на нпвп правнп лице. Нпви 
кпнцесипнар је преузеп све пбавезе претхпднпг 
кпнцесипнара и наставип са експлпатацијпм и 
птпремпм минералне сирпвине ппвећаним 
пбимпм. Кпнцесипнар је врщип уплату 
кпнцесипне накнаде.  
 

85. 
ППЛYТЕХНИКА д.п.п. 
Псмаци 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

РУДНИК), ппщтина 
Псмаци 

20.11.2015. 
20 

гпдина 

 
Кпнцесипнар је наставип са активнпстима на 
прикупЉаоу сагласнпсти и пдпбреоа и 
припремним радпвима за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. Планиранпје да се у 
нареднпј гпдини птппшне са кпмерцијалним 
радпм (изјава кпнцесипнара). 

86. 
САРАЈЕВПИНВЕСТ д.п.п.  
Пале 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

крешоака (лпкалитет ХАН 
ДЕРВЕНТА), ппщтина 
Истпшни Стари Град 

20.11.2015. 
50 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је наставип са 
активнпстима на припремним радпвима за 
ппшетак кпмерцијалнпг рада. Израђена је  
технишка дпкументација, прибавЉени су 
лпкацијски услпви и надлежнп министарствп је 
пдпбрилп извпђеое радпва пп Главнпм 
рударскпм прпјекту. Кпнцесипнар пшекује 
тпкпм следеће гпдине птппшети са 
кпмерцијалним радпм (изјава кпнцесипнара). 



 

87. 
ДРПБЕX д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација впде 
(лпкалитет ПРИБИТУВ), 

ппщтина Беркпвићи 
22.12.2015. 

30 
гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је врщип ревизију 
израђене прпјектне дпкументације, израду 
препстале технишке дпкументације пптребне за 
реализацију кпнцесипнпг прпјекта и избпр 
ппреме (изјава кпнцесипнара). Мпже се 
кпнстатпвати да је наставЉенп са припремним 
активнпстима за пбезбјеђеое технишке 
дпкументације и изградоу пбјекта пунипнице. 
 

88. 
ТРАНСКПП д.п.п. 
Рпгатица 

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

Рпгатица 

05.02.2016. 
50 

гпдина 

У 2018. гпдини наставЉене су  активнпсти на 
пбезбјеђиваоу електрпенергетскпг напајаоа  
будућег рударскпг пбјеката. Израђена је 
технишка дпкументација и у тпку је 
прибавЉаое сагласнпсти и пдпбреоа за 
ппшетак кпмерцијалнпг рада. Кпнцесипнар 
планира у нареднпј гпдини птппшети са 
кпмерцијалним радпм (изјава кпнцесипнара). 
 

89. 

ЦПМСАР ЕНЕРГY РЕПУБЛИКА 
СРПСКА д.п.п. 
Баоа Лука 
 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет БАЉАК), 
ппщтина УгЉевик 

22.03.2016. 
30 

гпдина 

У времену прптеклпм пд пптписиваоа угпвпра 
п кпнцесији кпнцесипнар је изврщип 
истраживаоа и израдип Елабпрат п 
резервамама. Резерве минералне сирпвине су 
пптврђене пд стране надлежнпг министарства. 
У 2018. гпдини кпнцесипнар је наставип 
прпвпдити прегпвпре са стратещким 
партнерима у циЉу тражеоа пптималних 
технишкп – технплпщких и финансијских 
рјещеоа за даЉои развпј прпјекта и изградое 
термпелектране УгЉевик 3 (изјава 
кпнцесипнара). Пва кпнцесија је директнп 
везана за прпјекат изградое термпелектране и 
услпвЉена је оегпвпм динамикпм (изјава 
кпнцесипнара).  
 

90. 
КПЗАРАПУТЕВИ а.д. 
Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ЉУБАШЕВП), град Баоа 
Лука 

20.04.2016. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм 
кпмерцијалнпм раду и радпви се извпде према 
Упрпщћенпм рудараскпм прпјекту. У 2018. 
гпдини је дпщлп дп пдређенпг ппвећаоа 
пбима прпизвпдое и птпреме у пднпсу на 
претхпдну ппслпвну гпдину. Кпнцесипна 



накнад се пбрашунава и уплаћује.  

91.  
ЛПМ д.п.п. 
Дринић – Петрпвац 

Експлпатација впде 
(лпкалитет КПЗИЛА), 
ппщтина Петрпвац 

30.05.2016. 
40 

гпдина 

У 2018. гпдини наставЉене су припремне 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији 
(изјава кпнцесипнара).  
 

92. 
БЕПРП ЕКСПЛПАТАЦИЈА д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација кварцнпг 
пијеска (лпкалитет 

МАРТИНАЦ), ппщтина 
Србац 

06.07.2016. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини пд стране надлежнпг 
министарства пдпбренп је извпђеое радпва пп 
Главнпм рударскпм прпјекту. НаставЉене су 
активнпсти на прибавЉаоу дпзвпла и 
пдпбреоа за ппшетак кпмерцијалнпг рада. 
 

93. 
ЈАПРА а.д. 
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ДЕРВИЩ КУЛА), ппщтина 
Нпви Град 

06.07.2016. 
30 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема минерале сирпвине у 
2018. гпдини се пдвијала у кпнтинуитету са 
планираним пбимпм прпизвпдое (изјава 
кпнцесипнара). Кпнцесипнар је врщип уплату 
кпнцесипне накнаде. 
 

94. 
ПАВИЋЕВИЋ д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација щЉунка и 
пијеска (лпкалитет 

ЗУПЦИ – ТУРМЕНТИ), 
град Требиое 

06.09.2016. 

 
40 

гпдина 
 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је прпвпдип 
активнпсти на прибавЉаоу лпкацијских услпва 
и пдпбреоа за ппшетак кпмерцијалнпг рада. У 
2019. гпдини кпнцесипнар планира да заврщи 
припремне активнпсти и уђе у кпмерцијални 
рад (изјава кпнцесипнара). 
 

95. 
ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ а.д. 
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

дијабаза (лпкалитет 
ВУШЈАК), ппщтина 

Градищка 

27.09.2016. 
10 

гпдина 

Кпнцесипнар је израдип Главни рударски 
прпјекат кпји је пдпбрен пд стране надлежнпг 
министарства. НаставЉене су припремне 
активнпсти за ппшетак кпмерцијалнпг рада. 

96. 
МПНТ – ГРАДОА д.п.п. 
УгЉевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ДПОА КРЋИНА), ппщтина 
УгЉевик 

28.11.2016. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини кпнцесипнар је наставип са 
активнпстима на припремним радпвима,  
пдпбраваоу прпјектне дпкументације и 
прибавЉаоу пдпбреоа за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада.  
 

97. 
АQУА ТИМ д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација ппдземних 
впда (лпкалитет ГПРОИ 

СРЂЕВИЋИ), ппщтина 
Србац 

15.12.2016. 
30 

гпдина 

Експлпатација и флащираое впде у 2018. 
гпдини је врщена 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. 



 

98.  
ГАШИЋ ИНТЕРЦПП д.п.п. 
Нпви Град 

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

Нпви Град 

10.02.2017. 
30 

гпдина 

Пп пптписиваоу угпвпра п кпнцесији 
кпнцесипнар је израдип Главни рударски 
прпјекат и изградип ппмпћне пбјеката на кппу. 
Пд стране надлежнпг министарства пдређене 
су границе експлпатаципнпг ппЉа и пдпбренп 
је извпђеое радпва пп Главнпм рударскпм 
прпјекту. НаставЉене су даЉе активнпсти на 
припремним радпвима дп ппшетка 
кпмерцијалнпг рада.  

99. 
РКГ-РУДНИК КАМЕНА д.п.п.  
Гпроа Грапска, Дпбпј 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ГПРОА ГРАПСКА), град 
Дпбпј 

20.02.2017. 
12 

гпдина 

Накпн пдређиваоа граница експлпатаципнпг 
ппЉа пд стране надлежнпг министарства и 
прпвпђена припремних радпва у 2018. гпдини 
су предузимане активнпсти на пбезбјеђиваоу 
лпкацијских услпва. 

100. 
САНА КПП д.п.п. 
Рибник 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

кварцнпг пјещшара и 
трпщнпг глинца 

(лпкалитет ЗАБЛАЋЕ), 
ппщтина Рибник 

28.03.2017. 
20 

гпдина 

У 2018. гпдини наставЉене су активнпсти на 
изради технишке дпкументације, прибавЉаоу 
лпкацијских услпва и припремним радпвима за 
ппшетак кпмерцијалнпг рада. 

101. 
МЕССЕР БХ ГАС д.п.п. 
Спшкпвац - Петрпвп 

Истраживаое СП2 гаса и 
термпминералне впде 

(лпкалитет ЦИГУЩА 
БАРЕ), Спшкпвац, ппщтина 

Петрпвп   

03.04.2017. 
1 

гпдина 

Кпнцесипнар је у пптпунпсти изврщип 
истраживаоа, израдип Елабпрат п резервама 
кпје су пптврђене пд стране надлежнпг 
министарства. Угпвпр је престап да важи 
03.04.2018. гпдине. 

102. 
РУДНИК БПКСИТА д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација црвених 
бпксита (лпкација 

СТУДЕНАЦ), ппщтина 
Рибник 

31.05.2017. 
25 

гпдина 

Пп пптписиваоу угпвпра п кпнцесији у 2017. 
гпдини пд стране надлежнпг министарства 
пдређене су границе експлпатаципнпг ппЉа и 
прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. У 
календарскпј 2018. гпдини није билп 
знашајнијих активнпсти на реализацији угпвпра 
п кпнцесији.  



103. 

 
 
 
РУДНИК БПКСИТА д.п.п. 
Мркпоић Град 

 
 

Експлпатација црвених 
бпксита (лпкалитет 
ГРАДИНА – ПЕЦКА), 

ппщтина Мркпоић Град 

 
 
 

11.07.2017. 30 
гпдина 

Пп пптписиваоу угпвпра п кпнцесији у 2017. 
гпдини пд стране надлежнпг министарства 
пдређене су границе експлпатаципнпг ппЉа и 
прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. У 
календарскпј 2018. гпдини није билп 
знашајнијих активнпсти на реализацији угпвпра 
п кпнцесији.  

104. 
ТПВАРИЈА д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 
ТПВАРИЈА), ппщтина 

Беркпвићи  

18.07.2017. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини наставЉене су активнпсти на 
припремним радпвима, изради технишке 
дпкументације и прикупЉаоу сагласнпсти и 
пдпбреоа за ппшетак експлпатације. 

105. 
ЈАПРА а.д.  
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

БЛАТНА), ппщтина Нпви 
Град 

15.08.2017. 
30 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији 
кпнцесипнар је наставип са кпмерцијалним 
радпм у складу са угпвпреним. У 2018. гпдини  
прпвпдиле су се активнпсти у складу са 
дефинисаним.     

106. 
ТЕХНП МЕТАЛ д.п.п. 
Власеница 

Експлпатција 
архитектпнскпг 

грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

САДИЛПВ ШАИР), 
ппщтина Хан Пијесак 

30.08.2017. 
30 

гпдина 

У 2018. гпдини нису прпвпђене знашајне 
активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији. 

107. 
РУДНИК БПКСИТА д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

бијелпг мермера 
(лпкалитет МАЈДАН), 

ппщтине Језерп и 
Мркпоић Град 

27.11.2017. 
30 

гпдина 

Пп пптписиваоу угпвпра п кпнцесији у 2017. 
гпдини пд стране надлежнпг министарства 
пдређене су границе експлпатаципнпг ппЉа и 
прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. У 
календарскпј 2018. гпдини није билп знашајних 
активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији.  

108. 
МРКПОИЋ ПУТЕВИ д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

ШИРАКПВАЦ), ппщтина 
Мркпоић Град 

19.01.2018. 
30 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији 
кпнцесипнар је наставип са кпмерцијалним 
радпм у скаду са угпвпреним (изјава 
кпнцесипнара). 



109. 
ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ а.д. 
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ПЛАНИНА), град Баоа 
Лука 

21.02.2018. 
10 

гпдина 

Кпнцесипнар је пп пптписиваоу угпвпра п 
кпнцесији прпвпдип припремне активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. Пкружни суд 
у Баоа Луци је дпнип пресуду п ставЉаоу ван 
снаге Рјещеоа п дпдјели кпнцесије пп тужби 
псталих ппнуђаша у ппступку дпдјеле кпнцесије.   

110. 
БАОА КУЛАЩИ д.п.п. 
Проавпр 

Експлпатација 
термпминералне впде 
(лпкалитет КУЛАЩИ), 

ппщтина Проавпр 

23.03.2018. 
50 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
наставип са прпвпђеоем активнпсти 
дефинисаним угпвпрпм.  

111. 
АРЦЕЛПРМИТТАЛ д.п.п. 
Приједпр 

Експлпатација жеЉезне 
руде (лпкалитет 

Пмарска), град Приједпр 
16.04.2018. 

6 
гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
прпвпдип активнпсти у складу са пптписаним 
угпвпрпм али није исппщтпвап рпкпве за 
израду прпјектне дпкументације. 

112. 
ПРИЈЕДПРПУТЕВИ а.д.  
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

серпентинита (лпкалитет 
ВУКИЋА МАЈДАН), град 

Приједпр 

27.04.2018. 
40 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
прпвпдип активнпсти на реализацији 
угпвпрених пдредби. 

113. 
КРЕШАНА ИНВЕСТ д.п.п. 
Шелинац 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

крешоак (лпкалитет 
ЦРНИ ВИР), ппщтина 

Шелинац 

27.04.2018. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар није исппщтпвап рпкпве 
дефинисане угпвпрпм за израду технишке 
дпкументације, прибавЉаое пдпбреоа и 
прпвеп пстале активнпсти за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. 

114. 
БЕТПН ХУРЕМАГИЋ д.п.п.  
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмитнпг крешоака 
лпкалитет СКАКАВАЦ -  
МАТАВАЗИ), ппщтина 

Нпви Град 

24.05.2018. 
40 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
израдип главни рударски прпјекат и ппднип 
захтјев за дпбијаое лпкацијских услпва. 



115. 
КПМПАНИЈА МИЛПЈЕВИЋ 
ГИЉЕ – ГАС д.п.п.  
БијеЉина 

Кприщћеое 
термпминералне впде 

кап технпгене минералне 
сирпвине (лпкалитет 
КАКМУЖ), ппщтина 

Петрпвп 

25.06.2018. 
19 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппЉа. Кпнцесипнар је 
прпвпдип припремне активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. 

116. 
МЕДНА НВ д.п.п.  
Мркпоић Град 

Истраживаое угЉа 
(лпкалитет МЕДНА), 

ппщтина Мркпоић Град 
30.07.2018. 

1 
гпдина 

Истражни радпви су се пдвијали у складу са 
дефинисанпм динамикпм и пптписаним 
угпвпрпм п кпнцесији. 

117.  
ГЕПКПП д.п.п. 
Дервента 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
перидптита (лпкалитет 
ДЕЛИЋ БРДП), ппщтина 

Петрпвп 

24.08.2018. 
25 

Гпдина 

Пд стране надлежнпг Министарства пдређене 
су границе експлпатаципнпг ппЉа. Прпвпђене 
су припремне активнпсти на изради прпјектне 
дпкументације. 

118. 
ГРАДИП а.д. 
Проавпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ГРИШ), ппщтина Проавпр 

16.08.2018. 
30 

гпдина 

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

119. 
АРИДАЛ д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 
ВРАОАК), ппщтина 

Требиое 

14.09.2018. 
50 

гпдина 

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

120. 
ЈАПРА а.д. 
Нпви Град 

Експлпатација гипса 
(лпкалитет Петкпвац), 

ппщтина Нпви Град 
31.12.2018. 

30 
гпдина 

Угпвпр је закЉушен ппследоег дана 
календарске 2018. гпдине. 

*ЗакЉушнп са редним брпјем 120. 



Ред.     

бр.
Назив предузећа

Општина на 

кпјпј се налази 

предметна 

кпнцесија

Намјена 

кпришћеоа 

земљишта

Кпнцеси

пни 

перипд 

(гпдина)

Ппвршина 

приликпм 

закључиваоа 

угпвпра п 

кпнцесији (ха)

Датум 

пптписивао

а угпвпра

Укупна 

ппвршина 

накпн 

анексира

оа 

угпвпра п 

кпнцесији 

(ха)

Датум 

пптписиваоа 

Анекса  

угпвпра п 

кпнцесији

Изнпс кпнцесипне 

накнаде
Примједбе

1
"Фармланд" а.д. Нпва 

Тпппла                    
Градишка

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 1.569,5925 27.02.2007. 865,85 28.12.2018. 87,00 КМ/ха

Угпвпр је анексиран Анекспм бр.2- смаоена 

ппвршина са 1.569,59 ха на 865,85  ха .                                                                                                                                       

Не плаћају кпнцесипну накнаду.         

2

"Ппљппривредна и 

медицинска шкпла" 

Бијељина                 

Бијељина
Биљна 

прпизвпдоа
15 104,4334 05.02.2007. 104,4334 18.11.2010.

25,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-1.305,42 (1/2 

2014), пбавеза пп 

гпдинама-1.305,42 (2008), 

2.610,84 (2009), 2.610,84 

(2010), 2.610,84 (2011), 

2.610,84 (2012), 2.610,84 

(2013), 1.305,42 (2014), 

652,71 (2015)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра (ппљппривреднп 

земљиште се кпристи за пбављаое практичне 

наставе).

3
"МС Кпмпанија" д.п.п. 

Проавпр
Проавпр

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 169,7177 07.07.2008. / / 88,00 КМ/ха

Пп Тужби акципнарскпг друштва "Ратар" АД 

Проавпр ппништена Одлука Владе РС  п 

дпјели кпнцесије. Судски сппр у тпку .

4
"БС - Инжеоеринг" д.п.п. 

Дервента           
Брпд

Впћарска 

прпизвпдоа
25 62,3784 05.02.2007. 62,3784 23.11.2010.

100,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-4.200,00 (2010), 

2.100,00 (2011), 2.100,00 

(2012), 2.100,00 (2013), 

2.100,00 (2014), 1.050,00 

(1/2 2015), 839,51 (камата)

Кпнцесипнар је делимичнп уведен у ппсјед (на 

пкп 21 ха пд укупнп 62.3784 ха).

5
"МК - Company" д.п.п. 

Мпдрича            
Мпдрича

Ратарска 

прпизвпдоа
15 151,1334 05.02.2007. 151,1334 23.11.2010.

105,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-7.934,5 (2008), 

15.869,00 (2009), 15.920,25 

(2010), 16.578,8 (2011), 

15.869,00 (2012), 15.868,65 

(2013), 7.934,5 (2014), (1/2 

2015), 2.138,95 (камата)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра .

6

"МБ Јпхпвац Кпмерц"  

д.п.п. Главичице-

Бијељина

Бијељина
Биљна и стпчарска 

прпизвпдоа
15 43,6535 05.02.2007. 43,6535 26.11.2010.

61,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-1.331,43 (2013), 

2.662,86 (2014), 1.331,43 

(1/2 2015) пбавеза пп 

гпдинама-1.331,43 (2008), 

2.662,86 (2009), 2.662,86 

(2010), 2.662,86 (2011), 

2.662,86 (2012), 1.331,43 

(2013)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра .

                               ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ДОБАРА У 2018. год.

      

ПРИЛОГ бр.6. UPISATI KOMENTARE IZ MPVŠ



7
"Браћа Павлпвић" д.п.п. 

Овбудпвац
Пелагићевп

Биљна и стпчарска 

прпизвпдоа
15 311,7663 27.02.2007. 245,8127 19.01.2017. 76,00 KM/хa

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра .

8
"LTG Company" д.п.п. 

Баоа Лука
Рибник

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв на ријеци 

Рибник

30 / 12.12.2005. / /

Прве 3 гпдине пслпбпђен 

кпнцесипне накнаде, за 

пстале гпдине 3,4 % 

укупнпг брутп прихпда 

пстваренпг кприштеоем 

кпнцесипнпг дпбра

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм .

9
"LTG Company" д.п.п. 

Баоа Лука
Шиппвп

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв - fly fishing 

на ријеци Пливи

30 / 19.08.2008. / /

 3,0 % укупнпг брутп 

прихпда пстваренпг 

кприштеоем кпнцесипнпг 

дпбра

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

угпвпрпм.

10
"LTG Company" д.п.п. 

Баоа Лука
Шиппвп

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв на ријеци 

Јао

30 / 19.10.2011. / /

5.484,38 КМ/гпд. штп 

представља 2,5 % 

планиранпг укупнпг брутп 

прихпда пстваренпг 

кприштеоем кпнцесипнпг 

дпбра

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

угпвпрпм.

11
"LTG Company" д.п.п. 

Баоа Лука
Рибник

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв fly fishing 

на ријеци Сани

20 / 03.10.2014. / /

Прву гпдину пслпбпђен 

плаћаоа кпнцесипне 

накнаде, за пстале гпдине  

3,0 % укупнпг брутп 

прихпда пстваренпг 

кприштеоем кпнцесипнпг 

дпбра

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

угпвпрпм.

12
"Агрпхерцегпвина" а.д. 

Невесиое
Невесиое

Ратарска и 

ппвртарска 

прпизвпдоа
15 797,6292 05.02.2007. 496,9072

17.08.2011. 

25.10.2012.

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 Угпвпра.

13
"Ппппвп ппље" а.д. 

Требиое                
Требиое

Винпградарска и 

впћарска 

прпизвпдоа

25 529,93 27.02.2007. 529,93 12.04.2011.

95 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-50.343,35 

(2010), 50.343,35 (2011), 

50.343,35 (2012), 50.343,35 

(2013), 50.343,35 (2014), 

25.171 (1/2 2015), 6.486,88 

(камата) пбавеза пп 

гпдинама-37.757,5 (2008), 

12.585,83 (2009), 2.511,23 

(камата)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра, a препстале 

земљишне ппвршине су приведене намјени.



14 "Вукпје" д.п.п. Требиое                              Требиое

Садоа винпве лпзе 

и прпизвпдоа вина
25 20,4461 27.02.2007. 20,4461 16.11.2010. 121KM/хa

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра.

15
ЗЗ "Ливач" 

Александрпвац                             

Лакташи и 

Градишка

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 149,8051
14.12.2006. и 

27.02.2007.
146,4192

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 

(1/2 2015) пбавеза пп 

гпдинама-13.507,07 

(2007), 13.507,07 (2008), 

13.507,07 (2009), 13.507,07 

(2010), 13.507,07 (2011), 

3.700,23 (камата)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

угпвпрпм и анекспм, и уреднп уплаћује 

кпнцесипну накнаду.

16
"Зелен Гај" д.п.п. 

Градишка                
Градишка

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 235,4066
02.03.2007. и 

10.09.2009.
229,1383 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.

17
ДОО "Даркп Кпмерц" 

Лакташи
Србац

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 402,5559 02.03.2007. 256,0713 20.09.2013.

105,00 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.

18
"Линија впћа" д.п.п. Баоа 

Лука                
Лакташи

Расаднича 

прпизвпдоа
20 23,7132 02.03.2007. / /

98,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-2.323,9 (2007), 

2.232,9 (2008), 2.323,9 

(2009), 2.323,89 (2010), 

2.323,92 (2011), 2.323,89 

(2012), 2.323,9 (2014), 

1.161,95 (1/2 2015), 

пбавеза пп гпдинама-

298,23 (камата)

Кпнцесипнар впди сппр пред надлежним 

судпм.

19

"Ппљппривредни институт 

Републике Српске" Баоа 

Лука      

Лакташи

Експериментална и 

биплпшка 

испитиваоа у 

биљнпј 

прпизвпдои
15 128,2340 02.03.2007. 128,5316

24.11.2010. 

23.12.2011.

25,00  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)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

угпвпрпм. Ппднешен је захтјев пд стране 

Кпнцесипнара за дпдјелу дпдатнпг 

ппљппривреднпг земљишта.

20
"МБ Импекс" д.п.п. Баоа 

Лука               
Србац

Впћарска 

прпизвпдоа

25 53,5380 24.04.2007. 46,3075
07.12.2010. 

12.03.2013.

68,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-2.730,45 (2008), 

3.640,6 (2009), 3.640,6 

(2010), 3.640,6 (2011), 

3.640,6 (2012), 3.271,84 

(2013), 3.148,92 (2014), 

1.574,46 (1/2 2015)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра.



21
"Гплд МГ" д.п.п. Дпои 

Жабар                
Шамац

Биљна и стпчарска 

прпизвпдоа

15 137,4572 22.06.2007. 137,4572 23.11.2010.

65,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-1.389,58 

(једнпк. Накнада), 

10.494,72 (2010), 8.934,72 

(2011), 8.934,72 (2012), 

10.522,59 (2013), 9.099,02 

(2014), 9.099,14 (1/2 2015)

Кпнцесипнар уреднп испуоава пбавезе из 

угпвпра.

22 "Марбп" д.п.п. Лакташи                          Градишка
Ратарска 

прпизвпдоа
15 537,1930 01.08.2007. / /

60,00 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.

23
ЗЗ "Сребреница" 

Сребреница                     
Сребреница

Впћарска 

прпизвпдоа
25 22,1200 05.09.2007. 22,1200 18.11.2010.

25,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-275 (2010), 

363,35 (2012), 553 (2013), 

553 (2014), 276,5 (1/2 

2015), 14,34 (камата), 

пбавеза пп гпдинама-550 

(2011), 187,4 (2012)

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра.

24
ЗЗ "Дпматра" Троаци-

Бијељина                                
Бијељина

Биљна и стпчарска 

прпизвпдоа
15 68,9795 05.09.2007. 68,9795 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 

(камата), пбавеза пп 

гпдинама-1.638,26 (2008), 

6.553,05 (2009), 6.553,05 

(2010), 6.553,05 (2011), 

3.276,52 (2012), 2.238,2 

(камата)

Кпнцесипнар не плаћа кпнцесипну накнаду. 

Жирп рачун је блпкиран пд стране Ппреске 

управе.

25
ПЗ "Агрптим" Бијељина                          

(ЗЗ "Бпбар" Бијељина)                           
Бијељина

Ратарска и 

впћарска 

прпизвпдоа

18 149,5967 05.09.2007. 149,5967
16.12.2011. 

22.12.2011.

107,00 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 

2015), 3.483,35 (камата), 

пбавеза пп гпдинама-

4.002,00 (2007), 16.008,00 

(2008), 16.008,00 (2009), 

8.002,02 (2010)

Кпнцесипнар уреднп испуоава преузете 

пбавезе.



26
"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.

57,00 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)

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.

27
"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.

93,00 КМ/хa за прву 

гпдину, за сљедеће 2,5% 

пд пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-22.500 

(једнпкратна накнада), 

105.714,05 (2008), 

235.280,03 (2009), 221.529 

(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

Кпнцесипнар испуоава угпвпрене пбавезе.

28
"Tamaris Company" 

д.п.п.Баоа Лука       
Србац

Расаднича 

прпизвпдоа 

украснпг биља

15 187,2461 17.12.2007. 132,4680 19.10.2011. 237,12 КМ/хa Впди се судски сппр пред надлежним судпм 

29
ОПЗ "Раван Међеђа" 

Кпзарска Дубица                          
Кпзарска Дубица

Прпизвпдоа 

биљних 

кпмппненти за 

стпчну храну

15 266,9434 27.12.2007. 256,6705 17.08.2011.

100,00 KM/хa, пбавеза пп 

гпдинама-25.600 (2012), 

25.600 (2013), 12.800 

(2014), 12.800 (1/2 2015), 

738 76 (камата), пбавеза 

пп гпдинама-24.324,96 

(2008), 6.673,73 (2009), 

20.021,19 (2010-2012), 

696,55 (камата)

Кпнцесипнар кап правнп лице ОПЗ РАВАН 

МЕЂЕЂА Кпзарска Дубица је угашен. 

Земљиште кпристе приватна лица, те се 

предлаже раскид угпвпра п кпнцесији.

30
"Прпдекс-Агрп" д.п.п. 

Градишка
Кпзарска Дубица

Ратарска 

прпизвпдоа
15 469,4187 27.12.2007. 469,4187 23.11.2010.

87,00 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)

Извршен пренпс кпнцесипних права на нпвпг 

стицапца " Вита ланд" д.п.п. Градишка. 

Кпнцесипнар не кпристи пкп 20 хa кпнцесипне 

ппвршине из пбјективних пкплнпсти 

(депресија, канали, приступни путеви). 

Кпнцесипна накнада се плаћа уреднп.



31
"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.

81,00 КМ/ha за прву 

гпдину, за сљедеће 3% пд 

пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-55.774,24 

(2009), 29.172,75 (2010), 

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)

Кпнцесипнар уреднп измирује кпнцесипну 

накнаду и уреднп извршава свпје угпвпрене и 

анексиране пбавезе.

32
"Јелена" д.п.п. Кпзарска 

Дубица                        
Кпзарска Дубица

Ратарска 

прпизвпдоа

15 93,3823 29.05.2008. 93,3823 23.11.2010.

76,00 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-9.753,99 (2010), 

17.544,96 (2011), 17.544,50 

(2012), 17.544,50 (2013), 

8.771,32 (2014), 8.772,55 

(1/2 2015)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

угпвпрпм и Студијпм екпнпмске пправданпсти.

33
"Мивас Милк" д.п.п. 

Беркпвићи
Беркпвићи

Стпчарска 

прпизвпдоа

15 27,5760 26.08.2008. 17,7690
24.05.2011.        

и    21.02.2018.

232,09 KM/хa за прву 

гпдину, за сљедеће 2% пд 

пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-566,4 (2010), 

495,6 (2011), 566,4 (2012), 

495,6 (2013), 662,4 (2014), 

300 (1/2 2015), пбавеза пп 

гпдинама-1.600 (2009)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.                                                                                        

У 2018.гпдини Анекспм је усклађена висина 

кпнцесипне накнаде у складу са Правилникпм 

п критеријумима за пдређиваое висине 

кпнцесипне накнаде и висине ба

34
"ЗП Кпмерц" д.п.п. 

Вршани-Бијељина                   
Бијељина

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 95,4580 16.10.2008. 95,4580

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, 

пбавеза пп гпдинама-

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)

Кпнцесипнар уреднп измирује све пбавезе из 

угпвпра.

35 "Крушка-ДК" д.п.п. Србац                     Србац
Впћарска 

прпизвпдоа
25 31,3742 08.12.2008. 31,3742 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)

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.



36
"Педибкпмерц" д.п.п. 

Србац            
Србац

Ратарска 

прпизвпдоа
15 34,3247 08.12.2008. 34,3247

23.11.2010.   и 

24.01.2018.

94,42 КМ/хa за прву 

гпдину, за сљедеће 3% пд 

пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-858,69 (2010), 

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

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.                                                          У 

2018.гпдини Анекспм је усклађена висина 

кпнцесипне накнаде у складу са Правилникпм 

п критеријумима за пдређиваое висине 

кпнцесипне накнаде и висине банкарске 

гаранције за кпришћеое ппљппривреднпг 

земљишта и јавнпг впднпг дпбра.

37
"Маљчић" д.п.п. 

Градишка                  
Србац

Ратарска 

прпизвпдоа
15 112,8506 05.12.2008. 112,3255 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)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе, тј. пптпуна искприштенпст 

дпдјељенпг земљишта. Уреднп измирује 

кпнцесипну накнаду.                                            

Кпнцесипнару није дпзвпљен улазак у ппсјед 

на цца 40 ха земљишта, пд стране трећег лица.

38
"Јелена" д.п.п. Кпзарска 

Дубица                             
Кпзарска Дубица

Ратарска 

прпизвпдоа
15 152,5197 10.12.2008. 152,5197

23.11.2010.   и  

24.01.2018.

68,50 КМ/ha за прву 

гпдину, за сљедеће 3% пд 

пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-1.360,07 (2008), 

11.942,42 (2009), 7.790,51 

(2010), камата 1.749,53

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

угпвпрпм и Студијпм екпнпмске пправданпсти.                                                                                            

У 2018.гпдини Анекспм је усклађена висина 

кпнцесипне накнаде у складу са Правилникпм 

п критеријумима за пдређиваое висине 

кпнцесипне накнаде и висине банкарске 

гаранције за кпришћеое ппљппривреднпг 

земљишта и јавнпг впднпг дпбра.

39
"Агрп Впће" д.п.п. 

Лакташи                
Лакташи

Впћарска 

прпизвпдоа

25 234,4309 23.12.2008. 69,3628
19.10.2011.   и 

24.01.2018.

130,14 KM/хa за прву 

гпдину, за сљедеће 2% пд 

пстваренпг укупнпг 

прихпда у претхпднпј 

гпдини, пбавеза пп 

гпдинама-9.026,87 (2012), 

910,32 (2013), 2.880,5 

(2014), 2.845,2 (1/2 2015)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе. Кпнцесипна накнада је уреднп 

плаћена.                                                                          

У 2018.гпдини Анекспм је усклађена висина 

кпнцесипне накнаде у складу са Правилникпм 

п критеријумима за пдређиваое висине 

кпнцесипне накнаде и висине банкарске 

гаранције за кпришћеое ппљппривреднпг 

земљишта и јавнпг впднпг дпбра.

40
"Впћар Бистрица" д.п.п. 

Градишка
Градишка

Впћарска 

прпизвпдоа
25 115,0604 09.03.2009. 115,0604 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.



41
"Фарма Арсенић" д.п.п. 

Кпзарска Дубица                    
Кпзарска Дубица

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 148,8180 12.11.2009. 144,5399
17.08.2011.       и       

31.01.2018.

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.                                

У 2018.гпдини Анекспм је усклађена висина 

кпнцесипне накнаде у складу са Правилникпм 

п критеријумима за пдређиваое висине 

кпнцесипне накнаде и висине банкарске 

гаранције за кпришћеое ппљппривреднпг 

земљишта и јавнпг впднпг дпбра.

42
"Прирпднп биље" д.п.п. 

Баоа Лука
Приједпр Љекпвитп биље 15 34,3478 20.09.2010. 34,3478 22.01.2013.

60,53 КМ/ha, пбавеза пп 

гпдинама-1.635,9 (2011), 

2.079 (2012), 2.079 (2013), 

2.079 (2014)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

43
ПД "Напредак" АД 

Пелагићевп 
Обудпвац

Ратарска  

прпизвпдоа
15 902,2082 14.04.2010. 88,40 КМ/ха

Пп тужби Д.О.О. „АГРЕКС“ Д.Жабар, Д.О.О. 

„БРАЋА ПАВЛОВИЋ“ Обудпвац и Кпраћ 

Соежана из Н.Сада ппништенп Рјешеое Владе 

РС брпј:04/1-012-2-473/11 пд 17.03.2011. 

гпдине п дпдјели кпнцесије ПД „НАПРЕДАК“ 

Пелагићевп. Ппступак у тпку пкр. суд у Б Луци 

Прес. брпј: 110 У 006848 11 У пд 19.04.2012. 

гпдине, ппништип је рјешеое п дпдјели 

кпнцесије ПД „Напредку“ Пелагићевп бр. 04/1-

012-2-473/10 пд 17.03.2011. гпдине Одлука п 

извр. пресуде припремљена за Владу 

44
"Д + В Агрпс" д.п.п. 

Градишка
Градишка

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 325,1318 08.09.2011. / /

87 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама -775 (2011), 

28.287 (2012), 28.287 

(2013), 14.143,52 (2014), 

14.143,5 (1/2 2015), 638,75 

(камата)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе у складу са угпвпрпм и Студијпм 

екпнпмске пправданпсти.

45 "Вивагрп" д.п.п. Србац
Градишка и 

Србац

Ратарскп - 

стпчарскa и 

ппвртарскa 

прпизвпдоa

15 594,3334 27.04.2012. 442,7111
20.09.2013.   и    

12.09.2018.

107,32 KM/хa, пбавеза пп 

гпдинама-10.074,67 

(2012), 26.865,78 (2013), 

16.742,24 (2014), 131,9 

(камата)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.                                                               

Анекспм из 2018.гпдине смаоена је 

кпнцесипна ппвршина на 375,2015 ха



46 "Агрп Грпуп"д.п.п. Брчкп Шамац

Прпизвпдоа 

пшенице, кукуруза, 

спје,зпби и биљних 

кпмппненти за 

стпчну храну

15 494,4532 24.07.2012. / /

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 04/1-

012-2-2890/12 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. 

47
"Ппдруми Вукпје 1982" 

д.п.п. Требиое
Требиое

Впћарска 

прпизвпдоа 

(маслине)

25 5,0000 01.08.2012. 5,0000 14.02.2013.

121 КМ/хa, пбавеза пп 

гпдинама-2.473,88 (2010), 

2.473,92 (2011), 2.473,92 

(2012), 2.473,98 (2013), 

2.473,98 (2014), 1.236,96 

(1/2 2015), пбавеза пп 

гпдинама-1.236,99 (2008), 

2.473,91 (2009)

Кпнцесипнар испуоава пбавезе у складу са 

угпвпрпм.

48

Јавнп предузеће 

шумарства "Шуме 

Републике Српске" а.д. 

Спкплац "Центар за 

газдпваое кршпм" 

Требиое

Требиое

Расадничка 

прпизвпдоа 

медитеранских 

впћних култура, 

шумских и 

хпртикултурних 

биљака

20 4,2823 01.08.2012. / / 308,25 КМ/хa
Урађен је Главни прпјекат. Кпнцесипнар 

испуоава пбавезе у складу са угпвпрпм.

49
"Гплд-МГ" д.п.п. Дпои 

Жабар                      
Шамац

Ратарскп - 

стпчарска 

ппљппривредна 

прпизвпдоа

15 68,4821 31.05.2013. / /

Обавеза пп гпдинама-

8.934,72 (2008), 8.934,72 

(2009)

Кпнцесипнар уреднп испуоава пбавезе из 

угпвпра.

50
"Ппљппривредник" д.п.п. 

Дервента
Дервента

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 558,7767 19.12.2014. 557,1217 /

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. Анекспм брпј 1 смаоена ппвршина 

дпдијељенпг ппљппривреднпг земљишта.



51 "Агрпунија" д.п.п. Србац                    Србац

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

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.

52
"Андрићград" д.п.п. 

Вишеград
Вишеград

Кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта за 

изградоу 

грађевина

30 30,9130 20.02.2012. 30,9130

19.04.2012.    

12.07.2012.  

24.06.2013.  

10.07.2013.  

06.06.2014 

2,2 % пд укупнпг прихпда, 

пбавеза пп гпдинама-

358,5 (2012), 19.344,41 

(2013), 40.125,54 (2014)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

53
"Кусић путеви" д.п.п. 

Проавпр
Проавпр

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 130,2497 14.07.2015. / / 100,00 КМ/ха
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

54
"ЗП Кпмерц" д.п.п. 

Вршани-Бијељина                   
Бијељина

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа 30 117,8720 12.02.2016. / 05.11.2018. 22.396,00 KM/гпдини

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.                                                                                        

У 2018.гпдини Анекспм је смаоена ппвршина 

ппљппривреднпг земљишта датпг ппд 

кпнцесију на 91,7302 ха.

55
"MVM Energy" д.п.п. 

Градишка
Кпзарска Дубица

Експлпатација 

бипмасе са впднпг 

земљишта
25 1.302,4113 07.03.2016. / /

2,2 % пд укупнпг 

планиранпг брутп прихпда

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

56 "ЛОМ" д.п.п. Дринић Клекпвача

Експлпатација впде 

у кпличини 15 л/с 

за снабдијеваое 

сппртскп-

рекреативнпг ски 

кпмплекса 

Клекпвача

40 / 03.05.2016. / /
65 % пд изнпса впдне 

накнаде пп 1 м3

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

57
ЈУ Стручна и техничка 

шкпла , Градишка
Градишка

Кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта ради 

пбављаоа стручне 

наставе

15 0,7953 ха 08.06.2016. / / 144,00 КМ/ха
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

58 "MAMEX" д.п.п.Бијељина

Паткпвача,Бијељ

ина и 

Лијескпвац, 

ппштина 

Бијељина

Ратарска и 

ппвртарска 

прпизвпдоа

15 12,2524 08.11.2016. / /
236,69 КМ/ха , тј. 2.900,00 

КМ на гпдишоем нивпу

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

59
"ТЦ ЗОНА" д.п.п. Баоа 

Лука 
Спкплац

Ратарска и 

стпчарска  

прпизвпдоа

15 428,2522 8.11.2016 / /
85,46 КМ/ха , тј. 36.600,00 

КМ на гпдишоем нивпу



60 "Аqua time" д.п.п.Лакташи Србац

експлпатација 

ппдземних впда у 

кпличини пд 8,0 

л/с за пптребе 

флашираоа, 

лпкалитет Срђевић

30 / 15.12.2016. / /
1,35 КМ/м3 захваћене 

впде 

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

61 "Агрпфин" д.п.п. Требиое Требиое

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

винпградарске 

прпизвпдое, 

202,5976 ха

30 202,5976 ха 26.06.2017. / /

226,49 КМ/ха , тј. 

45.887,33 КМ на 

гпдишоем нивпу

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

62
Ппљппривредни факултет 

Баоа Лука        

Општина 

Лакташи

Кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта ради 

пбављаоа научнп-

истраживачкпг 

рада и извпђеоа 

практичне наставе 

из пбласти 

ппљппривредне 

прпизвпдое 

25 49,9633 06.07.2017. / /
181,60 КМ/ха , тј. 9.073,21 

на гпдишоем нивпу

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

63 "Дуван"  а.д. Бијељина Бијељина

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

прпизвпдое 

дувана и ратарских 

култура

15 83,2506 ха 05.09.2017. / /
104,50 КМ/ха , тј. 8.700,00 

КМ на гпдишоем нивпу

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

64
"Aрифагић Инвест" д.п.п. 

Кпзарска Дубица
Приједпр

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарске и 

стпчарске 

прпизвпдое

15 59,6323 ха 08.02.2018. / /
134,15 КМ/ха ; гпдишое 

8.000,00 КМ
Угпвпр је  закључен 2018.гпдине.

65

ПД "Скугрићанка" Гпрои 

Скугрић, ппштина 

Мпдрича

Мпдрича

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарске  

прпизвпдое

15 57,8102 ха 08.02.2018. / /
167,79 КМ/ха ; гпдишое  

9.700,00 КМ
Угпвпр је  закључен 2018.гпдине.



66
"МДД ГРОУП" д.п.п. 

Невесиое
Невесиое

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

впћарске  

прпизвпдое

25 41,3061 ха 15.02.2018. / /

157,36 КМ/ха  6 гпдина -

grace period ,пбавеза 

плаћаоа кпнцесипне 

накнаде ппчиое 7.гпдини

Угпвпр је  закључен 2018.гпдине                    

Ослпбпђен пд пбавезе плаћаоа кпнцесипне 

накнаде у првих 6 (шест ) гпдине кпнцесипнпг 

перипда (впћарска дјелатнпст).

67

"Млин Павлпвић" д.п.п. 

Цроелпвп  Гпрое, 

ппштина Бијељина 

Бијељина

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарскп стпчарске  

прпизвпдое

15 53,9901 ха 23.03.2018. / /
237,08  КМ/ха ; гпдишое 

12.800,00 КМ

Угпвпр је  закључен 2018.гпдине. Од укупнп 

дпдјељеое ппвршине Кпнцесипнар пбрађује 

25 ха, пстала дпдијељена ппвршина је ппд 

узурпацијпм трећих лица.

68
"Мивас Милк" д.п.п. 

Беркпвићи
Беркпвићи

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарскп стпчарске  

прпизвпдое

15 65,4104 23.03.2018. / /
100,00  КМ/ха ; гпдишое 

6.541,00 КМ
Угпвпр је  закључен 2018.гпдине.

69

"Никплић прпмет" д.п.п. 

Баткпвићи, ппштина 

Бијељина

Бијељина

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарскп стпчарске  

прпизвпдое

15 97,6100 23.03.2018. / /
118,02  КМ/ха ; гпдишое 

11.520,00  КМ

Угпвпр је  закључен 2018.гпдине.Кпнцесипнар 

кпристи укупнп дпдјељеое ппвршине самп 

39,11 ха, јер је пд стране трећих лица 

узурпирана ппвршина пд 58,50 ха.

70 "Кумини" д.п.п. Невесиое Невесиое

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

впћарске 

прпизвпдое

25 25,0877 14.08.2018. / /

161,00 КМ/ха  6 гпдина -

grace period ,пбавеза 

плаћаоа кпнцесипне 

накнаде ппчиое 7.гпдини 

; гпдишое 4.050,00 КМ

Угпвпр је  закључен 2018.гпдине                    

Ослпбпђен пд пбавезе плаћаоа кпнцесипне 

накнаде у првих 6 (шест ) гпдине кпнцесипнпг 

перипда (впћарска дјелатнпст).

71.
ЈУ "Ергела Вучјак" 

Проавпр 
Проавпр

Угпвпр п кпнцесији 

за кпришћеое 

ппљппривреднпг 

земљишта, ради 

пбављаоа 

ратарске  

прпизвпдое

30 + 24.09.2018. / /
133,54  КМ/ха ; гпдишое 

31.473,78  КМ

Угпвпр је  закључен 2018.гпдине.Кпнцесипнар 

је закљученим угпвпрпм п кпнцесији 

пслпбпђен пбавезе плаћаоа кпнцесипне 

накнаде за перипд пд првих 10 гпдина трајаоа 

кпнцесије.

Закључнп са редним брпјем 71 .  

Наппмена: 67 активних угпвпра и 4 у судскпм сппру !
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НАППМЕНА

1.

"Ппљпрадпјчић" 

д.п.п. Кпзарска 

Дубица 

01-33-16954/09          

01-33-25656/08            

Козарска 

Дубица

Козарска 

Дубица

Ратарска и 

сточарска 

производња 

15 160,0282 12.11.2009. 26.07.2018.

Раскинут уговор, 

Рјешење Владе 

Републике  Српске 

број: 04/1-012-2-

2012/18 од 

26.07.2018. године, 

објављено 

09.08.2018. године у 

"Службени гласник 

Републике Српске" 

број 74/18

Закључно са редним бројем 1.

 ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ У 2018. гпдини -КПРИШЋЕОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА 

ПРИЛОГ бр.6.


