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1. УВОД   
  
Пвај дпкумент представља гпдищои извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за 

кпнцесије Републике Српске за 2019. гпдину (у даљем тексту: Извјещтај). Ппднпщеоем пвпг 
Извјещтаја, Кпмисија за кпнцесије Републике Српске (у даљем тексту: Кпмисија) испуоава свпју 
закпнску пбавезу извјещтаваоа, а схпднп пдредбама шлана 60. Закпна п кпнцесијама („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 59/13 и 16/18, у даљем тексту: Закпн п кпнцесијама)1. 

Извјещтај пбухвата перипд пд 01. јануара дп 31. децембра 2019. гпдине. 
Извјещтај приказује нашин на кпји Кпмисија испуоава свпје надлежнпсти и мисију, стпга је 

исти састављен пд ппдатка п изврщеним прпвјерама рада кпнцесипнара, п ппднесеним захтјевима, 
рјещеоима Кпмисије, брпју и врсти предмета кпје је Кпмисија разматрала, кап и п другим 
инфпрмације из дјелпкруга рада Кпмисије, билп да је Кпмисија ппступала пп службенпј дужнпсти, пп 
захтјеву надлежнпг пргана или заинтереспванпг лица. Представља и дпказ ппсвећенпсти и 
прпфесипнализма заппслених у Кпмисији, а у шију се струшнпст и рад мпже ппуздати. 

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

Извјещтај садржи 7 (седам ) дијелпва.  
Први дип се пднпси на Правни пквир кпнцесија у Републици Српскпј, и састпји се пд два 

пдјељка: Закпнски прпписи и Ппдзакпнски акти. У пквиру пдјељка кпји се пднпси на закпнске 
прпписе, пбрађена је примјена других закпна у ппступку дпдјеле кпнцесија (ппсреднп и неппсреднп). 

Други дип се пднпси на пснпвне активнпсти Кпмисије и састпји се  из вище пдјељака: 
Прпвјера рада кпнцесипнара; Активнпсти Кпмисије из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката; Активнпсти Кпмисије из пбласти минералних ресурса; Активнпсти Кпмисије из пбласти 
тргпвине и туризма; Активнпсти Кпмисије из пбласти финансија; Активнпсти Кпмисије из пбласти 
сапбраћаја и веза; Активнпсти Кпмисије из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних 
дпбара. У другпм дијелу изнесени су ппдаци п раду Кпмисије пп ппјединим пбластима.  

Трећи дип се пднпси на кпнцесипну накнаду. 
У шетвртпм дијелу су изнесени ппдаци п финансијскпм извјещтају Кпмисије, те п нашину на 

кпји Кпмисија управља свпјим ресурсима.  
              У петпм дијелу је детаљнп пбразлпжен финансијски дип ппслпваоа Кпмисије пднпснп изнпс 
бучета Кпмисије и други прихпди, с једне стране, а с друге стране коигпвпдственп исказани 
трпщкпви и расхпди, те салдп Кпмисије  на крају 2019. гпдине.  

Шести дип се пднпси на пстале активнпсти Кпмисије, те садржи ппдатке п пднпсу са дпмаћим 
и страним институцијама.  

Седми дип се пднпси на пбједиоене закљушке кпмплетнпг Извјещтаја Кпмисије са псвртпм на 
рад, ставпве и мищљеое Кпмисије, кап и на указиваое актуалне прпблематике у свим пбластима у 
ппступку дпдјеле кпнцесија у Републици Српскпј.  

 
Ппјмпви кпји се кпристе у пвпм извјещтају2: 
а) „кпнцендент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или 

скупщтина јединице лпкалне сампуправе, у име јединице лпкалне сампуправе; 
б) „кпнцесипнар“ је привреднп друщтвп пснпванп у складу са прпписима Републике, а са 

кпјим је кпнцендент закљушип угпвпр п кпнцесији; 
в) „надлежни прган“ је минстарствп надлежнп за ппједину пбласт у кпју спада предмет 

кпнцесије за шију дпдјелу је надлежна Влада, пднпснп градпнашелник или нашелник ппщтине, за 
предмет кпнцесије из надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе, у складу са Закпнпм п 
кпнцесијама; 

                                                 
1
 Извјещтај се ппднпси најкасније дп 30. априла текуће гпдине за претхпдну календарску гпдину 

2
 Ппједини ппјмпви кпји се кпристе у пвпм Извјещтају, а шије је знашеое пдређенп пдредбама Члана 5. Закпна, имају идентишнп знашеое; 
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г) „ппнуђаш“ је свакп дпмаће или странп правнп или физишкп лице, кпнзпрцијум два или вище 
угпвпрпм ппвезаних правних лица, кпји је дпставип ппнуду у ппступку дпдјеле кпнцесије; 

д) „студија пправданпсти“ дпдјеле кпнцесије је дпкумент п технишкпј, финансијскпј, 
екпнпмскпј, екплпщкпј и правнпј анализи пправданпсти дпдјеле кпнцесије (у даљем тексту: студија); 

ђ) „кпнцесипна накнада“ је накнада кпју плаћа кпнцесипнар у складу са угпвпрпм кпји 
уређује кпнцесију и  

е) „угпвпр п кпнцесији“ је угпвпр закљушен у писанпм пблику између кпнцендента с једне 
стране и кпцесипнара кап изабранпг најппвпљнијег ппнуђаша с друге стране, а садржи пдредбе п 
међуспбним правима и пбавезама угпвпрних страна. 

 
О Кпмисји за кпнцесије Републике Српске 
Кпмисија је пснпвана Закпнпм п кпнцесијама из 2002. гпдине, а заппшела са радпм накпн 

именпваоа првпг сазива Кпмисије на сједници Нарпдне Скупщтине Републике Српске дана 
23.01.2004. гпдине3.  

Кпмисија је сталнп и независнп регулатпрнп тијелп са свпјствпм правнпг лица и са правима и 
пбавезама утврђеним Закпнпм. Кпмисија је сампстална и ппдлијеже надзпру Нарпдне скупщтине 
Републике Српске, кпјпј и пдпвара. 

У пквиру свпјих надлежнпсти, Кпмисија прпмпвище привредне и друге мпгућнпсти за улагаоа 
путем кпнцесија, у циљу задпвпљаваоа јавних пптреба и привреднпг развпја, укљушиваоем 
приватнпг сектпра у финансираое, прпјектпваое, изградоу или пбнпву, пдржаваое или управљаое 
радпм инфраструктурних пбјеката и уређаја, пружаоем услуга и експлпатацијпм прирпдних ресурса 
и пбјеката кпји служе оихпвпм искприщћаваоу, впдећи рашуна п защтити привредних и друщтвених 
интереса, защтити прпстпра, станпвнищтва и живптне средине. 

Чланпве Кпмисије шине истакнути струшоаци из пбласти права, екпнпмије, технишких и других 
пдгпварајућих струка и именује их Нарпдна скупщтина Републике Српске4, на приједлпг Владе 
Републике Српске, накпн спрпведенпг јавнпг кпнкурса. Чланпви Кпмисије за кпнцесије се именују на 
перипд пд 5 (пет) гпдина и мпгу бити именпвани на јпщ један мандат. 

Чланпви Кпмисије су: 
1. Раденкп Ђурица, предсједник Кпмисије; 
2. Ненад Рашић, замјеник предсједника; 
3. Емина Кпмић, шлан Кпмисије; 
4. Владан Андрић, шлан Кпмисије; 
5. Зпран Филиппвић, шлан Кпмисије; 

Секретар Кпмисије је Младен Дрљаша. 
Рад Кпмисије заснива се на пдредбама Закпна, ппдзакпнским актима и Дпкументу п 

пплитици дпдјеле кпнцесије5. Кпмисија је у свпјпј дјелатнпсти у прпцеснпм дијелу ппступала у складу 
са пдредбама Закпна п ппщтем управнпм ппступку6, те другим ппзитивнп-правним прпписима, 
кпјима се директнп или индиректнп регулище пбласт кпнцесија у складу са пснпвним нашелима  
ппступка дпдјеле кпнцесија. 

 
 
 

                                                 
3
 Пдлуке п именпваоу пбјављене  у   „Службенпм гласнику Републике Српске“, брпј: 12/04; 

4
 Пдлука Нарпдне Скупщтуине Републике Српске п избпру шланпва у Кпмисију брпј: 02/1-021-1110/15, пд 23.09.2015. гпдине, ("Службени 

гласник Републике Српске", брпј: 82/15); 
5
 „Службени гласник Републике Српске“, брпj: 31/06; 

6
 „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18;  
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2.  ПРАВНИ ОКВИР КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

2.1. Законски прописи   
 Закпн п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13 и 16/18); 

 Закпн п кпнцесијама7  ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 25/02, 91/06 и 92/09), 
кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п кпнцесијама ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 59/13 и 16/18); 

Важећи Закпн п кпнцесијама је усвпјен на 28. сједници Нарпдне скупщтине Републике Српске 
и пбјављен у „Службенпм гласнику Републике Српске“, брпј 59/13, дана 15.07.2013. те ступип на 
снагу 23.07.2013. гпдине. Закпн п измјенама и дппунама закпна п кпнцесијама је усвпјен на 23. 
сједници Нарпдне скупщтине Републике Српске и пбјављен у „Службенпм гласнику Републике 
Српске“, брпј 16/18, дана 23.02.2018. гпдине, те ступип на снагу 03.03.2018. гпдине. Важећим 
Закпнпм п кпнцесијама, кап пснпвним закпнпм кпји се пднпси на пбласт кпнцесипнарства, уређују се 
предмет, надлежнпст, ппступак и услпви ппд кпјима се мпгу дпдјељивати кпнцесије у Републици 
Српскпј, елементи угпвпра п кпнцесији, кап и престанак угпвпра п кпнцесији, права и пбавезе 
кпнцесипнара и кпнцендента, надлежнпст Кпмисије за кпнцесије и друга питаоа пд знашаја за 
пствариваое кпнцесипних прпјеката. Циљ закпна је да ствпри јаван, недискриминатпран и јасан 
правни пквир за утврђиваое услпва ппд кпјима се дпмаћим и страним привреднп-правним 
субјектима мпгу дпдјељивати кпнцесије ради привлашеоа дпмаћих и страних инвеститпра и 
ствараоа амбијента за снажнији привредни развпј, те пдгпвпрнпг управљаоа прирпдним 
бпгатствима и јавним дпбрима у Републици Српскпј. Пвим Закпнпм регулисан је, између псталпг, и 
ппступак за дпдјелу кпнцесија. 

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

Прпклампваним нашелима ппступка дпдјеле кпнцесија пбезбјеђује се: 
- Унапређеое привредних активнпсти путем улагаоа дпмаћег и странпг капитала, щтп све 

скупа треба да пствари ппвпљније екпнпмске ефекте пп Републику Српску; 
- Дпмаћим и страним привредним друщтвима да ппд једнаким услпвима дпбију правп 

кприщћеоа јавних дпбара, прирпдних бпгатстава и других дпбара пд ппщтег интереса, кап и 
правп на пбављаое дјелатнпсти пд ппщтег интереса у складу са Закпнпм п кпнцесијама; 

- Исти правни пплпжај дпмаћих и страних привредних друщтава у ппступку дпдјеле кпнцесија;  
- Једнакпст услпва за закљушеое, кап и за раскид угпвпра п кпнцесији; 
- Защтита јавнпг интереса у ппступку дпдјеле кпнцесија;  
- Правп Републике Српске да дпдјељује кпнцесије, када се предмет кпнцесије реализује на 

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

угпвпрпм п кпнцесији; 
- Предаја изграђених пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа пп престанку кпнцесије у свпјину 

Републике Српске. 
Закпнпм је датп пвлащтеое, пднпснп правп иницијативе да ппступак кпнцесије мпже 

ппкренути надлежни прган, кап и заинтереспванп лице. Закпнпм је, кап изузетак, без спрпвпђеоа 
јавнпг ппзива регулисан прегпварашки мпдел у ппступку дпдјеле кпнцесија у сљедећим слушајевима: 

                                                 
7 У пвпм дијелу наведени су закпни кпји су регулисали ппступак дпдјеле кпнцесије, a кпји су престали да важе дпнпщеоем нпвпг Закпна п 

кпнцесијама, искљушивп из разлпга щтп је неппхпднп да се наведени закпнски пквир на пснпву кпјег су дпдјељиване кпнцесије и 
закљушивани угпвпри п кпнцесији на вищедеценијске перипде, и на пснпву шијих пдредби се пкпншавају раније заппшети ппступци дпдјеле 
кпнцесија; 
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- Ппнуде јавнпг предузећа, кпје пбавља дјелатнпсти пд ппщтег интереса, а шија дјелатнпст шини 
предмет кпнцесије у смислу Закпна; 

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

- Прпдужеоа рпка на кпји је кпнцесија дпдијељена. 
Кпмисија за кпнцесије, кап регулатпрнп тијелп, има функцију да прати стаое у пбласти 

кпнцесија, кап и изврщеое закпнских и других прпписа, те предлаже мјере и стандарде за 
унапређеое, какп кпнцесипних пднпса, такп и закпнпдавства, кпјима се регулищу кпнцесипни 
пднпси. 

2.1.2. Примјена других Закона у поступку додјеле концесија 
 

- Закпн п ппщтем управнпм ппступку Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске”, 
брпј: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), кап прпцесни закпн, Кпмисија примјеоује приликпм 
пдлушиваоа у складу са шланпм 57. Закпна п кпнцесијама.  

- Закпн п страним улагаоима („Службени гласник Републике Српске", брпј: 21/18). Примјена 
наведенпг Закпна пд стране Кпмисије пднпси се на пдредбе п правима и пбавезама страних 
улагаша када су у питаоу Кпнцесије; 

- Закпн п страним улагаоима Републике Српске8 („Службени гласник Републике Српске", брпј: 
25/02, 24/04, 52/11 и 68/13), кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п страним 
улагаоима, брпј: 21/18); 

- Закпн п страним улагаоима и кпнцесијама8 („Службени гласник Републике Српске”, брпј: 
21/96 и 5/99), кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п страним улагаоима 
(„Службени гласник Републике Српске", брпј: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13); 

- Закпн п јавним набавкама Бпсне и Херцегпвине  („Службени гласник Републике Српске”, брпј: 
38/14) у дијелу ппступка прпвпђеоа ппступка пп јавнпм ппзиву укљушујући и птвараоа 
ппнуда и другп, и тп у дијелу кпји није регулисан Закпнпм п кпнцесијама и другим ппсебним 
закпнима. 

 

2.1.3. Други закони који се посредно примјењују у поступку додјеле 
концесија 
 

Кпмисија, у пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти, примјеоује и друге ппзитивне прпписе 
Републике Српске, а у складу са свпјим надлежнпстима, и тп: Закпн п раду; Закпн п инспекцијама у 
Републици Српскпј; Закпн п слпбпди приступа инфпрмацијама Републике Српске; Закпн п лпкалнпј 
сампуправи; Закпн п Правпбранилащтву Републике Српске; Закпн п бучетскпм систему Републике 
Српске; Закпн п дану Републике; Закпн п пвјераваоу пптписа, рукпписа и преписа; Закпн п пешатима; 
Закпн п пплитици директних страних улагаоа у Бпсни и Херцегпвини; Закпн п празницима; Закпн п 
рашунпвпдству и ревизији Републике Српске; Закпн п теритпријалнпј прганизацији Републике Српске; 
Закпн п управнпј инспекцији; Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу; Закпн п трезпру; Закпн п защтити 
живптне средине; Закпн п Влади Републике Српске; Закпн п експрппријацији; Закпн п стварним 
правима; Закпн п тржищту хартија пд вриједнпсти; Закпн п занатскп-предузетнишкпј дјелатнпсти; 
Закпн п јавним предузећима; Закпн п јавним путевима; Закпн п наципналним паркпвима; Закпн п 
телекпмуникацијама; Закпн п кпмуналним дјелатнпстима; Закпн п защтити ваздуха; Закпн п впдама; 
Закпн п управљаоу птпадпм; Закпн п туризму; Закпн п јавним скијалищтима; Закпн п угпститељству; 

                                                 
8 У пвпм дијелу наведени су закпни кпји су регулисали ппступак дпдјеле кпнцесије, a кпји су престали да важе дпнпщеоем нпвпг Закпна п 

кпнцесијама, искљушивп из разлпга щтп је неппхпднп да се наведени закпнски пквир на пснпву кпјег су дпдјељиване кпнцесије и 
закљушивани угпвпри п кпнцесији на вищедеценијске перипде, и на пснпву шијих пдредби се пкпншавају раније заппшети ппступци дпдјеле 
кпнцесија; 
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Закпн п ппљппривреднпм земљищту; Закпн п сппменицима и сппмен-пбиљежјима пслпбпдилашких 
ратпва; Закпну п привредним друщтвима; Закпн п јавнп-приватнпм партнерству у Републици 
Српскпј;Закпн п рибарству; Закпн п електришнпј енергији; Закпн п енергетици; Закпн п баоама; Закпн 
п лпвству; Закпн п играма на срећу; Закпн п превпзу у друмскпм сапбраћају; Закпн п културним 
дпбрима; Закпн п щумама; Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији; Закпн 
п рударству; Закпн п геплпщким истраживаоима; Закпн п гасу. 

Ефикасна примјена Закпна п кпнцесијама зависи пд наведених материјалних прпписа (и 
других пднпсних прпписа) кпјима се регулищу ппсебне пбласти кпје мпгу бити предмет кпнцесија. 
Пва међузависнпст пгледа се у степену нпрмиранпсти пбласти кпје мпгу бити предмет кпнцесија, 
такп да се недвпсмисленп прппище да се пдређена дпбра (ппщта, јавна, прирпдна) мпгу дпдјељивати 
путем кпнцесипнпг ппступка, пднпснп кпнцесипнпг угпвпра.  

Ппстпји  дјелимишна неусаглащенпст ппзитивнп-правних прпписа са Закпнпм п кпнцесијама. 
Збпг тпга је неппхпднп изврщити усаглащаваое Закпна п кпнцесијама Републике Српске са 

Закпнпм п впдама, Закпнпм п щумама Републике Српске, Закпнпм п лпвству, Закпнпм п рибарству, 
Закпнпм п играма на срећу, Закпнпм п јавнп-приватнпм партнерству, Закпнпм п страним улагаоима 
и другим ппзитивнп-правним прпписима. 

 
2.2. Подзаконски акти 
 

Кпмисија пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти на пснпву Закпна Републике Српске и Бпсне и 
Херцегпвине, али и ппдзакпнских аката кпје је дпнијела у пквиру свпје надлежнпсти, кап и 
ппдзакпнских аката (правилници, упутства) других надлежних пргана и тијела Републике (Влада, 
респрна министарства, агенције). 

Кпмисија је дпнијела све ппдзакпнске акте из свпје надлежнпсти, а кпје предвиђа Закпн п 
кпнцесијама и други Закпни.  

У тпку је припрема нпвих ппдзакпнских аката, те измјена ппстпјећих аката, а у складу са 
измјенпм закпнске регулативе за сваку ппјединашну пбласт на кпју се пднпси акт. 

 
 

3.  ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 

У перипду пд 2004. гпдине, закљушнп са 2019. гпдинпм, укупнп је закљушенп 405 (шетири 
стптине и пет) угпвпра п кпнцесији из сљедећих пбласти: 

1. Електрпенергетика (изградоа и кприщћеое малих хидрпелектрана, вјетрпелектрана,    
термпелектрана); 

2. Минералнп –сирпвинска пбласт (експлпатација/истраживаое минералних сирпвина); 
3. Ппљппривреда и впдппривреда (кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у свпјини 

Републике Српске, кприщћеое јавнпг впднпг дпбра, итд); 
4. Сапбраћај и везе; 
5. Тргпвина и туризам и 
6. Приређиваое игара на срећу.  

Пд ппшетка рада Кпмисије за кпнцесије Републике Српске, закљушнп са 2019. гпдинпм, укупнп 
је раскинутп 75 (седамдесет и пет) угпвпра, дпк је за 43 (шетрдесет и три) угпвпра истекап перипд 
кприщтеоа кпнцесије и тп: 

 из пбласти минералних сирпвина раскинутп је 10 (десет) угпвпра, а за 43 (шетрдесет и три) 
угпвпра је истекап перипд кприщтеоа кпнцесије (истражни радпви).  

 Из електрпенергетске пбласти раскинутп је укупнп 47 (шетрдесет и седам) угпвпра. 

 Из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и кприщћеоа јавнпг впднпг дпбра 
раскинутп је 16  (щеснаест) угпвпра; 

 Из пбласти туризма раскинута су 2 (два) угпвпра 



9 

 

У 2019. гпдини раскинутп је 8 (псам) угпвпра п кпнцесији и тп: 1 (један) из пбласти 
ппљппривреде и 7 (седам) из пбласти изградое и кприщћеоа малих хидрпелектрана. Разлпг за 
раскидаое угпвпра билп је неиспуоаваое пбавеза пд стране кпнцесипнара. 

Из пбласти минералних сирпвина 3 (три) угпвпра п кпнцесији су истекла.  
 У дпсадащоем раду, Кпмисија је пдржала укупнп 712 (седам стптина дванаест) сједница пд 
шега је у 2019. гпдини пдржала 49 (шетрдесет и девет) сједница.  

Активнпсти Кпмисије на сједницама су биле усмјерене на рјещаваое захтјева п даваоу 
сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти, п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп 
надметаое, п даваоу приједлпга рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша у дпдјели кпнцесије, 
птвараое и вреднпваое приспјелих ппнуда пп јавнпм ппзиву за дпдјелу кпнцесије, п даваоу 
сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији и анексе угпвпра п кпнцесији, п даваоу сагласнпсти на 
уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјену власнишке структуре у кпнцесипнару, на даваое мищљеоа 
пп захтјевима упућеним Кпмисији пд стране респрних министарстава, Нарпдне Скупщтине Републике 
Српске, Правпбранилащтва Републике Српске, кпнцесипнара, лпкалних заједница, других 
институција, те разних правних и физишких лица. Активнпсти су усмјераване и на прпвјеру рада 
Кпнцесипнара те разматраое изврщених прпвјера рада Кпнцесипнара, степена реализације угпвпра 
п кпнцесији, кап и на израду ппщтих аката Кпмисије у складу са важећим Закпнпм п кпнцесијама.  

У 2019. гпдини, пд стране респрних министарстава, Владе Републике Српске, 
Правпбранилащтва Републике Српске, кпнцесипнара, нашелника ппщтина и лпкалних заједница, те 
разних удружеоа грађана, нпвинских агенција и знашајнпг брпја псталих правних и физишких лица, 
Кпмисији је упућенп 304 (три стптине и шетири) акта (дпстављаое закљушених угпвпра п кпнцесији, 
анекса угпвпра, захтјеви, рјещеоа, увјереоа, извјещтаји, ппдаци и другп).  

Накпн анализе и разматраоа захтјева на кпје је пптребнп дати рјещеое, закљушак, мищљеое, 
пдгпвпр, пдлуку и пстала изјащоеоа, Кпмисија је дпнијела: 

 15  (петнаест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти;  

 11  (једанаест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое;  

 15  (петнаест) Приједлпга рјещеоа Влади Републике Српске п избпру најппвпљнијег ппнуђаша  

 14  (шетрнаест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти за закљушеое угпвпра п кпнцесији;  

 16  (щеснаест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на анексе угпвпра п кпнцесији;  

 10  (десет) Рјещеоа п  даваоу сагласнпсти на уступаое  угпвпра п кпнцесији и прпмјени 
власнишке структуре у кпнцесипнпм привреднпм друщтву;  

 1     (једнп) Рјещеое п пдбијаоу даваоа сагласнпсти на прпмјену власнишке структуре; 

 177  (стптину седамдесет и седам)  Oдгпвпра, Рјещеоа, Сагласнпсти, Пдлука, Мищљеоа на 
упите пд стране Владе Републике Српска, оених респрних Министарстава, Нарпдне 
Скупщтине Републике Српске, Правпбранилащтва Републике Српске, представника лпкалне 
заједнице, нашелника пптина, нпвинара и псталих правних и физишких лица; 

 84 (псамдесет и шетири) интерна дпкумента Кпмисије. 
Кпмисија је, у складу са свпјпм надлежнпсти, а на захтјеве Владе Републике Српске, респрних 

Министарстава, Правпбранилащтва Републике Српске, Нарпдне скупщтине Републике Српске, 
кпнцесипнара, нашелника ппщтина, нпвинара и других правних и физишких лица,  у тпку 2019. гпдине 
рјещила укупнп 332 (три стптине тридесет и два) предмета, щтп шини пквирнп 100 % ријещених 
предмета. 

Прпвјере рада Кпнцесипнара пд стране Кпмисије врщене су пбиласкпм кпнцесипнара, 
сашиоаваоем записника, пбиласкпм лпкалитета кпје су дате ппд кпнцесију, а какп је прецизиранп у 
кпнцесипнпм угпвпру,  прикупљаоем и анализираоем извјещтаја п реализацији угпвпра п кпнцесији, 
анализираоем дпкументације дате на увид пд стране кпнцесипнара и изјава у вези реализације 
ппслпвних активнпсти, а све са циљем да се щтп бпље сагледа прпблематика сампг кпнцесипнпг 
пднпса, кап и дпстигнути нивп реализације пбавеза дефинисаних угпвпрпм п кпнцесији. 

Став Кпмисије је да се, за кпнцесипнаре кпји се не пдазивају на ппзиве за састанке -  термине 
пкп прпвјере реализације кпнцесипних угпвпра, щтп хитније изврще прпвјере рада изласкпм на лице 
мјеста гдје се пбавља кпнцесипна активнпст. 
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  Пд укупнпг брпја ријещених предмета, највећи брпј је сагласнпсти кпје Кпмисија даје у пквиру 
свпје надлежнпсти. Кпмисија је највище сашинила и прпслиједила на даље ппступаое, какп слиједи: 
рјещеоа п даваоу сагласнпсти на закљушиваое анекса угпвпра, приједлпга рјещеоа Влади 
Републике Српске п избпру најппвпљнијег ппнуђаша, рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпге 
угпвпра п кпнцесији, рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое те 
рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и/или прпмјену власнишке структуре, 
а какп је тп приказанп у графикпну 1. 

Кад су у питаоу интерне пдлуке, Кпмисија је сашинила укупнп 84 (псамдесет и шетири) 
интерне пдлуке.  

 
Графикпн бр. 1.  

Укупан брпј датих сагласнпсти Кпмисије за кпнцесије Републике Српске у 2019.гпдини 
 
 

 

Сагласнпст на приједлпг анекса
угпвпра

Приједлпг Рјешеоа Влади РС п
избпру најппвпљнијег ппнуђача

Сагласнпст на студију 
пправданпсти

Сагласнпст на дпкументацију за
јавнп надметаое

Сагласнпст на уступаое угпвпра
или прпмјену власничке
структуре кпнцесипнара
Сагласнпст на приједлпг угпвпра
п кпнцесији

 

3.1. Провјера рада Концесионара  
 

Кпмисија је у 2019. гпдини пбавила прпвјере реализација кпнцесипних угпвпра из пбласти 
ппљппривреде, минералних ресурса, енергетике и малих хидрпелектрана. У вези с тим, неппсреднп 
и ппсреднп је изврщена прпвјера са 316 (три стптине и щеснаест) кпнцесипнара. Кпмисија је 
пажљивп анализирала реализације кпнцесипних угпвпра, уппређивала  активнпсти на испуоеоу 
кпнцесипних пбавеза, те прикупљала пснпвну и дпдатну дпкументацију те врщила оихпвп ппређеое. 
Ппред финансијских извјещтаја за 2019. гпдину, Кпмисија је изврщила уппређиваое дпписа и 
изјащоеоа кпнцесипнара п спрпведеним активнпстима пп пснпву дпдијељених кпнцесија, те 
изнијела приједлпге кпнцесипнарима и респрним министарствима п ппбпљщаоу ефикаснпсти и 
максимизираоу дјелатнпсти на пснпву кпнцесипних угпвпра. 
 
За извјещтајни перипд, прпвјере рада кпнцесипнара врщене су пбиласкпм кпнцесипнара, 
сашиоаваоем записника, пбиласкпм лица мјеста на кпјем се пдвијају радпви на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла, пбиласкпм лпкалитета кпје је датп ппд кпнцесију, а какп је прецизиранп у 
кпнцесипнпм угпвпру, прикупљаоем и анализираоем извјещтаја п реализацији угпвпра п кпнцесији, 
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анализираоем дпкументације дате на увид пд стране кпнцесипнара и изјава у вези реализације 
ппслпвних активнпсти прикупљаоем и анализираоем извјещтаја п реализацији угпвпра п кпнцесији, 
а све са циљем да се щтп бпље сагледа прпблематика сампг кпнцесипнпг пднпса, кап и дпстигнути 
нивп реализације пбавеза дефинисаних угпвпрпм п кпнцесији. 

Кпмисија је такпђе свпје активнпсти усмјерила и на фпрмираое базе ппдатака Захтјева 
респрних министарстава, кпнцесипнара, закљушених угпвпра, уз ппмпћ Регистра п впђеоу 
кпнцесипних угпвпра кап и из Архиве Кпмисије за кпнцесије, увпђеоем нпвих системских 
електрпнских апликација те даљим радпм на ствараоу и усаврщаваоу електрпнске базе ппдатака, 
какп би се щтп ташније мпгле пратити активнпсти рада кпнцесипнара, рада саме Кпмисије, кап и 
пбјављиваое јавних ппдатака на званишнпј интернет страници Кпмисије. 

У календарскпј 2019. гпдини настављенп је са кпнтинуираним активнпстима на прпвјери рада 
кпнцесипнара. Ппсебна пажоа, кап и дп сада, била је ппсвећена прпвјери птклпоаоа недпстатака 
упшених тпкпм претхпдних прпвјера рада кпнцесипнара, кап и евидентираоу нпвпнасталих прпблема 
и изналажеоу нашина за оихпвп рјещаваое. Прпвјерпм рада кпнцесипнара, и пвпг пута, Кпмисија се 
трудила да сагледа цјелпкупан рад кпнцесипних предузећа пд мпмента закљушеоа угпвпра п 
кпнцесији дп мпмента прпвјере. Записници, сашиоени накпн прпвјера, практишнп представљају 
кпнтинуитет у раду прпвјере кпнцесипнара. 

П пбављеним прпвјерама рада кпнцесипнара вище ће бити ријеши у дијелу извјещтаја кпји се 
пднпси на анализу стаоа у ппјединим пбластима дпдјељених кпнцесија. 

 
 
3.2. Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских 
објеката   
 
3.2.1. Рјешења Комисије  
 

У тпку 2019. гпдине, Министарствп енергетике и рударства је упутилп 26 (двадесет и щест) 
захтјева кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката, а Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

 6   (щест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти;  

 2   (два) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији или прпмјену 
власнишке структуре кпнцесипнара 

 1   (једнп) Рјещеое п пдбијаоу захтјева за даваое сагласнпсти за прпмјену власнишке 
структуре кпнцесипнара; 

 4   (шетири) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији;  

 5   (пет) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 
 
у 2019. гпдини, Министарствп енергетике и рударства Кпмисији је дпставилп 6 (щест) 

закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.    
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У табелама 1, 2, 3, 4, 5. и 6. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и закљушака Кпмисије 
у 2019. гпдини из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  
Табела 1. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката у 2019. гпдини:   

р/б Кпнцесипнар Предмет Брпј угпвпра 
Датум 

закљушеоа 
Угпвпра 

1 
МХ „Електрппривреда 
РС“-МП АД „Требиое“ 

Изграоа и кприщтеое ХЕ 
„Фпша“ на ријеци Дрини, 

ппщтина Фпша 
04/1-012-2-81/19 10.01.2019. 

2 
МХ „Електрппривреда 
РС“-МП АД „Требиое“ 

Изграоа и кприщтеое ХЕ 
„Паунци“ на ријеци Дрини, 

ппщтина Фпша 
04/1-012-2-80/90 10.01.2019. 

3 
„ВЕ ГРЕБАК“ д.п.п. 
Невесиое 

Изградоа и кприщћеое 
вјетрпелектране „Гребак“ д.п.п. 

Невесиое 
05.05/360-202-17/16 15.04.2019. 

4 
ПД „ZEMX“ д.п.п. 
Сребреница 

Изградоа и кприщћеое МХЕ 
„Штедрић 1“ на ријеци 

Штедрић, ппщтина Милићи 
05.05/360-15-13/19 11.07.2019. 

5 
„ДЕЛАСП“ д.п.п. 
Теслић 

Изградоа и кприщћеое МХЕ 
„Хптпвље“ на Врхпвинскпј 

ријеци, ппщтина Калинпвик 
05.05/360-123-22/18 23.08.2019. 

6 
„СРБИОЕПУТЕВИ“ 
д.п.п. Фпша 

Изградоа и кприщћеое малих 
хидрпелектрана МХЕ „Бјелава“ 

и МХЕ „Мала Бјелава“ на ријеци 
Бјелави, ппщтина Фпша 

 
05.05/360-125-17/18 

 
30.10.2019. 

Укупнп је закљушенп 6 (щест) угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката. 
 
Табела 2.  - Рјещеоа Кпмисије п даваоу претхпдне сагласнпсти на Студије екпнпмске 
пправданпсти из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
Студија екпнпмске 
пправданпсти ХЕ „Паунци“ на 
ријеци Дрини 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

На ријеци Дрини,  
Ппщтина Фпша 

08.01.2019. 

2 
Студија екпнпмске 
пправданпсти ХЕ „Фпша“ на 
ријеци Дрини 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

На ријеци Дрини,  
Ппщтина Фпша 

08.01.2019. 

3 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 
перипда кпнцесије за МХЕ 
„Цијевна 7“ на ријеци Бпсни 

Дата претхпдна 
сагласнпст на 

кпригпвану студију 
екпнпмске 

пправданпсти 

На ријеци Бпсни, 
Ппщтина 

Вукпсавље и 
Мпдриша 

14.06.2019. 



13 

 

4 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 
перипда кпнцесије за МХЕ 
„Сућеска Р-С-2“ ппщтина Рудп 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Ппщтина Рудп 05.07.2019. 

5 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 
перипда кпнцесије за МХЕ 
„Сућеска Р-С-1“ ппщтина Рудп 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Ппщтина Рудп 05.07.2019. 

6 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 
перипда кпнцесије за МХЕ 
„Јелеш“ на ријеци Гпвзи, 
Ппщтина Фпша 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Ппщтина Фпша 05.07.2019. 

Укупнп је дпнесенп 6 (щест) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  
 
Табела 3. - Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији 
и/или прпмјену власнишке структуре кпнцесинара из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката  у 2019. гпдини: 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
„ХИДРПЕЛЕКТРАНА БУК 
БИЈЕЛА“ д.п.п. Фпша 

Пренпс 80 % власнишких 
права на  МХ 

„Електрппривреда 
Републикеh Српске“, ЗП 

„Хидрпелектране на 
Дрини“а.д. Вищеград 

 
 

Дата је 
сагласнпст на 

пренпс 
власнишких права 

 
 
 

13.03.2019 

2 
„ENERGO COMPANY“д.п.п. 

Баоа Лука 

Пренпс 100 % власнишких 
права на: 

-50 % Ален Савић и 
-50 % Бране Јанкпвић 

 
Дата је 

сагласнпст на 
пренпс 

власнишких права 

 
 

02.08.2019. 

Укупнп су дпнесена 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и/или 
прпмјени власнишке структуре кпнцесипнара из пбласти изградое и кприщтеоа електрпенергетских 
пбјеката. 
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Табела 4. - Рјещеоа Кпмисије п пдбијаоу даваоа сагласнпсти на прпмјену власнишке структуре из 
пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 

Прпмјена власнишке структуре 
у кпнцесипнпм предузећу 
„Енергетик МХЕ“ д.п.п. Баоа 
Лука 

Пдбијаое Захтјева 
МИЕР-а за прпмјену 
власнишке структуре 

„Призрен Град-
Сана 2“ на ријеци 

Сани 
04.04.2019. 

Укупнп је пдбијен 1 (један) Захтјев за прпмјену власнишке структуре из пбласти изградое и 
кприщћеоа енергетских пбјеката у 2019. гпдини.  
 
 
Табела 5. – Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на Приједлпг угпвпра п кпнцесији из пбласти 
изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2019. гпдини: 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
МХ „Електрппривреда 
РС“-МП АД „Требиое“ 

Изграоа и кприщтеое ХЕ 
„Фпша“ на ријеци Дрини, 

ппщтина Фпша 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

23.01.2019. 

2 
МХ „Електрппривреда 
РС“-МП АД „Требиое“ 

Изграоа и кприщтеое ХЕ 
„Паунци“ на ријеци 

Дрини, ппщтина Фпша 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

23.01.2019. 

3 
„ВЕ ГРЕБАК“ д.п.п. 
Невесиое 

Изградоа и кприщћеое 
вјетрпелектране „Гребак“ 

д.п.п. Невесиое 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

04.04.2019. 

4 
ПД „ZЕМX“ д.п.п. 
Сребреница  

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Штедрић 1“ на 

ријеци Штедрић, ппщтина 
Милићи 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

11.04.2019. 

Укупнпсу дпнесена 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из 
пбласти изградое и кприщтеоа енергетских пбјеката.  
 
 
Табела 6. – Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на прједлпг анекса угпвпра п 
кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2019. гпдини:  

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 „ENERGREEN“ д.п.п. Вищеград 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Јабланица“ на 
ријеци Јабланици и 
Дубнишкпм пптпку, 
ппщтина Вищеград 

Сагласнпст на 
приједлпг анекса 

угпвпра п 
кпнцесији 

12.02.2019. 

2 

МХ „Електрппривреда РС“-МП 
АД „Требиое“- ЗП 
„Хидрпелектране на 
Требищоици“ а.д. Требиое 

Кприщћеое 
хидрпенергетских 
пбјеката на ријеци 

Требищоици 

Сагласнпст на 
приједлпг анекса 

угпвпра п 
кпнцесији 

15.05.2019. 
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3 

„МХ „Електрппривреда РС“-
МП АД „Требиое“- ЗП 
„Хидрпелектране на Врбасу“ 
а.д. Мркпоић Град 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Кућна турбина“ на 
ријеци Врбас, ппщтина 

Мркпоић Град 

Сагласнпст на 
приједлпг анекса 

угпвпра п 
кпнцесији 

30.05.2019. 

4 „БУК“ д.п.п. Истпшнп Сарајевп 
Изградоа МХЕ „Слапи“ 
на Касиндплскпј ријеци, 
град Истпшнп Сарајевп 

Сагласнпст на 
приједлпг анекса 

II угпвпра п 
кпнцесији 

25.07.2019. 

5 „БУК“ д.п.п. Истпшнп Сарајевп 
Изградоа МХЕ „Слапи“ 
на Касиндплскпј ријеци, 
град Истпшнп Сарајевп 

Сагласнпст на 
приједлпг анекса 

II угпвпра п 
кпнцесији 

25.07.2019. 

Укупнп је дпнесенп 5 (пет) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији из 
пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  
 
 

3.2.2. Провјера рада Концесионара  
 

У тпку 2019. Гпдине, Кпмисија је, у складу са закпнским пвлащћеоима, врщила прпвјеру рада 
кпнцесипнара на реализацији кпнцесипних угпвпра из пбласти енергетике. Чланпви Кпмисије су 
изврщили кпнтрплу рада Кпнцесипнара и реализације пптписаних угпвпра, на пснпву шега се мпже 
кпнстатпвати да су и даље присутни неки пд прпблема, а кпји прпблеми су били упшени и у 
претхпдним извјещтајним перипдима и кпји се у највећпј мјери пднпсе на:  

- Непптпуну базу ппдатака везанп за претхпдна истраживаоа и мјереоа и др.; 
- Низак нивп ппстпјеће дпкументације (прпјектне и планске); 
- Недпстатак ефикасних инвеститпра; 
- Дпградоу и усклађиваое правилника п плаћаоу накнада и такси пп вище пута пп истпј пснпви. 

Представници Кпмисије су изврщили прпвјеру рада Кпнцесипнара и реализације угпвпра, при 
шему су ппсебнп впдили рашуна п: 

- Нивпу прикупљене дпкументације; 
- Рпкпвима из пснпвнпг угпвпра и анекса; 
- Прпблемима и узрпцима тих прпблема, кпји успправају реализацију закљушених угпвпра; 
- Пбезбјеђеоу средстава за финансираое прпјекта; 
- Рјещаваоу импвинскп-правних пднпса на парцелама, кпје су дефинисане кпнцесипним 

угпвпрпм; 
- Прибављаоу разних дпзвпла, сагласнпсти, пдпбреоа, банкарских гаранција, а све у складу са 

угпвпрпм; 
- Степену реализације укупнпг прпјекта. 

 
3.2.3. Активности Комисије у области електроенергетике  

 
У пбласти електрпенергетике дп сада је закљушенп 157 (стптину педесет и седам) 

кпнцесипних угпвпра пп закпнпм предвиђеним ппступцима. 
Имајући у виду да су ппједини угпвпри раскинути, тренутнп се реализује  107 (стптину и 

седам) угпвпра п кпнцесији у пбласти електрпенергетике, са следећпм структурпм:  
 

  Мале хидрпелектране (маое пд 10 МW)------------    89 (псамдесет и девет) угпвпра  

  Средое и велике ХЕ (прекп 10 МW )-------------------   12 (дванаест)  угпвпра 

  Термпелектране ---------------------------------------------      4 (шетири) угпвпра 

  Вјетрпелектране-------------------------------------------- --     2 (два) угпвпра 
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3.2.3.1. Област малих хидроелектрана  
 

 У нареднпј Табели су приказани закљушени угпвпри из пбласти изградое и кприщтеоа малих 
хидрпелектрана, раздвпјенп пп гпдинама: 

2004.     2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

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

 
Пд брпја гпре наведених дпдјељених кпнцесија из пбласти изградое и кприщтеоа малих 

хидрпелектрана, дп данас је пущтенп у кпмерцијални рад 27 (двадесет и седам) малих 
хидрпелектрана. 

Из приказане Табеле је видљивп да је највећи брпј угпвпра п кпнцесијама за изградоу и 
кприщћеое малих хидрпелектрана дпдијељен 2006. гпдине. Наппмиоемп да је тада бип ппшетак 
примјене Закпна п кпнцесијама, те да су неке кпнцесије, ташније, угпвпри п кпнцесијама за изградоу 
и кприщћеое малих хидрпелектрана, закљушивани без адекватне студије п екпнпмскпј пправданпсти 
прпјекта, без изврщене ревизије студије п екпнпмскпј пправданпсти, те без адекватне студије утицаја 
на живптну средину. Упшени су и пдређени недпстаци приликпм пдређиваоа лпкацијских услпва, 
неусклађенпст пдпбрених кпнцесипних прпјеката са прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм, щтп је све 
заједнп дпвелп дп пптещкпћа у реализацији угпвпра п кпнцесијама. 

Пд брпја дпдијељених кпнцесија из пбласти изградое и кприщтеоа малих хидрпелектрана,  у 
кпмерцијални рад је дп 2019. гпдине билп пущтенп 24 (двадесет и шетири) мале хидрпелектране, дпк 
су у 2019. гпдини у кпмерцијални рад пущтене јпщ 3 (три) мале хидрпелектране, щтп укупнп изнпси 
27 (двадесет и седам) малих хидрпелектрана кпје су у кпмерцијалнпм раду закљушнп са данпм 
31.12.2019. гпдине. 

Катастар малих хидрпелектрана, ташније, ппдатке п мпгућнпсти изградое малих 
хидрпелектрана у бивщпј Републици Бпсни и Херцегпвини,  впдила је Електрппривреда Бпсне и 
Херцегпвине. Схпднп тпме, Електрппривреда Републике Српске је распплагала катастрпм малих 
хидрпелектрана на свим сливпвима у Републици Српскпј. Међутим, ппдаци датирају из псамдесетих 
гпдина, те збпг измјеоене хидрплпгије и прпмјене стаоа на терену, првенственп изградое насеља уз 
ријеке и сл, неке мале хидрпелектране се нису мпгле реализпвати на предвиђени нашин и са 
предвиђеним карактеристикама. Све тп је ималп за ппсљедицу прпвпђеое дпдатних истраживаоа и 
израду нпвих технишких рјещеоа са прпмијеоеним карактеристикама, щтп је знашајнп прпдужилп 
перипд изградое пбјеката, или се оихпва изградоа ппказала неисплативпм. 
 За усппстављаое катастра за пптребе изградое малих хидрпелектрана, спларних 
електрана и вјетрпелектрана, неппхпднп је прпвести пптребна истраживаоа и анализе, да би се 
утврдила пправданпст оихпве изградое. Пптребнп је нагласити да се у Министарству енергетике и 
рударства впди Регистар прпјеката усппстављен у складу са Закпнпм п пбнпвљивим извприма 
енергије и ефикаснпј кпгенерацији („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 39/13, 108/13, 79/15 
и 26/19), а да се у Кпмисији впди Регистар угпвпра п кпнцесијама у складу са Закпнпм п кпнцесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13 и 16/18).  

 
3.2.3.2. Термоелектране   
 

ТЕ  „СТАНАРИ“ 
 

„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари је шланица ЕФТ Групе, кпја се 
бави тргпвинпм и инвестицијама у енергетскпм сектпру, ппсебнп у западнпј, средопј и југпистпшнпј 
Еврппи. Крпз тргпвину, улагаоа у нпве енергетске прпизвпдне ппгпне и изградоу нпвих пренпсних 
капацитета, ЕФТ Група предвпди развпј тржищта електришне енергије у југпистпшнпј Еврппи. 

Предузеће „ЕФТ ГРПУП РУДНИК ЛИГНИТА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари је пснпванп 18. марта 
2005. гпдине. 
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Дана 18. јануара 2008. гпдине изврщенп је спајаое са фирмпм „ЕФТ ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ“ д.п.п. Станари и пд тада ппслује ппд називпм Друщтвп за прпизвпдоу електришне енергије 
и прпизвпдоу, прераду, трансппрт и тргпвину угљем „ЕФТ РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ 
Станари, скраћени назив „ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари. 

Пснпвни капитал Друщтва изнпси 231.937.545,57 КМ. Једини власник Друщтва је ЕФТ 
Интернатипнал Инвестментс Хплдингс Лимитед, Лпндпн, Велика Британија. 

Пд свпг псниваоа, друщтвп је са Владпм Републике Српске закљушилп, између псталпг и  
- Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое Термпелектране Станари (фебруар 2008), Анекс 

(март 2010. гпдине), Анекс II (јули 2010. гпдине), Анекс III (јуни 2012. гпдине), Анекс IV 
(пктпбар 2012. гпдине), Анекс V, (пктпбар 2013. гпдине) и Анекс VI (јул 2016. гпдине), Анеx VII 
(јул 2018. гпдине) и Анекс VIII (јануар 2019. гпдине). 
Изградоа ТЕ „Станари“ заппшета је децембра 2012. гпдине. Прва синхрпнизација са 

електрпенергетскпм мрежпм  Бпсне и Херцегпвине била је 4. јануара 2016. гпдине, а 8. августа 2016. 
гпдине пбјекат је преузет пд генералнпг извпђаша радпва.  

Термпелектрана је пд нпвембра 2016. гпдине у пунпм кпмерцијалнпм раду. 
Изградопм ТЕ Станари пбезбијеђена је већа прпизвпдоа електришне енергије у Републици 

Српскпј и Бпсни и Херцегпвини, ппвећана стабилнпст функципнисаоа електрпенергетскпг система и 
ппузданпст снабдијеваоа пптрпщаша електришнпм енергијпм. 

 
 

Оснпвни технички и екпнпмски ппказатељи ппслпваоа у 2019. гпдини 

Ппис     Реализација  План 2019.  Индекс 
         2019 
1              2          3   2/3*100 
 
Прпизвпдоа ел. енергије (МW)     2.068.320  2.025.000  102,14 
 
Прпизвпдоа пткривке (m3шм)                 11.602.279  8.870.000  130,80 
 
Прпизвпдоа угља (t)                    2.751.994  2.620.000  105,04 
 
Прпдаја угља (t)          397.578      320.000  124,24 
 
Укупни прихпди (000 КМ)         201.084       192.375  104,53 

 

Блпк ТЕ „Станари“ је у децембру прпизвеп 204.131 МW, шиме је 2019. гпдина заврщена са 
укупнпм прпизвпдопм пд 2.068.319 МW. За прпизвпдоу је пптрпщенп 2.320.520 t угља, дпк је у сврхе 
кпнтрпле емисија пптрпщенп 17.008 t крешоака. Тпкпм цијеле гпдине емисије какп сумппрних и 
азптних пксида, такп и пращкастих материја, нису прелазиле гранишне вриједнпсти. 

Укупнп вријеме прпведенп на мрежи је 7.641 шаспва, щтп претвпренп у распплпживпст, на 
гпдищоем нивпу изнпси 87,23%. Вријеме ван мреже, тaшниje укупнп вријеме свих застпја је 1.119 
шаспва.Мјесец са највећпм прпизвпдопм у 2019. је бип децембар када је прпизведенп 204.131 МW, а 
најдужи перипд рада на мрежи је пстварен између априла и септембра и тп у трајаоу пд 155 дана. 
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  Оснпвни ппказатељи рада Термпелектране Станари у 2019. гпдини 
Мјесец      Вријеме       Вријеме   Прпсјешна Енергија               Eнергија  План            Пствареое 
      рада           ван             нетп предата у           преузета из   прпизвпдое плана 
   на мрежи       мреже        снага   мрежу  мреже 

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

Јануар            660            84                271,1          179.311  313  195.000  91,95 

Фебруар        672                  0                275                184.828          0  175.000  105,62 
Март       577           166               269,31   155.393    460  155.000                100,25 
Април           108           612               254,63     27.500                 1.079    35.000                  78,57 
Мај       744               0               273,51   203.494                       0  195.000                104,36 
Јуни       720               0                270,19   194.534        0  185.000                105,15 
Јули       744               0               268,61   199.843        0  190.000                105,18 
Август       744               0               266,12   197.996        0  190.000                104,21 
Септембар    671             49                267,43   179.358    207  185.000                    96,95 
Пктпбар        537               207                269,65   144.802    466  140.000  103,43 
Нпвембар     720               0               273,79   197.129        0  190.000                103,75 
Децембар     744                  0               274,37   204.131        0  190.000  107,44 

Укупнп       7.641         1.118              270,69       2.068.319                2.526                2.025.000                 102,14 

   
„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари у 2019. гпдини је пстварип је 

изнпс прихпда пд прпдаје електришне енергије у укупнпм изнпсу пд 174.607.456,00 КМ.  

Пд укупне прпдаје, 1.839.673 МWh извезенп је из Бпсне и Херцегпвине, дпк је унутар Бпсне и 
Херцегпвине прпдатп укупнп 233.522 МW. 

У тпку 2019. Гпдине, Друщтвп је ималп инвестиципна улагаоа прекп 13 милипна КМ у набавку 
пснпвних средстава и највећи дип улагаоа пднпси се на инвестиције у набавку рударске 
механизације и експрппријације земљищта за пптребе експлпатације. Инвестиципна улагаја пп 
ставкама: 

 Земљищте (рудник)       3.049.863 КМ; 

 Грађевински пбјекти (рудник и термпелектрана)   1.464.668 КМ; 

 Ппстрпјеоа и ппрема (рудник и термпелектрана)   7.132.958 КМ; 

 Нематеријална улагаоа (рудник и термпелектрана)   2.168.588 КМ. 

„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари је на име кпнцесипне накнаде за 
перипд 01.01.2019. гпдине - 31.12.2019. гпдине уплатилп 8.417.413.66 КМ и тп: 

 Кпнцесипна накнада за експлпатацију угља                                    864.378,16 КМ; 

 Кпнцесипна накнада за правп кприщтеоа впде        797.945,40 КМ; 

 Кпнцесипна накнада за електришну енергију                    6.755.090,10 КМ.  

 
ХЕС „ГПРОА ДРИНА“ 
 

Влада Републике Српске је дана 26.06.2018. гпдине дпнијела пдлуку п даваоу сагласнпсти МХ 
„ЕРС“ МП а.д. Требиое и ЗП „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. Вищеград, да заједнп пснују кпнцесипнп 
друщтвп „ХИДРПЕЛЕКТРАНА БУК БИЈЕЛА“, друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за прпизвпдоу и 
прпдају електришне енергије – Фпша, шији укупни пснивашки капитал изнпси 1.000.000,00 КМ, пд шега 
је ушещће ЗП „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. Вищеград 80%, пднпснп 800.000,00 КМ, а ушещће МХ 
ЕРС МП а.д. Требиое 20%, пднпснп 200.000,00 КМ. 

Матишнп предузеће а.д. Требиое и Зависнп предузеће ХЕ на Дрини а.д. Вищеград, су у складу 
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са шланпм 5. став 1. ташка г) и шланпм 26. Закпна п кпнцесијама, пснпвали Кпнзпрцијум -
пптписиваоем Угпвпра п Кпнзпрцијуму, какп би испунили неппхпдне закпнске предуслпве за 
ппднпщеое заједнишке ппнуде за дпдјелу кпнцесије за изградоу и кприщћеое хидрпелектране „Бук 
Бијела“ на ријеци Дрини, ппщтина Фпша. 

Рјещеоем Владе Републике Српске пд 25.05.2016. гпдине дпдијељена је кпнцесија за 
изградоу и кприщћеое „ХЕ Бук Бијела“ Кпнзпрцијуму и са истим је закљушен угпвпр п кпнцесији. 

Влада Републике Српске и Влада Ребублике Србије, Мемпрандумпм п сарадои у пбласти 
енергетике, закљушеним 28.08.2018. гпдине (у даљем тексту: МПС), сагласиле су да ппдстакну 
сарадоу у вище фаза између привредних субјеката из пбласти енергетике (ЈП ЕПС и МХ ЕРС). 

Кпнцесипнар је изјавип да је у 2019. гпдини пкпншан велики брпј активнпсти, те да су 
фпрмирани пперативни и радни тимпви (пд стране ХЕС Гпроа Дрина, МХ ЕРС и ЈП ЕПС) наилазили на 
брпјне технишке, административне и друге баријере (ппнищтеое eкплпщке дпзвпле итд), а кпји су 
птклаоани у хпду. 

Крајем фебруара 2019. гпдине пдржани су састанци Владе Републике Српске и Владе Србије, 
а у вези активнпсти МХ ЕРС кпје се пдпсе на изградоу Хидрпелектрана на гпроем тпку ријеке Дрине 
(ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фпша и ХЕ Паунци). 

Рјещеоем пд 02.12.2019. гпдине уписана је статусна прпмјена спајаое уз припајаое са 
ппвећаоем капитала и прпмјенпм ппслпвнпг имена. Друщтву стицапцу „Хидрпелектрана Бук Бијела“ 
д.п.п. Фпша приппјилп се друщтвп „Хидрпелектрана Фпша“ и „Хидрпелектрана Паунци“ д.п.п. Фпша. 
Друщтвп стиалац је прпмијенилп назив у „Хидрпенергетски систем Гпроа Дрина“ д.п.п. за 
прпизвпдоу и прпдају електришне енергије. 

Министарствп привреде и предузетнищтва дана 11.09.2019. гпдине далп је мищљеое да 
приступаоем ЈП ЕПС у „ХЕС Гпроа Дрина“ д.п.п. кпнцесипнп предузеће неће вище бити јавнп 
предузеће већ друщтвп пснпванп пп Закпну п привредним друщтвима, а не пп Закпну п јавним 
предузећима, јер ће страни капитал (капитал ЈП ЕПС) бити дпминантан у „ХЕС Гпроа Дрина. 

ИРБ је 12.09.2019. гпдине далп мищљеое да евентуална куппвина удјела у „ХЕС Гпроа 
Дрина“ д.п.п. пд стране ЕПС, не представља приватизацију државнпг капитала. 

Према Рјещеоу Републишке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве пд 19.11.2019. 
гпдине, Република Српска је у евиденцији неппкретнпсти уписана кап власник и ппсједник 
експрпприсанпг земљищта за изградоу ХЕ „Бук Бијела“ 

Рјещеоем брпј 062-0-Рег-19-000353 пд 02.12.2019. гпдине, уписана је статусна прпмјена спајаое 
уз припајаое са ппвећаоем капитала и прпмјенпм ппслпвнпг имена. Друщтву стицапцу 
„Хидрпелектрана Бук Бијела“ д.п.п. Фпша приппјилп се друщтвп „Хидрпелектрана Фпша и 
Хидрпелектрана Паунци“ д.п.п. Фпша. Друщтвп стицалац је прпмијенилп назив у 
„Хидрпелектрпенергетски систем Гпроа Дрина“ д.п.п. за прпизвпдоу и прпдају електришне енергије. 
 Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске је 
18.12.2019. гпдине издалп нпву екплпщку дпзвплу за „ХЕ Бук Бијела“, кпја је раније ппнищтена  
пресудпм Пкружнпг суда. 

 
ХЕ „УЛОГ“ 
 

Прилпкпм увида у дпкументацију Кпнцесипнара „ЕФТ-ХЕ УЛПГ“ д.п.п. Калинпвик и Перипдишни 
извјещтај п напредпваоу прпјекта ХЕ „Улпг“ на ријеци Неретви за перипд 01.01 - 31.12.2019.гпдине, 
пд стране Кпмисије за кпнцесије Републике Српске, кпнстатпванп је стаое на реализацији прпјекта 
изградое ХЕ „Улпг“, кпји се пгледа у сљедећем:  

- Накпн застпја у прпјектним активнпстима, исте су настављене дп краја 2019. гпдине; 
- Прегпвпри са кредитприма, кинескпм развпјнпм банкпм ЦДБ, за прпбављаое кредитних 

средстава дп сада нису дали пшекиване резултате. Застпј кпји је настап збпг изузетнп дугих 
прегпвпра са кинеским кредитприма кпји и даље трају, је птклпоен, на нашин да је 
Кпнцесипнар - инвеститпр ангажпвап сппствена средства за наставак и интензивираое 
изградое пбјеката; 
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- Угпвпр за изградои прикљушнпг далекпвпда ДВ 2x110 Кв је закљушен са кпмпанијпм ЕЛНПС 
из Баоа Луке у јуну 2019. гпдине; 

- Извпђашу главних радпва на изградои ХЕ „Улпг“, SinoHydro  је 18. јула 2019. гпдине издат 
налпг за рад пп угпвпру п изградои; 

- Аванс за радпве и ппрему у изнпсу пд 13.103.054 КМ за лпкалне радпве и 3.173.253 КМ за 
ппрему уплаћен је извпђашу 20.12.2019. гпдине, шиме је и званишнп ппшеп да теше угпвпрени 
рпк за изградоу пбјекта; 

- Анексима угпвпра п кпнцесији, прпдужен је кпнцесипни перипд на 50 гпдина, а перипд 
изградое на 9 гпдина; 

- Импвинскп-правни пднпси за изградоу главних пбјеката ХЕ „Улпг“ су ријещени. На пснпву 
тпга је надлежнп Министарствп за прпстпрнп уређеое и екплпгију издалп Дјелимишнп 
пдпбреое за изградоу. Експрппријација прпстпра будућег акумулаципнпг језера је 
настављена и дп сада је укупнп пткупљенп 125 ха земље. Препстала експрппријација у 
акумулаципнпм језеру у изнпсу пд 8 хектара ће се се заврщити дп краја календарске гпдине, а 
свакакп дп краја градое када се предвиђа првп пуоеое језера. У 2019. гпдини изврщена је и 
непптпуна експрппријација за 36 стубних мјеста прикљушнпг далекпвпда 110 Кв кпји 
припадају ппщтини Невесиое. На тај нашин су ријещени импвинскп-правни пднпси за 
изградоу прикљушнпг далекпвпда на теритприји ппщтине Невесиое. Препстаје да се 
импвински ријещи кпридпр за изградоу далекпвпда на теритприји ппщтине Калинпвик;  

- Закљушнп са 31.12.2019. гпдине, у прпјекат ХЕ „Улпг“ је улпженп 23,32 милипна евра 
сппствених средстава; 

- Сагласнп нпвпм финансијскпм плану, кпји ппдразумијева изградоу без банкарскпг кредита, 
прпјектнп предузеће ће се дп даљоег финасирати изградоу из сппствених средстава 
кпристећи финансијску ппдрщку псниваша ЕФТ Групе. 
 
 

 ХЕ „ДАБАР“ 
 
Рјещеоем Владе Републике Српске пд 19.04.2011. гпдине, дпдијељена је кпнцесија за 

изградоу и кприщћеое ХЕ „Дабар“, пп пснпву сампиницијативне ппнуде, привреднпм друщтву МХ 
„Електрппривреда Републике Српске“ Матишнп предузеће а.д. Требиое и МХ ЕРС-ЗП 
„Хидрпелектране на Требищоици“ а.д. Требиое. 

Привреднп друщтвп „ХЕ ДАБАР“ д.п.п. Требиое званишнп је птппшелп са радпм 01.06.2011. 
гпдине. 

Са кпнцесипним друщтвпм „ХЕ ДАБАР“ д.п.п. Требиое Угпвпр п кпнцесији је закљушен дана 
28.07.2011. гпдине. Накпн закљушеоа Угпвпра, услиједиле су активнпсти на реализацији истпг. 

Тпкпм реализације припремних радпва Друщтвп је наилазилп на разлишите прпблеме кпји су 
утицали на утврђену динамику реализације Прпјекта. Ппсебни прпблем у реализацији прпјекта 
представљап је управни сппр пд стране Министарства пкплища и туризма Федерације Бпсне и 
Херцегпвине на Рјещеое п пдпбраваоу Студије утицаја прпјекта ХЕ „Дабар“ на живптну средину. 
Сппр је пкпншан 2016. гпдине.  

Накпн закљушеоа Угпвпра, приступилп се изради Главнпг прпјекта ХЕ „Дабар“. Главним 
прпјектпм ХЕ „Дабар“ пбухваћени су следећи пбјекти: 

- Брана Ппщћеое са насипима и акумулаципним базенпм, 
- Дпвпдни тунел са улазнпм грађевинпм и приступним тунелима, 
- Впдпстан и цјевпвпд ппд притискпм, 
- Мащинску зграду са пратећим пбјектима и ппремпм, 
- Канал крпз Дабарскп ппље 
- Далекпвпд 220 Кв и развпднп ппстрпјеое. 
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Кпнцесипнар је у складу са шланпм 14. ташка (1) алинеја (а) Угпвпра дпставип гаранцију за 
дпбрп изврщене ппслпве у Припремнпм перипду. 

У перипду пд јауара дп децембра 2019. гпдине, изврщене су сљедеће активнпсти: 

 Израђена нпвелација Студије екпнпмске пправданпсти, шији је пснпв бип ревидпван Главни 
прпјекат за св пбјекте ХЕ „Дабар“, али и све препстале активнпсти какп би се заврщеткпм 
истих ХЕ „Дабар“ пустила у рад; 

 Студија екпнпмске пправданпсти је ппред ефеката на прагу електране, упбзирила и ефекте на 
низвпдним, већ изграђеним хидрпелектранама (ХЕ „Требиое I“, ХЕ „Требиое II“ и ХЕ 
„Дубрпвник“), те је укупна гпдищоа прпизвпдоа 516,8 GWh. 
У јануару 2019. гпдине расписан је јавни ппзив за ушещће у ппступку такмишарскпг дијалпга за 

набавку „Финансираое и изградоа пбјекта ХЕ „Дабар“. 
Епидемија кпрпнавируса, шије је жарищте у земљи пптенцијалнпг Угпвараша, дпвела је дп тпга 

да је вище пута прплпнгиран рпк за дпставу финалних ппнуда у склппу предметне набавке. 
У тпку су следеће активнпсти: 

- Извпђеое радпва на дпвпднпм тунелу. Кпнцесипнар је изјавип да је дп сада изврщен искпп 
дпвпднпг тунела у дужини 9.000 метара и урађена примарна ппдграда, щтп изнпси 50% 
планираних радпва на изградои истпг. 

- У тпку је прпцедура експрппријације на ппдрушју акумулације „Невесиое“ дпк је за пстале 
пбјекте рјещаваое импвинскп-правних пднпса у заврщнпј фази. 
У тпку 2019. гпдине, кпнцесипнар је инвестирап 22.952.512 КМ у кпнцесипни прпјекат. 

 
 

ХЕ „МРСОВО“  
 

Увидпм у дпкументацију Кпнцесипнара „COMSAR ENERGY HYDRO“ д.п.п. Баоа Лука на 
реализацији Угпвпра п кпнцесији за изградоу и кприщћеое ХЕ „Мрспвп“ на ријеци Лим, ппщтина 
Рудп, инсталисане снаге 37,3 МW кпнстатује се следеће:  

- Настављене су интензивне активнпсти на реализацији Угпвпра п кпнцесији за изградоу и 
кприщтеое ХЕ „Мрспвп“; 

- Заврщени су радпви на изградои мпста и приступних путева на лијевпј пбали ријеке Лим. 
Накпн изврщенпг технишкпг пријема, Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и 
екплпгију Републике Српске је издалп упптребну дпзвплу. 

- У ппступку рјещаваоа експрппријације Републишка управа за гепдетске и импвинскп-правне 
ппслпве, Ппдрушна јединица Рудп евидентирала је укупнп 229 предмета. 

- Управни ппступак је у пптпунпсти пкпншан, гдје је дпнесенп укупнп 229 рјещеоа п 
експрппријацији. 

- Закљушени су сппразуми п накнади са 30% власника. Исти су и исплаћени. 
- У укупну пткупљену ппврщину спада 100% лпкације градилищта ХЕ „Мрспвп“ и каменплпма. 
- За друге предмете су у тпку прегпвпри п утврђиваоу висине накнаде. 

Слпжена ситуација на финансијским тржищтима у прптеклпм перипду, ниске цијене 
електришне енергије у Еврппи успприли су активнпсти на реализацији прпјекта те услпвили пптребу 
за ппнпвним пдређиваоем параметара исплативпсти електране, усклађиваоем цијена ппреме и 
вриједнпсти радпва у вези са изградопм, кап и прпдајне цијене електришне енергије. 

Активнпсти на реализацији кпнцесипнпг Угпвпра се настављају, гдје су у тпку и прегпвпри са 
генералним извпђашима за исппруку ппреме за изградоу ХЕ „Мрспвп“. 

Кпнцесипнар се нада да ће надлежни пргани прпдужеоем кпнцесипнпг перипда на 50 
гпдина плакщати реализацију прпјекта изградое ХЕ „Мрспвп“ на ријеци Лим, ппщтина Рудп, јер за тп 
ппстпји екпнпмски утемељен захтјев, щтп су и дпкументпвали Министарству енергетике и рударства 
у предатпј иницијативи. 
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У Прилпгу брпј  1 - Табеларни преглед активнпсти на реализацији  угпвпра п кпнцесији за МХЕ  
у 2019. гпдини. 

У Прилпгу брпј  2 - Табеларни преглед раскинутих  угпвпра п кпнцесији за МХЕ , за све гпдине. 
У Прилпгу брпј 3 - Табеларни преглед активнпсти на реализацији  угпвпра п кпнцесији из 

пбласти енергетике. 

 
 
3.3. Активности Комисије из области изградње и коришћења гасовода и 
нафтовода   
 
3.3.1. Активности   
 

У 2019.гпдини Кпмисији није упућен ниједан захтјев из пве пбласти, пд стране респрнпг 
министарства, такп да Кпмисија није имала активнпсти везанп за дпдјелу нпвих кпнцесија у пвпј 
пбласти, псим редпвних активнпсти прпвјере реализације већ ппстпјећих кпнцесипних угпвпра. 
 

3.4.  Активности Комисије из области минералних ресурса  
 
3.4.1. Рјешења Комисије 
 

У тпку 2019. гпдине Министарствп енергетике и рударства је упутилп 35 (тридесет и пет) 
захтјева, кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти минералних ресурса, а Кпмисија је 
дпнијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

- 2  (два) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти;   
- 6  (щест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое;  
- 4  (шетири) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјену  

власнишке структуре кпнцесипнара; 
- 4  (шетири) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији;  
- 5  (пет) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији.  

 
У 2019. гпдини Министарствп енергетике и рударства је дпставилп 6 (щест) закљушених 

угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  
 
У табелама  7, 8, 9, 10, 11. и 12. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и закљушака 

Кпмисије у 2019. гпдини из пбласти минералних ресурса.  
 
Табела 7. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2019. 
гпдини:   

Р.б. Кпнцесипнар Предмет Брпј Угпвпра 
Датум 

закљушеоа 
Угпвпра 

1. 
„ЈАПРА“  а.д.  
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена гипса 

(лпкација „ПЕТКПВАЦ“), 
ппщтина Нпви Град 

05.07/310-434-1/19 04.01.2019. 

2. 
„WESTERN MINING“ 
д.п.п. Баоа Лука  

Експлпатација плпва и цинка и 
пратећих метала бакра и 

сребра (лпкација „ЧЕЛЕБИЋ“), 
ппщтина Фпша 

05.07/310-19-1/19 24.01.2019. 
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3. 
„СУБПТИЋ 
ИНЖИОЕРИНГ“ д.п.п. 
Станари 

 
Експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена 
серпентинита (лпкација 

„РУДИНЕ“), ппщтина Станари 

05.07/310-6-11/19 20.06.2019. 

4. 
„ИНТЕГРАЛ 
ИНЖИОЕРИНГ“ а.д.  
Лактащи  

 
Експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена крешоака 
(лпкација „ПЛАНИНА“), град 

Баоа Лука 
 

05.07/310-629-1/19 19.08.2019. 

5. 
„НЕК 03“ д.п.п. 
Приједпр 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена 

серпентинисанпг перидптита 
(лпкација „БУКПВА КПСА“), град 

Приједпр 

05.07/310-203-1/19 
 

03.09.2019. 
 

6. 
„РИТЕ“ а.д. 
 Гацп 

Експлпатација угља (лпкација 
П.К. „ГАЦКП“), ппщтина Гацкп 

05.07/310-785/19 06.12.2019. 

Укупнп је закљушенп 6 (щест) угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  
 
 
Табела 8. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из пбласти 
минералних ресурса у 2019. гпдини:  

Р.б. Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
рјещеоа 

1. 

 
Студија екпнпмске 

пправданпсти за 
експлпатацију технишкпг 
грађевинскпг камена - 
крешоака на лежищту 

„Камишани“ кпд Приједпра 
 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Лежищте 
„Камишани“, град 

Приједпр 
07.10.2019. 

2. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти прпдужеоа 
кпнцесипнпг перипда за 
експлпатацију технишкпг 
грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту 

„Дубпкпвац“ кпд Брпда 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Лежищте 
„Дубпкпвац“, 
ппщтина Брпд 

31.10.2019. 

Укупнп су дате 2 (двије) сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из пбласти минералних 
ресурса.  
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Табела 9. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое из 
пбласти минералних ресурса у 2019. гпдини.  

Р.б. Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
рјещеоа 

1. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије зa eксплпатацију 
технишкпг грађевинскпг 

камена - серпентинисанпг 
перидптита на лежищту 

„Букпва кпса“ кпд Приједпра 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте „Букпва 
кпса“, град 
Приједпр 

30.01.2019. 

2. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 

експлпатацију CO2 гаса и 
термпминералне впде на 

лежищту „Цигуща - Баре“ у 
Спшкпвцу 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте „Цигуща 
- Баре“ у 

Спшкпвцу, 
ппщтина Петрпвп 

14.06.2019. 

3. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије зa eксплпатацију 
технишкпг грађевинскпг 

камена рпжнаца на лежищту 
„Павлпв Бријег“ кпд Баоа 

Луке 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте „Павлпв 
Бријег“, град 

Баоа Лука 
17.09.2019. 

4. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије за експлпатацију 
щљунка и пијеска на лежищту 

„Шибпви“ кпд Шамца 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте  
„Шибпви“, 

ппщтина  Шамац 
02.10.2019. 

5. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 

експлпатацију CO2 гаса и 
термпминералне впде на 

лежищту „Цигуща - Баре“ у 
Спшкпвцу 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за 
ппнпвљенп  јавнп 

надметаое 

Лежищте „Цигуща 
-Баре“,  Спшкпвац, 
ппщтина Петрпвп 

02.10.2019.. 

6. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије зa eксплпатацију 
технишкпг грађевинскпг 

камена крешоака на лежищту 
„Дебели Бријег“ кпд 

Беркпвића 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте 
„Дебели Бријег“,  

ппщтина  
Беркпвић 

16.10.2019. 

Укупнп је дпнесенп 6 (щест) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое из 
пбласти минералних ресурса.  
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Табела 10. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени 
власнишке структурекпнцесипнара из пбласти минералних ресурса у 2019. гпдини: 

Р.б. Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1. 
„МЕРМЕР“  а.д. 
 Челинац 

Уступаое угпвпра п 
кпнцесији за експлпатацију 

технишкпг грађевинскпг 
камена - серпентинита на 

лпкацији “Зелени Вир“ кпд 
Баоа Луке, са 

кпнцесипнара „МЕРМЕР“  
а.д. Челинац на стицапца 

„МЕРМЕР - КПП“ а.д. 
Челинац 

 
 
 
 

Дата је 
сагласнпст на 

уступаое угпвпра 

 
 
 
 
 

30.05.2019. 

2. 
„РУДИНГ“ д.п.п. 
 Угљевик 

Пренпс 100 % власнишких 
права на МХ 

„ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, 

Матишнп предузеће а.д. 
Требиое 

 
Дата је 

сагласнпст на 
пренпс 

власнишких права 

 
 

02.09.2019. 

3. 
„ЈАДРАН НАФТА – ГАС“ д.п.п. 
Баоа Лука   

Пренпс власнишких 
права 

-34 % JOINT STOCK 
COMPANY „OIL & GAS“ 

INNOVATION CORPORATION  
-66% „НИС“ ј.с.ц. Нпви Сад 

 
Датп је 

мищљеое 
Кпмисије пд 
19.11.2019. 

гпдине 

 
Без рјещеоа 

Кпмисије јер је  
ппјединашни 
пренпс маои 

пд 50 % 

4. 
„КАМЕНПЛПМИ“ д.п.п. 
Звпрник 

Уступаое угпвпра п 
кпнцесији за експлпатацију 

технишкпг грађевинскпг 
камена - крешоака на 

лежищту “Јпщаница”, кпд 
Звпрника на “ТРЕНД“ д.п.п. 

Братунац 

Дата је 
сагласнпст на 

уступаое угпвпра 
п кпнцесији 

24.10.2019. 

Укупнп су дпнесена  4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и 
прпмјени власнишке структуре кпнцесипнара из пбласти минералних ресурса.  
 
Табела 11.  - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из пбласти 
минералних ресурса у 2019.гпдини 

 
Р.б. 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Лпкација 

Датум 
дпнпщеоа 

Рјещеоа 

1. 

„СУБПТИЋ 
ИНЖИОЕРИНГ“  д.п.п. 
Станари  – 
експлпатација 
технишкпг грађевинскпг 
камена - серпентинита  
на  лежищту „Рудине“ 
кпд Станара 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „Рудине“, 
ппщтина Станари 

13.05.2019. 
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2. 

„НЕК 03“ д.п.п. 
Приједпр  – 
експлпатација тех. 
грађевинскпг камена - 
серпентинисанпг 
перидптита на лежищту 
„Букпва Кпса“ кпд 
Приједпра 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „Букпва 
Кпса“, 

 град Приједпр 
30.05.2019. 

3. 

„ИНТЕГРАЛ 
ИНЖИОЕРИНГ“ а.д. 
Лактащи  – 
експлпатација 
технишкпг грађевинскпг 
камена - крешоака на 
лежищту „Планина“ кпд 
Баоа Луке 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „Планина“, 
град Баоа Лука 

05.07.2019. 

4. 

Ј.П. „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, 
Матишнп предузеће а.д. 
Требиое, Зависнп 
предузеће „РИТЕ“ а.д. 
Гацкп - експлпатација 
угља на лежищту ПК 
„Гацкп“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте 
ПК „Гацкп“  

17.09.2019. 

Укупнп су дпнесена 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из 
пбласти минералних ресурса  
 
Табела 12.- Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п 
кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2019. гпдини:  

Р.б. Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1. 
„ЈАДРАН НАФТА – ГАС“ д.п.п. 
Баоа Лука  

Истраживаое и 
експлпатација 

угљпвпдпника (сирпве 
нафте) на теритприји 

Републике Српске 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса 

III угпвпра п 
кпнцесији 

15.02.2019. 

2. 
„ХЕРЦ ГРАДОА“ д.п.п. 
Билећа 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту  
„Дракуљица“, ппщтина 
Билећа 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса  

угпвпра п 
кпнцесији 

11.04.2019. 

3. 
„КПЗАРАПУТЕВИ“ а.д. 
 Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту  

„Љубашевп“, град Баоа 
Лука  

 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса 

I угпвпра п 
кпнцесији 

13.06.2019. 
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4. 
„ПРИЈЕДПРПУТЕВИ“ а.д. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -

серпентинита  на 
лежищту  „Вукића 

Мајдан“,  кпд Приједпра   
 
 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса 

I угпвпра п 
кпнцесији 

13.06.2019. 

5. 
„ТЕРМИНАЛИ“ а.д. 
Дпбпј  

Истраживаое и 
експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту 
„Шахин Камен - Трбук“ 

кпд Дпбпја  
 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса 

II угпвпра п 
кпнцесији 

13.06.2019. 

Укупнп је дпнесенп 5 (пет) Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на закљушеое анекса угпвпра п кпнцесији 
из пбласти минералних ресурса. 
 

3.4.2. Преглед закључених уговора у области минералних ресурса  
 

У 2019. гпдини брпј важећих угпвпра изнпсип је 121 (стптину двадесет један). Кпнцесипни 
угпвпри су закљушени са 102 (стптину два) правна лица, пд кпјих су нека закљушила два или вище 
угпвпра. Ппсматранп пп гпдинама, важећи угпвпри су закљушени сљедећим редпсљедпм: у 2000. 
гпдини – 1 (један), у 2001. гпдини – 1 (један), у 2002. гпдини – ниједан, у 2003. гпдини – 2 (два), у 
2004. гпдини – 2 (два), у 2005. гпдини - 6 (щест), у 2006. гпдини 17 (седамнаест), у 2007. гпдини – 8 
(псам), у 2008. гпдини – 5 (пет), у 2009. гпдини – 6 (щест), у 2010. гпдини – 11 (једанаест), у 2011. 
гпдини – 2 (два), 2012. гпдини – 6 (щест), у 2013. гпдини – 3 (три), у 2014. гпдини – 6 (щест), у  2015. 
гпдини – 11 (једанаест), у 2016. гпдини 10 (десет), у 2017. гпдини 10 (десет), 2018. гпдини 13 
(тринаест) и у 2019. гпдини 5 (пет) угпвпра, a какп је приказанп у дпопј табели: 

 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

1 1 0 2 2 6 17 8 5 6 

 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

11 2 6 3 6 11 10 10 13 5 

 
Према врсти минералнпг ресурса закљушене угпвпре мпжемп ппдјелити на сљедећи нашин: 

 крешоак и дплпмит – истраживаое и/или експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 51 
(педесет један) угпвпр; 

 гептермалне, термпминералне и минералне впде – истраживаое и/или експлпатација – 8 
(псам) угпвпра; 

 питке впде – истраживаое и/или експлпатација – 12 (дванаест) угпвпра; 

 магматске и метампрфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидптит, габрп, серпентинит,  
мермер, серпентинисани перидптит) истраживаое и/или експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 13 (тринаест) угпвпра; 

 угаљ – истраживаое и/или експлпатација – 10 (десет) угпвпра; 

 глине – истраживаое и/или експлпатација – 3 (три) угпвпра; 

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

 щљунак и пијесак – истраживаое и/или експлпатација – 3 (три) угпвпра; 

 бпксит – експлпатација – 5 (пет) угпвпра; 
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 плпвп и цинк – истраживаое, експлпатација и прерада – 2 (два) угпвпра; 

 CП₂ гас – експлпатација – 1 (један) угпвпр; 

 Креда, гипс – експлпатација – 2 (два) угпвпра; 

 кварцни пијесак, пјещшар и щљунак – истраживаое или експлпатација – 3 (три) угпвпра; 

 угљпвпдпници, сирпва нафта и гас – истраживаое и кприщћеое – 1 (један) угпвпр; 

 антимпн – истраживаое и експлпатација – 1 (један) угпвпр; 

 жељезна руда – експлпатација – 1 (један) угпвпр.  
Ппсматранп пп привредним регијама ппдрушних привредних кпмпра теритпријална 

заступљенпст закљушених угпвпра (Баоа Лука, Бијељина, Дпбпј, Требиое и Истпшнп Сарајевп) је 
сљедећа: 

- Привредна регија Баоа Лука - 45 (шетрдесет пет) угпвпра; 
- Привредна регија Бијељина - 25 (двадесет пет) угпвпра; 
- Привредна регија Дпбпј - 21 (двадесет један) угпвпр; 
- Привредна регија Требиое – 15 (петнаест) угпвпра; 
- Привредна регија Истпшнп Сарајевп - 14 (шетрнаест) угпвпра и   
- Теритприја цијеле Републике Српске - 1 (један) угпвпр (истраживаое и кприщћеое 

угљпвпдпника, сирпве нафте и гаса).  
Пд 121 (стптину двадесет једнпг) угпвпра тпкпм 2019. гпдине, 3 (три) угпвпра су истекла. Два 

угпвпра су се пднпсила на експлпатацију, а један на истраживаое минералне сирпвине. Такпђе, кпд 
једнпг угпвпра закљушенпг у 2018. гпдини, пресудпм Пкружнпг суда у Баопј Луци, стављенп је ван 
снаге Рјещеое п дпдјели кпнцесије пп тужби псталих ппнуђаша у ппступку дпдјеле кпнцесије. Влада 
Републике Српске у 2019. гпдини дпнијела је нпвп Рјещеое п дпдјели кпнцесије, накпн шега је 
закљушен угпвпр п кпнцесији.     

Ппщтп су 3 (три) угпвпра у 2019. гпдини истекла и  један пдлукпм суда стављен ван снаге, а у 
2019. гпдини закљушенп је укупнп 5 (пет) нпвих угпвпра мпжемп рећи да је брпј важећих угпвпра 
закљушнп са 31.12.2019. гпдине изнпсип 121 (стптину двадесет један).  

 
3.4.3. Провјера рада концесионара 
 

У 2019. гпдини настављен је кпнтинуитет у прпвпђеоу активнпсти на прпвјери рада 
кпнцесипнара у складу са угпвпрпм п кпнцесији. Ппсебна пажоа била је усмјерена на птклаоаое 
недпстатака упшених у прптеклпм перипду прпвјере рада кпнцесипнара, праћеоу степена 
заппщљаваоа радника, анализи дпстигнутпг нивпа прпизвпдое у пднпсу на планирани, 
евидентираоу нпвих недпстатака и другп. Прпвјерама  у 2019. гпдини направљен је пресјек 
дпсадащоег стаоа и стекап се кпмплетан увид у дпсадащоу реализацију закљушених угпвпра п 
кпнцесији.  

У пвпј ппслпвнпј гпдини прпвјере рада Кпнцесипнара су врщене дпстављаоем ппдатака пд 
стране истих на захтјев Кпмисије, пбиласкпм лпкалитета на кпјима се извпде радпви на 
експлпатацији и истраживаоу и сашиоаваоем записника п упшенпм стаоу, анализпм извјещтаја п 
реализацији кпнцесипних угпвпра и изјава кпнцесипнара у вези реализације кпнцесипнпг ппсла. На 
пснпву прикупљених ппдатака и сампг увида на лицу мјеста, Кпмисија је на реалним пснпвама 
сагледала цјелпкупнп стаое у пбласти дпдјељених кпнцесија кпје се пднпсе на кприщћеое 
минералних ресурса. 

Прпвјера рада кпнцесипнара у пвпј гпдини првенственп је била усмјерена на сљедеће 
угпвпрне пдредбе: 

- ппдатке п привреднпм друщтву и евентуалне прпмјене кпд регистраципних судпва (рјещеое п 
регистрацији, актуелни извпд из судскпг регистра); 

- пбавезу плаћаоа кпнцесипне накнаде; 
- дпзвпле и пдпбреое (лпкацијски услпви, пдпбреое за грађеое, впдна дпзвпла, екплпщка 

дпзвпла, упптребна дпзвпла за изграђене рударске и друге пбјекте и другп); 
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- ппсједпваое прпјектне дпкументације неппхпдне за експлпатацију и кприщћеое предмета 
кпнцесије (елабпрат п резервама, главни рударски прпјекат, дппунски рударски прпјекат, 
прпјекат рекултивације и другп); 

- рјещаваоа импвинскп - правних пднпса на некретнинама кпје се налазе унутар граница 
истражнпг прпстпра, експлпатаципнпг ппља, пднпснп на предмету кпнцесије; 

- упис права из угпвпра п кпнцесији на неппкретнпстима у јавне евиденције п неппкретнпстима; 
- псигураое пбјеката и ппстрпјеоа пд свих пщтећеоа и ризика, кап и пбавезу псигураоа радника 

ангажпваних на реализацији кпнцесипнпг ппсла у складу са закпнпм; 
- брпј и квалификаципну структуру заппслених у ппређеоу на планираним студијпм екпнпмске 

пправданпсти; 
- прпизвпдоу (планирана и пстварена); 
- впђеое евиденције пткппаних маса и кпнтрплу стаоа истих; 
- инвестираое у рударске и друге пбјекте, ппрему и механизацију у ппређеоу са планираним 

студијпм екпнпмске пправданпсти; 
- рекултивацију; 
- прпвпђеое мјера защтите на раду, защтите живптне средине, здравља људи и материјалних 

дпбара. 
-  

Анализпм прикупљених ппдатака и пбиласкпм лпкалитета на кпјима се пдвијају кпнцесипне 
активнпсти упшили смп сљедеће: 

- Увидпм у рјещеоа п регистрацији и актуелне извпде из судских регистра кпнцесипних 
привредних друщтава, Кпмисија је наставила са праћеоем и евидентираоем евентуалних 
прпмјена кпд истих. Ппсебна пажоа била је усмјерена на тп да ли је дплазилп дп прпмјене 
власнишке структуре, ташније, прпмјене власнишкпг удјела у прпценту већем пд 50% без 
претхпдне сагласнпсти Кпмисије за кпнцесије и прпведене прпцедуре пд стране Кпнцендента. 
Такпђе, наставилп се са праћеоем и других прпмјена кпд регистраципних судпва, а кпје су се 
пднпсиле на кпнцесипна предузећа, кап и ппслпваое истих у складу са важећим Закпнпм п 
привредним друщтвима. У пвпм извјещтајнпм перипду мпжемп кпнстатпвати да нису 
примјећени знашајнији недпстатци, а кпји се пднпсе на пву прпблематику. 

- Када је кпнцесипна накнада у питаоу, пна је кпд највећег дијела закљушених угпвпра пдређена 
у прпценту на укупан прихпд пстварен пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти, дпк је кпд неких 
угпвпра дефинисана пп јединици мјере. Ступаоем на снагу нпвпг Правилника п кпнцесипним 
накнадама и гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергената, рударства и геплпгије 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 79/18), прпблематика кпнцесипних накнада је 
дпста бпље уређена такп да за металишне минералне сирпвине, угљпвпдпнике, прирпдне 
гаспве, радипактивне минералне сирпвине, архитектпнски - грађевински камен и гептермалне 
ресурсе се креће у прпценту 3,6% дп 5% пд пстваренпг прихпда пбављаоем кпнцесипне 
дјелатнпсти, а за пстале минералне сирпвине у изнпсу 0,3 КМ дп 3 КМ пп јединици мјере.   
Правилнп утврђиваоа пснпвице и пбрашун кпнцесипне накнаде тпкпм прпвјера кпнцесипнара 
захтјева сталну сарадоу већег брпја републишких институција. Мпже се кпнстатпвати да већи 
брпј кпнцесипнара изврщава пбавезу пбрашуна и уплате кпнцесипне накнаде у складу са 
дефинисаним у угпвпру п кпнцесији. Пдређени брпј кпнцесипнара врщи редпван пбрашун 
кпнцесипне накнаде, али касни са плаћаоем у рпкпвима какп је тп дефинисанп у угпвпру, щтп 
кап ппсљедицу има пбрашун затезне камате. Такпђе, имамп кпнцесипна предузећа кпја 
кпнцесипну накнаду нередпвнп уплаћују, или је уппщте не уплаћују. У пвпј календарскпј гпдини 
упшенп је да су пвлащћена лица Ппреске управе Републике Српске врщила кпнтрпле 
кпнцесипних предузећа, у дијелу кпји се пднпси на нашин утврђиваоа пснпвице, пбрашуна и 
уплате кпнцесипне накнаде, щтп је свакакп ималп ппзитивне ефекте на пбрашун и наплату исте. 
За правилан пбрашун кпнцесипне накнаде најважнија је веза између пснпвице за пбрашун 
кпнцесипне накнаде (цијене минералнпг ресурса или стварне кплишине експлпатисане 
минералне сирпвине) и нашина на кпји се пбрашунава. Кпмисија сматра да већи дип 
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кпнцесипнара изврщава пву угпвпрну пбавезу, а пни кпји не уплаћују кпнцесипну накнаду или 
је уплаћују са великим временским запстатцима без пправданих разлпга треба да буду 
санкципнисани, па шак да се предлпжи и раскид неких угпвпра кпд кпјих ти прпблеми трају 
дужи временски перипд. 

- Какп би кпнцесипнп привреднп друщтвп ппшелп са кпмерцијалним радпм пптребнп је да 
пбезбједи неппхпдне дпзвпле и пдпбреоа. Пзбиљним ангажманпм надлежнпг министарства и 
кпнтрплама пд стране инспекцијских пргана упшен је ппзитиван ппмак у вези пве 
прпблематике. Наравнп, у нареднпм перипду неппхпднп је наставити са пвим активнпстима, 
какп би се ппслпваое кпнцесипних привредних друщтава пдвијалп у закпнским пквирима. 
Практишнп, ниједнп кпнцесипнп предузеће не би мпглп бити у кпмерцијалнпм раду без  
упптребне дпзвпле кпја пбједиоује све претхпдне активнпсти на прибављаоу неппхпдних 
дпзвпла и пдпбреоа за ппшетак кпмерцијалнпг рада. Прпвјерпм је, такпђе, утврђенп да највећи 
брпј кпнцесипних предузећа ппсједује важеће впдне и екплпщке дпзвпле, щтп у претхпднпм 
перипду и није бип слушај. Кпмисија је мищљеоа да би у нареднпм перипду пажоу требалп 
пбратити на вријеме издаваоа дпзвпла и пдпбреоа и ппједнпстављеое самих прпцедура, а све 
са циљем щтп бржег исхпђеоа истих и скраћеоа времена за птппшиоаое са кпмерцијалним 
радпм, кап и дпвпђеое рада кпнцесипнара у закпнске пквире. 

- Кпмисија је тпкпм прпвјере рада кпнцесипнара ппред важећих дпзвпла и пдпбреоа ппсебну 
пажоу пбратила на технишку дпкументацију кпју кпнцесипна предузећа мпрају да ппсједују, кап 
и да ли се радпви на реализацији кпнцесипнпг ппсла пдвијају у складу са истпм. Такпђе, 
изврщен је пресјек дпстигнутпг степена израђенпсти технишке дпкументације кпд кпнцесипнара 
кпји су угпвпре закљушили у ппследоих некпликп гпдина и налазе се у припремним 
активнпстима у пквиру дефинисаних рпкпва дп ппшетка кпмерцијалнпг рада. Кпнтинуираним 
праћеоем пвих активнпсти пд стране надлежних институција мпже се кпнстатпвати да је пва 
прпблематика на задпвпљавајућем нивпу, и да је дпщлп дп ппбпљщаоа у пднпсу на прптекли 
перипд. Маои брпј кпнцесипних предузећа извпди радпве на експлпатацији без адекватне 
технишке дпкументације, те је у будућем перипду неппхпднп наставити активнпсти на 
птклаоаоу упшених недпстатака и дпвпђеоу рада кпнцесипнара у закпнске пквире. 

- Рјещаваое импвинскп-правних пднпса представаља вепма битну угпвпрну пбавезу кпју су 
кпнцесипнари преузели, а кпја директнп утише на динамику извпђеоа радпва на експлпатацији 
и кпју је неппхпднп рјещавати на вријеме какп не би дпщлп дп застпја у реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. Кпнцесипна предузећа кпја се налазе у кпмерцијалнпм раду прпвпде или 
су прпвела активнпсти на рјещаваоу импвинскп-правних пднпса на земљищту кпје се налази 
унутар граница експлпатаципнпг ппља. Рјещаваое импвинскп-правних пднпса на земљищту 
кпје није у свпјини Републике Српске врщи се пткуппм, закуппм или експрппријацијпм. Збпг 
претхпднп наведенпг пптребнп је да рјещаваое импвинскп-правних пднпса прати динамику 
радпва на пткривци и експлпатацији минералне сирпвине, пднпснп да иде бар један кпрак 
испред ое. Неки кпнцесипнари имају прпблем са земљищтем кпје је у свпјини Републике 
Српске, а у вези искоижаваоа претхпдних кприсника и укоижаваоа нпвих.  Имамп и слушајеве 
да пдређени кпнцесипнари нису приступили на вријеме рјещаваоу импвинскп – правних 
пднпса и реализација оихпвих угпвпра се налази у запстатку или се ти угпвпри не реализују. 
Неппхпднп је да инспекцијски и други пргани прате пву прпблематику какп би укпликп се упше 
пдређени прпблеми рјещавали на вријеме и не би пнемпгућавали реализацију кпнцесипних 
прпјеката. Ипак највећа пдгпвпрнпст и пбавеза у складу са угпвпреним је на кпнцесипнарима. 

- Закпнпм п измјенама и дппунама закпна п пдржаваоу премјера и катастра земљищта 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 15/10) Кпнцесипнарима је пмпгућенп да мпгу на 
земљищту кпје им је дпдјељенп ппд кпцесију изврщити упис права кприщћеоа некретнина из 
угпвпра п кпнцесији у катастар неппкретнпсти. У дпсадащоем перипду праћеоа пве 
прпблематике мпже се кпнстатпвати да је већи брпј кпнцесипнара изврщип свпју пбавезу уписа 
права из угпвпра п кпнцесији у јавне евиденције п неппкретнпстима коижеоем у теретни лист 
угпвпра п кпнцесији на перипд трајаоа кпнцесије. Такпђе, и даље ппстпје прпблеми пкп 
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коижеоа нарпшитп у ппдрушјима Републике Српске кпја се налазе близу ентитетске границе, а 
за кпја се евиденција п неппкретнпстима налази у ппщтинама Федерације Бпсне и 
Херцегпвине. Такпђе, имамп слушајева да неке ппдрушне јединице гепдетске управе уппрнп 
пдбијају коижеое права из угпвпра п кпнцесији у јавне евиденције п неппкретнпстима иакп за 
тп ппстпји закпнски пснпв.   

- Прпвјерпм рада кпнцесипнара у извјещтајнпј 2019. гпдини упшенп је да пп питаоу псигураоа 
радника, ппстрпјеоа, механизације  и пбјеката нема знашајнијих прпмјена. Пбавезу псигураоа 
заппслених радника на предмету кпнцесије изврщава највећи дип кпнцесипних предузећа, 
кпнтинуираним прпдужаваоем пплиса псигураоа накпн истека важећих. Кпд пдређенпг брпја 
кпнцесипнара прпблем представља псигураое ппстрпјеоа, механизације и пбјеката. У тпм 
сегменту нема знашајнијих ппзитивних ппмака, такп да и даље имамп већи брпј кпнцесипнара 
кпји не изврщавају пву пбавезу. Кап главни разлпг кпнцесипнари навпде виспке премије 
псигураоа, или прпблем застарјеле ппреме кпју псигуравајуће куће не желе да псигурају. 
Кпмисија сматра да кпнцесипнари избјегавају пву пбавезу какп би умаоили трпщкпве кпји 
прпистишу из исте. Наравнп, пву угпвпрну пбавезу не треба занемарити, јер у слушају вище силе 
(ппжара, неке врсте хаварије, временских неприлика и сл.) мпже дпћи дп пзбиљних пптещкпћа 
у раду, шак и дп трајнпг прекида реализације кпнцесије. Такпђе, треба наппменути да ппстпји 
пдређени брпј кпнцесипнара кпји изврщавају пву угпвпрну пбавезу у цјелпсти. 

- Кпмисија кпнтинуиранп прати у кпнцесипним привредним друщтвима нивп заппсленпсти 
радника разлишите квалификаципне структуре. Пвп је дефинисанп у студијама екпнпмске 
пправданпсти кпје представљају саставни дип свакпг угпвпра п кпнцесији. Кпнцесипнари кпји 
се налазе у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду имају брпј радника на приближнп истпм нивпу 
кап у претхпднпм перипду или је дпщлп дп благпг ппвећаоа или смаоеоа у зависнпсти пд 
тренутнпг пбима ппслпвних активнпсти. Углавнпм тај брпј радника је на нивпу планиранпг и 
дефинисанпг студијпм екпнпмске пправданпсти. Кпд пдређенпг брпја кпнцесипних предузећа 
усљед знашајнпг пада ппслпвних активнпсти дпщлп је дп смаоеоа брпја радника, или оихпве 
прерасппдјеле унутар привреднпг друщтва на другим ппслпвима кпји нису директнп везани за 
реализацију кпнцесије. Имамп пдређен брпј кпнцесипних предузећа кпд кпјих је брпј 
заппслених минималан, јер су им ппслпвне активнпсти практишнп замрзнуте. Кпмисија сматра 
да би у најскприје вријеме требалп реалнп сагледати ппслпвне мпгућнпст пваквих предузећа у 
смислу реализације угпвпра п кпнцесији, и укпликп се закљуши да пд реализације пвих ппслпва 
нема нищта приступити раскидаоу угпвпра пмпгућавајући пптенцијалним инвеститприма да 
евентуалнп уђу у нпве ппстуке дпдјеле кпнцесија. 

- Настављенп је са праћеоем и прикупљаоем ппдатка п експлпатисаним кплишинама минералне 
сирпвине, стаоу залиха и оихпвим ппређеоеме са пстваренпм прпизвпдопм у претхпднпм 
перипду и ппдацима из студије екпнпмске пправданпсти. Упшенп је да кпд пдређенпг брпја 
кпнцесипних предузећа имамп прпизвпдоу кпја је у пквирима планиранпг, или је дпщлп дп 
благпг ппвећаоа, пднпснп смаоеоа исте. Тп се пднпси на предузећа кпја практишнп пд сампг 
закљушеоа угпвпра п кпнцесији имају кпнтинуитет у раду и гптпвп у пптпунпсти изврщавају све 
угпвпрне пбавезе. Кпд неких кпнцесипнара упшен је пад ппслпвних активнпсти збпг слабпг 
пласмана на тржищту усљед смаоене пптражое, нелпјалне кпнкуренције и слишнп, щтп је 
утицалп на знашајнп смаоеое прпизвпдое у пднпсу на претхпдни перипд. Неппхпднп је 
наставити пратити пву прпблематику и врщити анализу исте, са приједлпгпм мјера за 
рјещаваое пдређених прпблема кпји утишу на рад предузећа и оихпву прпизвпдоу. 

- У вище наврата смп навпдили да впђеое коиге резерви и гепдетскп снимаое стаоа радпва на 
експлпатцији за те пптребе није дпвпљнп да би имали ташан увид у ппдатке п стаоу пткппаних 
маса. Прпвјерама је утврђенп да се кпд већег брпја Кпнцесипнара мјереое маса врщи 
слпбпднпм прпцјенпм материјала у кащици утпварнпг средства, а не мјереоем ппмпћу мјерних 
уређаја (кплска вага) какп је дефинисанп у већини угпвпра п кпнцесији. Мпже се кпнстатпвати 
да пп пвпм питаоу није билп знашајнијих прпмјена кад су у питаоу раније закљушени угпвпри п 
кпнцесији. Кпд угпвпра нпвијег датума и исхпђеоа пптребних дпзвпла и пдпбреоа за несметан 
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кпмерцијални рад пд стране надлежнпг министарства предузимане су активнпсти какп би се 
инсталирала мјерна ппрема у складу са угпвпреним. Кпмисија и даље сматра да је ппред 
инсталисане мјерне ппреме неппхпднп врщити кпнтрплу стаоа пткппаних маса на гпдищоем 
нивпу пд стране верификпване струшне устанпве кпју треба да пвласти Кпнцедент и кпја треба 
да изврщи мјереоа, какп је дефинисанп угпвпрпм п кпнцесији, са циљем ппјашане кпнтрпле 
стаоа експлпатисаних (пткппаних) маса. 

- Угпвпрпм п кпнцесији дефинисана је израда динамишкпг плана инвестираоа кпји треба да буде 
у пптпунпсти усклађен са планпм инвестираоа у студији екпнпмске пправданпсти. Кпд раније 
закљушених угпвпра п кпнцесији Кпнцесипнари су били у пбавези да тај динамишки план 
дпставе Кпнцеденту у рпку пд 30 (тридесет) дана пп пптписиваоу угпвпра п кпнцесији. Већи 
брпј кпнцесипнара није изврщип пву свпју угпвпрну пбавезу щтп је птежалп праћеое 
инвестиција у кпнцесипне прпјекте. У ппсљедое вријеме кпд ппступака дпдјеле кпнцесије 
уведена је пбавеза дпстављаоа динамишкпг плана заједнп са кпмплетнпм дпкументацијпм за 
јавни ппзив щтп је у мнпгпме плакщалп праћеое пве угпвпрне пбавезе. Кпмисија прпвјерпм 
рада кпнцесипнара прати дпсадащои нивп инвестираоа у кпнцесипне прпјекте, пднпснп да ли 
су у складу са планираним динамишким планпм. Мпже се видјети да су неке инвестиције у 
кпнцесипне прпјекте реализпване у пптпунпсти па шак у пбиму већем пд планиранпг, дпк кпд 
пдређенпг брпја Кпнцесипнара инвестираоа нису била на нивпу планираних студијпм 
екпнпмске пправданпсти. Разлпг тпме су прпблеми у реализацији кпнцесија, из кпјих су 
прпизищла минимална улагаоа. Углавнпм таква ппрема и ппстрпјеоа су рабљени и налазе се у  
лпщем стаоу. У нареднпм перипду треба наставити пратити щта се дещава са пвпм 
прпблематикпм какп би се стекап квалитетан увид у стварнп стаое, и утицај на реализацију 
кпнцесипнпг ппсла. 

- Свакакп важан дип реализације кпнцесија је  рекултивација деградиранпг земљищта кпја се у 
зависнпсти пд услпва на терену прпвпди накпн заврщетка експлпатације, али мпже да се врщи 
и тпкпм експлпатације на дијелпвима лежищта гдје је експлпатација пкпншана, а гдје тп услпви 
дпзвпљавају. Такпђе, рекултивација мпже да се врщи и на фпрмираним сппљним 
пдлагалищтима у складу са израђеним прпјектима рекултивације деградиранпг земљищта. На 
пснпву прикупљених ппдатака мпже се рећи да се углавнпм не прпвпде знашајне активнпсти на 
рекултивацији земљищта гдје тп услпви дпзвпљавају, изузев у некпликп слушајева. 
Експлпатацијпм минералних сирпвина врщи се трајна деградација земљищта щтп мпже имати 
несагледиве ппсљедице пп живптну средину. Нпвим Правилникпм п кпнцесипним накнадама и 
гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергената, рударства и геплгије („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 79/2018) дпщлп је дп измјене дпсадащоег пдређиваоа изнпса 
банкарска гаранција за рекултивацију, и пнп је према шлану 13. Став (3) дефинисанп на нашин да 
се банкарска гаранција за изврщерое рекултивације земљищта за предмете кпнцесије у 
пбласти рударства дпставља у рпку пд гпдину дана прије истека перида кпнцесије и пдређује се 
у изнпсу 3% пд трпструкпг изнпса прпсјешнпг гпдищоег укупнпг прихпда, пстваренпг 
пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти у ппсљедоих 10 (десет) гпдина кпнцесипнпг перипда, 
пднпснп укпликп је кпнцесипни перипд из угпвпра п кпнцесији маои пд 10 (десет) гпдина, кап 
пснпвица се узима трпструки изнпс прпсјешнпг гпдищоег укупнпг прихпда у свим гпдинама 
кпнцесипнпг перипда. Дпсадащоа гаранција за изврщеое рекултивације земљищта за 
предмете кпнцесије из пбласти рударства пдређивала се у изнпсу 10% пд прпсјешних трпщкпва 
пдржаваоа у ппсљедое три гпдине кприщћеоа пбјеката. Мищљеоа смп да пвп рјещеое није 
билп дпбрп и није давалп гаранцију да ће  рекултивација бити изврщена, те да је нпвп рјещеое 
нещтп бпље и да даје већу сигурнпст да ће се рекултивација на крају кпнцесипнпг перипда, 
пднпснп заврщетка експплатације изврщити. Такпђе, неппхпднп је пд стране надлежних 
институција у нареднпм перипду пбратити ппсебну пажоу на праћеоу изврщаваоа пве 
угпвпрне пбавезе пд стране кпнцесипнара. 

- Мјере защтите живптне средине, здравља људи и материјалних дпбара према ппдацима са 
кпјима Кпмисија распплаже из прптеклпг перипда су ппдигнуте на вищи нивп, тј. ппстпје 
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знашајни ппзитивни ппмаци. Већина каменплпма кпји у кпнтинуитету пбављају кпнцесипну 
дјелатнпст ппсједују, ппред ппстрпјеоа за дрпбљеое и класираое камена и ппстрпјеоа за 
птпращиваое щтп спрешава негативан утицај ппступка прераде минералне сирпвине на 
живптну средину и здравље људи. Већи брпј кпнцесипних предузећа у складу са прпписанпм 
закпнскпм регулативпм врщи кпнтинуирани мпнитпринг утицаја експлпатације минералних 
сирпвина на живптну средину и здравље људи, те у складу са налазима мпнитпринга 
предузима мјере защтите. У пвпм сегменту рада неппхпдан је стални ангажман инспекцијских 
пргана на терену какп би стаое мјера защтите билп на задпвпљавајућем нивпу. 

 

 

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

Битнп је истаћи да је кпнцесипна пплитика у пбласти минералних ресурса у дпсадащоем 
перипду знашајнп дппринијела привреднпм развпју Републике Српске, щтп се пгледа у ппкретаоу 
прпизвпдое, заппщљаваоу, пствариваоу знашајних прихпда, ппзитивнпм утицају на бучет у смислу 
пуоеоа бучета и другим бенефитима. Дпсадащои ефекти уступаоа јавних дпбара у пвпј пбласти већ 
се мпгу сагледати, али најбпље ће се мпћи сагледати у будућнпсти када дпђе дп пптпуне 
стабилизације привредне и екпнпмске ситуације и у тпм смислу се ппправи цјелпкупан привредни 
амбијент. 

Да би кпнцесипна предузећа успјещнп ппслпвала, пптребнп је у нареднпм перипду радити на 
птклаоаоу упшених недпстатака с циљем оихпвпг превазилажеоа збпг даљег напретка и 
стабилнпсти кпнцесипних предузећа. Свакакп је неппхпднп навести неке актуелне прпблеме, кпји 
пптерећују реализацију угпвпра п кпнцесији, а кпји се пднпсе на сљедеће: 

- Пбиласкпм кпнцесипнара на терену и разгпвпрпм са оима, Кпмисија је дпщла дп 
пдређених сазнаоа да и даље ппстпји прпблем нелегалне експлпатације минералних 
сирпвина, кпја се врщи у супрптнпсти са ппзитивнпм закпнскпм регулативпм. Нелегална 
експлпатација пп изјавама кпнцесипнара се најшещће пднпси на експлпатацију щљунка и 
пијеска (из впдптпка, впднпг и пљппривреднпг земищта), технишкпг – грађевинскпг 
камена, кварцнпг пијеска, архитектпнскп – грађевинскпг камена, разних врста глина и 
других минералних сирпвина. Кпнцесипнари истишу да се кпнцесипна предузећа дпвпде у 
неравнпправан пплпжај, јер су излпжена нелпјалнпј кпнкуренцији, кпја негативнп утише 
на оихпвп ппслпваое. Кпмисија је и у прптеклпм перипду скретала пажоу на пвај 
прпблем истишући да је пптребнп кпнстантнп ангажпваое инспекцијских пргана на 
терену, кап и јаша институципнална, закпнска и свака друга ппдрщка какп би се пвај 
прпблем ријещип. Кпмисија сматра да је пвај прпблем мпгуће дпвести у задпвпљавајуће 
пквире дпдатним интензивираоем рада инспекцијских пргана у кпрдинацији са 
пплицијским прганима. 

- Ппстпји прпблем неусаглащенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из ппјединих пбласти са 
Закпнпм п кпнцесијама щтп се првенственп пднпси на дпдјелу кпнцесија у впдним 
тпкпвима, за експлпатацију щљунка и пијеска. Треба истаћи да су земље у пкружеоу у 
прптеклпм перипду закљушиле већи брпј кпнцесија за експлпатацију щљунка и пијеска и 
кпје се успјещнп реализују. У Републици Српскпј јпщ увијек нема ниједнпг закљушенпг 
угпвпра из пве пбласти, кап ни ппднесених захтјева кпји се налазе у прпцедури за дпдјелу 
кпнцесије, иакп се пвај ресурс интензивнп експлпатище и кпристи. Кпмисија сматра да се 
прирпдна бпгатства и јавна дпбра не би требала уступити на кприщћеое без прпведенпг 
ппступка дпдјеле кпнцесије, у складу са Закпнпм п кпнцесијама. 

- У приказу прпблема, тј. пгранишеоа кпји птежавају реализацију угпвпра п кпнцесији, 
већина кпнцесипнара истише прпблем малпг лпкалнпг тржищта, пднпснп тржищта 
Републике Српске и Федерације Бпсне и Херцегпвине, кпје пгранишава пласман 
прпизвпда, затим је ту прпблем нелпјалне кпнкуренције, нелегалне експлпатације и 



34 

 

прпблем експлпатација у Федерацији Бпсне и Херцегпвине, те недпстатак већих 
грађевинских радпва кпји би дпвели дп знашајнијег ангажпваоа прпизвпдних капацитета 
кпнцесипних предузећа. Такпђе, ппстпји прпблем застарјеле ппреме, недпстатак 
финансијских средстава за нпва улагаоа и другп. Да би се пбезбједип будући раст и 
развпј садащоих кпнцесипних предузећа, пптребнп је пружити системску ппдрщку пвим 
предузећима и радити на птклаоаоу слабпсти и прпблема кпји су упшени. 

- Упшен је недпвпљан напредак у реализацији пдређенпг брпја закљушених угпвпра из 
пбласти кприщћеоа впда па би билп неппхпднп у нареднпм перипду пбавити физишку 
кпнтрплу рада пвих кпнцесипних предузећа на терену, какп би се прецизирале мјере за 
„интензивнију“ реализацију већег брпја угпвпра из пве пбласти. Кпд пдређенпг брпја 
кпнцесипнара кпји су у кпмерцијалнпм раду биљежи се знашајан пад у прпизвпдои и 
прпдаји впде на тржищту и оихпв рад са минималним капацитетпм. Такпђе, некпликп 
кпнцесипних предузећа ппсједују изграђене пбјекте и ппстрпјеоа за флащираое впде, 
али нису били у кпмерцијалнпј прпизвпдои. На услпжоаваое стаоа у пвпј пбласти 
негативнп утише и нелпјална кпнкуренција из земаља пкружеоа, кап и Федерације Бпсне 
и Херцегпвине, недпстатак пбртних средстава, пптреба за већим инвестиципним 
улагаоима, предимензипнисан капацитет пунипница и другп.  

- У дпсадащоем перипду реализације кпнцесипне пплитике упшенп је да рпкпви за 
прпвпђеое угпвпрних пбавеза, неппхпдних за ппшетак кпмерцијалнпг рада, најшещће 
нису дпбрп угпвпрени. Рпкпви за израду прпјектне дпкументације, реализацију 
инвестиције и ппшетак кпмерцијалнпг рада неријеткп су нереалнп кратки, не узимају у 
пбзир стварнп вријеме пптребнп за спрпвпђеое активнпсти дп ппшетка кпмерцијалнпг 
рада и дпвпде кпнцесипнаре у ситуацију да не мпгу исппщтпвати пдређене угпвпрне 
пдредбе, щтп представља један пд услпва за једнпстрани раскид угпвпра п кпнцесији. 
Пдређени брпј Кпнцесипнара кпји није успип да реализује активнпсти у угпвпренпм 
времену, ппднип је надлежнпм министарству захтјев за измјену угпвпра у дијелу кпји се 
пднпси на рпкпве, али надлежнп министарствп се није изјаснилп п оихпвим захтјевима 
щтп у складу са угпвпрпм знаши да није прихватилп прпдужеое рпкпва. Кпмисија сматра 
да је тамп гдје ппстпје пбјективни разлпзи за прпдужеое рпкпва пптребнп исте 
прпдужити, изимајићи у пбзир пертхпднп прпведене активнпсти на реализацији 
кпнцесије, а све у циљу дпвпђеоа рада кпнцесипнара у угпвпрене пквире. 

- Увидпм у дпстављену дпкументацију пд стране кпнцесипнара мпже се упшити да 
пдређени брпј кпнцесипних предузећа имају заппсленпг самп једнпг радника. Из пвпга се 
мпже извести закљушак да ппстпји реална сумоа да пва кпнцесипна предузећа нису у 
стаоу да реализују пбавезе преузете угпвприма п кпнцесији, ппсебнп акп се узме у пбзир 
да пвп стаое траје дужи временски перипд. Кпмисија је мищљеоа да би надлежни 
пргани требали предузети пдређене активнпсти, прије свега инспекцијски пргани и 
Кпнцендент, какп би се утврдилп да ли пви угпвпри мпгу да егзистирају или треба 
преиспитати угпвпрни пднпс и исте раскинути. 

- Прпвјерпм рада кпнцесипнара утврђенп је, такпђе, да кпд пдређенпг брпја кпнцесипних 
предузећа нису предузимане знашајне активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији, 
затим нису изврщаване угпвпрпм дефинисане пбавезе у утврђеним рпкпвима и да 
практишнп ппстпји пзбиљан застпј у реализацији кпнцесипнпг ппсла. Један дип тих 
кпнцесипних предузећа се налази у кпмерцијалнпм раду иакп не испуоавају закпнпм 
прпписане услпве, дпк други дип тих кпнцесипнара већ дуже вријеме биљежи пзбиљан 
застпј у реализацији припремних активнпсти дп ппшетка кпмерцијалнпг рада. Кпмисија ће 
наставити детаљнп анализирати какп би се предузели пдгпварајући кпраци кпји укпликп 
анализа тп ппкаже мпгу да резултирају раскидпм угпвпра п кпнцесији.   
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3.4.5. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
минералних ресурса 

  
У Прилпгу брпј  4.   Извјещтаја  дат је табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п 

кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  

3.4.6. Закључци 
 

1. На пснпву прикупљених инфпрмација пд стране кпнцесипнара, Кпмисија је дпщла дп 
пдређених сазнаоа да се и даље врщи нелегална експлпатација минералних сирпвина, 
супрптнп важећпј закпнскпј регулативи. Нелегална експлпатација се најшещће пднпси на 
експлпатацију щљунка и пијеска (из впдптпка, впднпг и ппљппривреднпг земљищта), технишкпг 
– грађевинскпг камена, кварцнпг пијеска, архитектпнскп – грађевинскпг камена, разних врста 
глина и других минералних сирпвина. Пвакав вид нелегалне експлпатације минералних 
ресурса у знашајнпј мјери пптерећује реализацију ппстпјећих кпнцесипних прпјеката, јер 
представљају нелпјалну кпнкуренцију ппстпјићим кпнцесипнарима. На пвај нашин кпнцесипна 
предузећа се дпвпде у неравнпправан пплпжај, щтп им ствара прпблеме у ппслпваоу. Кпмисија 
жели да истакне пвај прпблем, кап и пптребу већег ангажпваоа инспекцијских и других пргана 
на терену, кап и јашу институципналну, закпнску и сваку другу ппдрщку какп би се пвај прпблем 
ријещип. У нареднпм периду пптребнп је интензивирати рад инспекцијских и других пргана са 
циљем ппбпљщаоа стаоа у вези упшених недпстатака. 

2. Кпмисија је мищљеоа да механизам кпнтрпле пткппаних маса није рјещен на адекватан нашин. 
Кпнцесипнари у складу са угпвпрпм п кпнцесији имају пбавезу да надлежнпм министарству 
перипдишнп дпстављају извјещтаје п пткппаним масама. Такпђе, у складу са Закпнпм п 
геплпщким истраживаоима имају пбавезу впђеоа коиге евиденције резерви минералне 
сирпвине и дпстављаое гпдищоих извјещтаја п стаоу и квалитету минералних сирпвина 
надлежнпм министарству. Мищљеоа смп да би кпнтрплу пткппаних маса требалп једнпм 
гпдищое да врщи лиценцирана гепдетска кућа ангажпвана пд стране Кпнцендента, кпја би 
изврщила мјереое пткппаних маса, сашинила извјещтај и дпставила га Кпнценденту и 
Републишкпј управи за инспекцијеске ппслпве, какп би се предузеле пдгпварајуће мјере 
укпликп се утврде неправилнпсти.    

3. Пдређени брпј кпнцесипних предузећа није предузимап знашајне активнпсти на реализацији 
угпвпра п кпнцесији, затим није изврщавап угпвпрпм дефинисане пбавезе у утврђеним 
рпкпвима щтп је дпвелп дп пзбиљнпг застпја у реализацији кпнцесипнпг ппсла. Један дип тих 
кпнцесипних предузећа се налази у кпмерцијалнпм раду иакп не испуоавају закпнпм 
прпписане услпве, дпк други дип тих кпнцесипнара већ дуже вријеме биљежи пзбиљан застпј у 
реализацији припремних активнпсти дп ппшетка кпмерцијалнпг рада. Кпмисија анализира  
угпвпре какп би се предузели пдгпварајући кпраци кпји укпликп анализе тп ппкажу мпгу да 
резултују раскидпм истих.   

4. Ппстпји прпблем неусаглащенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из ппјединих пбласти са 
Закпнпм п кпнцесијама щтп се првенственп пднпси на дпдјелу кпнцесије у впдним тпкпвима, за 
експлпатацију щљунка и пијеска. Треба истаћи да су земље у пкружеоу у прптеклпм перипду 
закљушиле већи брпј кпнцесија за експлпатацију щљунка и пијеска и кпје се успјещнп реализују. 
У Републици Српскпј јпщ увијек нема ниједнпг закљушенпг угпвпра из пве пбласти, кап ни 
ппднещених захтјева кпји се налазе у прпцедури за дпдјелу кпнцесије, иакп се пвај ресурс 
интензивнп експлпатище и кпристи. Кпмисија сматра да се прирпдна бпгатства и јавна дпбра не 
би требала уступити на кприщћеое без прпведенпг ппступка дпдјеле кпнцесије, у складу са 
Закпнпм п кпнцесијама. 

5. Кпмисија је анализпм дпдјељених кпнцесија пп регијама дпщла дп закљушка да се за ппједине 
минералне сирпвине траже нпва пдпбреоа за експлпатацију, тј. прпвпде се или су прпведени 
нпви ппступци дпдјеле кпнцесија, иакп је евидентнп да на тим ппдрушјима ппстпје дпвпљни 
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капацитети за експлпатацију исте минералне сирпвине и кпји се не кпристи у пунпм капацитету. 
Та минерална сирпвина ппред тпга щтп не мпже да се пласира у тпликим кплишинама на 
дпмаћем тржищти, такпђе, не мпже да се пласира и на пстала тржищта у кплишинама у кпјима 
мпже да се прпизведе са инсталисаним капацитетима. Кпмисија је у дпсадащопј дпдјели 
кпнцесија у пбласти минералних сирпвина, упшила кпнцентрацију кпнцесипних прпјеката на 
ппјединим регијама, щтп мпже да представља прпблем у будућем перипду када се ради п 
предимензипнисанпсти капацитета у пднпсу на пптребе тржищта. Приликпм дпдјеле нпвих 
кпнцесија у нареднпм перипду све релевантне институције би требале пбратити пажоу на пвај 
прпблем. 

6. Кпд реализације пдређенпг брпја закљушених угпвпра из пбласти кприщћеоа впда упшен је 
слаб напредак, пднпснп застпј, па би билп неппхпднп у нареднпм перипду пбавити физишку 
кпнтрплу рада пвих кпнцесипних предузећа на терену, какп би се прецизирале мјере за 
„интензивнију“ реализацију већег брпја угпвпра из пве пбласти. Кпд пдређенпг брпја 
кпнцесипнара кпји су у кпмерцијалнпм раду биљежи се знашајан пад у прпизвпдои и прпдаји 
впде на тржищту и оихпв рад са минималним капацитетпм. Такпђе, некпликп кпнцесипних 
предузећа ппсједују изграђене пбјекте и ппстрпјеоа за флащираое впде, али нису били у 
кпмерцијалнпј прпизвпдои. На услпжоаваое стаоа у пвпј пбласти негативнп утише и нелпјална 
кпнкуренција из земаља пкружеоа, кап и Федерације Бпсне и Херцегпвине, недпстатак пбртних 
средстава, пптреба за већим инвестиципним улагаоима, предимензипнисан капацитет 
пунипница и другп.  

 
 

3.5. Активности Комисије из области трговине и туризма 
 
3.5.1. Рјешења Комисије 
 

У тпку 2019. гпдине, Министарствп тргпвине и туризма  је упутилп 3 (три) захтјева кпји се 
пднпсип на рјещаваое предмета из пбласти туризма, а Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству 
тргпвине И туризма:  
 

- 1   (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти;  
- 1   (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Дпкументацију за јавнп надметаое.   

 
У табелама 13. и 14. дат је преглед рјещеоа Кпмисије у 2019. гпдини из пбласти тргпвине и 

туризма. 
 
Табела 13. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти тргпвине и туризма  у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за изградоу 
пбјеката инфраструктуре и 
супраструктуре на ппдрушју 
ппщтине Теслић 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Ппдрушју 
ппщтине Теслић у 

етнп селу 
„Успра“, 
Блатница 

20.06.2019. 

Укупнп је дата 1 (једна) сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти из пбласти тргпвине и 
туризма. 
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Табела 14.- Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое пбласти 
тргпвине и туризма у 2019. гпдини: 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
ЗТЦ „Баоа Врућица“ 
а.д. Теслић 

Изградоа пбјеката 
инфраструктре и 

супраструктуре на ппдрушју 
ппщтине Теслић у етнп селу 

„Успра“, Блатница 

Дата сагласнпст на 
Дпкументацију за 
јавнп надметаое 

25.12.2019. 

Укупнп је дпнесоенп 1 (једнп) рјещеое п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое 
из пбласти тргпвине и туризма. 
 

3.6. Активности Комисије из области саобраћаја и веза  

3.6.1. Рјешења Комисије 
 
У тпку 2019. гпдине, Министарствп сапбраћаја и веза упутилп је 3 (три) захтјева кпји су се 

пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое, кприщтеоа и пдржаваоа пдмприщта 
„Бркића Впда“ са пратећим садржајем и бензинским пумпама на аутппуту Баоа Лука- Дпбпј. 

Тпкпм  2019. гпдине, из пбласти сапбраћаја, Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству 
сапбраћаја и веза: 

- 1 (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти; 
- 1  (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Дпкументацију за јавнп надметаое за дпдјелу     

кпнцесије из пбласти изградое, кприщтеоа и пдржаваоа пдмприщта; 
- 1  (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на Приједлпг угпвпра п кпнцесији. 

 
Министарствп сапбраћаја и веза је дпставилп 1 (један) закљушен угпвпр п кпнцесији из 

пбласти изградое и кприщћеоа аутппута и пдмприщта у 2019. гпдини.    
 

У табелама 15, 16, 17. и 18. дат је преглед  закљушених угпвпра, те рјещеоа и закљушака 
Кпмисије у 2019. гпдини из пбласти изградое и кприщћеоа аутппута и пдмприщта.  
 
Табела 15. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа аутппута 
и пдмприщта у 2019. гпдини:  

р/б Кпнцесипнар Предмет Бр. Угпвпра  
Датум 

закЉушеоа 
Угпвпра 

1 
„БРЧКП ГАС“ д.п.п. 
Бршкп 

Изградоа, кприщћеое и 
пдржаваое пдмприщта „Бркића 
Впда“ са пратећим садржајем и 

бензинским станицама на 
аутппуту Баоа Лука-Дпбпј 

13.03/345-1297/19 23.08.2019 

Укупнп је закљушен 1 (један) угпвпр п кпнцесији из пбласти сапбраћаја и веза. 
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Табела 16. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти изградое и кприщћеоа аутппута и пдмприщта у 2019. гпдини:  

1 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за изградоу, 
кприщћеое и пдржаваое 
пдмприщта са пратећим 
садржајем и бемзинским 
станицама  

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти 

Аутппут Баоа 
Лука - Дпбпј 

20.06.2019. 

Укупнп је дпнесенп 1 (једнп)  рјещеое п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти за 
дпдјелу кпнцесије из пбласти сапбраћаја и веза. 
 
 
Табела 17.- Рјещеоа Кпмисије п даваоу Сагласнпсти на Дпкументацију за јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије из пбласти сапбраћаја у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за 
изградоу, кприщтеое и 
пдржаваое пдмприщта 
„Бркића Впда“ са пратећим 
садржајем и бензинским 
станицама  

Дата претхпдна 
сагласнпст на 

дпкументацију за  јавнп 
надметаое 

Пдмприщте 
„Бркића Впда“ са 

пратећим 
садржајем и 
бензинским 

станицама на 
аутппуту Баоа 

Лука-Дпбпј 

08.05.2019. 
 

Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) рјещеое п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије из пбласти изградое, кприщтеоа и пдржаваоа пдмприщта. 
 
 
Табела 18- Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији за дпдјелу 
кпнцесије из пбласти сапбраћаја у 2019. гпдини:  

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
„БРЧКП ГАС“ д.п.п. 
Бршкп 

Изградоа, кприщћеое и 
пдржаваое пдмприщта 

„Бркића Впда“ са 
пратећим садржајем и 

бензинским станицама на 
аутппуту Баоа Лука-Дпбпј 

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

02.08.2019. 

Укупнп је дпнесенп 1  (једнп) рјещеое п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра дпдјелу кпнцесије 
из пбласти сапбраћаја. 
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3.7. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног  
земљишта и водних добара  

 
3.7.1. Рјешења Комисије  
 

У тпку 2019. гпдине, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде упутилп је 39 
(тридесет и девет) захтјева, кпји  су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара у Републици Српскпј.  

У тпку 2019. гпдине из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара, 
Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству ппЉппривреде, щумарства и впдппривреде:  

 5  (пет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти;  

 3  (три) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на Дпкументацију за Јавнп надметаое;  

 3  (три) рјещеоа п давоу сагласнпсти на пренпс угпвпра и прпмјену власнишке структуре 
кпнцесипнара;  

 5  (пет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији;  

 6 (щест) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 
 
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је Кпмисији дпставилп 3 (три) 

закљушена угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра 
у 2019.гпдини. 
 

У табелама  19, 20, 21, 22, 23. и 24. дат је преглед закљушених угпвпра, сагласнпсти и рјещеоа 
Кпмисије у 2019. гпдини из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра: 
 
Табела 19. - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта и впднпг дпбра у 2019. гпдини:  

р/б Кпнцесипнар Предмет Бр. Угпвпра  
Датум 

закљушеоа 
Угпвпра 

1 
„Д&Д ТЕАМ" д.п.п. 
Брпд 

 
Угпвпр п кпнцесији за 

експлпатацију ппдземних впда 
за пптребе флащираоа на 
лпкалитету „Дпоа Врела", 

ппщтина Брпд  

12.07-337-318/19 

 
14.03.2019. 

 

2 „СТПГЛАВ" д.п.п. Рудп  

Угпвпр п кпнцесији за 
експлпатацију ппдземних впда 

за пптребе флащираоа на 
лпкалитету „Пазаље", ппщтина 

Рудп 

12.07-337-331/19 20.08.2019. 

3 
 
„СТУДЕНАЦ" 
д.п.п.Градищка  

Угпвпр п кпнцесији за 
експлпатацију ппдземних впда 

за пптребе флащираоа на 
лпкалитету „Ракпвица-

Букпвица", ппщтина Кпзарска 
Дубица 

12.07-337-203/19 
11.09.2019. 

 

Укупнп су закљушена 3 (три) угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта 
и впднпг дпбра.  
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Табела 20. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа  

1 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
на ппдрушју ппщтине Спкплац 
(ЈУ Ппљппривредни институт 
Републике Српске, Баоа Лука) 

        Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

На ппдрушју 
ппщтине Спкплац  

12.02.2019. 

2 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за закљушеое 
Анекса III за кприщтеое 
ппљппривреднпг земљищта 
на ппдрушју ппщтине Лактащи 
(ЗЗ „ЛИВАЧ“, Александрпвац) 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

На ппдрушју 
ппщтине Лактащи 

25.04.2019. 

3 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
на ппдрушју града Бијељина 
(„ЗП КПМЕРЦ“  д.п.п. Врщани, 
Бијељина) 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

На ппдрушју 
ппщтине 
Бијељина 

17.09.2019. 

4 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за кприщтеое 
ппљппривреднпг земљищта 
на ппдрушју ппщтине Кпзарска 
Дубица („ЈЕЛЕНА“ д.п.п. 
Кпзарска Дубица) 152,5197ha 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

На ппдрушју 
ппщтине 

Кпзарска Дубица 
18.12.2019. 

5 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за кприщтеое 
ппљппривреднпг земљищта 
на ппдрушју ппщтине Кпзарска 
Дубица („ЈЕЛЕНА“ д.п.п. 
Кпзарска Дубица) 93,3883ha 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

На ппдрушју 
ппщтине 

Кпзарска Дубица 
18.12.2019. 

Укупнп је дпнесенп 5 (пет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на Студију екпнпмске пправданпсти из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра.  
 
 
Табела 21. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на Дпкументацију за Јавнп надметаое из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2019. гпдини:  

р/б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа  

1 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 

експлпатацију впде за пптребе 
флащираоа са извприщта 

„Ппппви“ ( 1,33 l/s) 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

На ппдрушју 
ппщтине 
Бијељина 

 
05.07.2019. 
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2 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 

експлпатацију впде за пптребе 
флащираоа са извприщта 

„Мпкрп“ (1 l/s) 
 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

На ппдрушју 
ппщтине Пале 

05.07.2019. 

3 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
кприщћеое ппљппривреднпг 
земљищта ради пбављаоа 
ратарскп-стпшарске 
прпизвпдое на ппдрушју 
ппщтине Невесиое, у 
ппврщинп пд 1140,8175 hа 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Ппщтина 
Невесиое 

16.10.2019. 

Укупнп су дпнесена  3 (три) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2019. гпдини.  
 
 
Табела 22.- Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији 
и прпмјени власнишке структуре из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг 
дпбра  у 2019. гпдини: 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 „ДУВАН“ а.д. Бијељина 

Уступаое угпвпра п 
кпнцесији за кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта на ппдрушју 
ппщтине Бијељина  на 
нпвпг стицапца „ПП СНПП“ 
д.п.п. Бијељина 

 
 

Дата је 
сагласнпст на 

уступаое угпвпра 

 
 
 

06.03.2019.. 

2 „Д&Д  ТЕАМ“ д.п.п.  

 
Уступаое угпвпра п 
кпнцесији за експлпатацију 
ппдзевних впда на 
извприщту „Дпоа Врела"на 
стицапца „ AQUA DORIA“ 
д.п.п. Дервента 

Дата је 
сагласнпст на 

уступаое угпвпра 
п кпнцесији 

14.03.2019. 

3 
„CASTELLINA SRPSKA“ д.п.п. 

Мпдриша 

Пренпс 100 % власнишких 
права на „ВИТАЛАНД“ 

д.п.п. Градищка 

 
Дата је 

сагласнпст на 
пренпс 

власнишких права 

 
 

11.04.2019. 

Укупнп су дпнесена 3 (три) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое Угпвпра п кпнцесији и 
прпмјени власнишке структуре из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта.  
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Табела 23. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2019.гпдини: 

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа 

1 
 „ЈАХПРИНСКА ВПДА“ 
д.п.п. ппщтина Пале 

Експлпатација ппдземних 
впда на извприщту 

„Јахпринска впда“ у сврху 
флащираоа питке впде 

(0,65 l/s) 

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

31.01.2019. 

2 
ЈУ „Ппљппривредни 
институт Републике 
Српске“ 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 

земљищта на ппдрушју 
ппщтине Спкплац 

(ппврщина 84,8679 hа)  

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

08.05.2019. 

3 
„РИБОАК ЈАО“ д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеое јавнпг впднпг 
дпбра у сврху узгајаоа 

рибљег фпнда на 
лпкалитету „Језерп“, 

ппщтина Језерп 

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

02.08.2019 

4 
„РИБОАК ЈАО“ д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеое јавнпг впднпг 
дпбра у сврху узгајаоа 

рибљег фпнда на 
лпкалитету „Гпрои 

Рибник“, ппщтина Рибник 

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

02.08.2019. 

5 
„НН ХПЛДИНГ“ д.п.п. 
Бијељина 

Експлпатација впде на 
лпкалитету „Ппппви“, 

ппдрушје града Бијељина 

Сагласнпст на 
Приједлпг угпвпра 

18.12.2019. 

Укупнп је датп 5 (пет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра.  
 
Табела 24. - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2019. гпдини:  

р/б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпщеоа 
Рјещеоа  

1 
ЗЗ „ЛИВАЧ“ Александрпвац, 

ппщтина Лактащи 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
Приједлпг 

Анекса 3 угпвпра 
08.05.2019. 

2 
ПД „СЕМБЕРИЈА“ а.д. 
Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
Приједлпг 

Анекса 4 угпвпра 
30.05.2019. 

3 

 
ЗЗ „ЛИВАЧ“ Александрпвац, 
ппщтина Лактащи 

 
 

 

           Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
закљушеое 

дппуне Анекса 3 
Угпвпра 

13.06.2019. 
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4 
„ДАРКП КПМЕРЦ“ д.п.п. 
Кпсијеревп 
 

                Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
Приједлпг 

Анекса 2 Угпвпра 
 

25.07.2019. 

5 „ЗП КПМЕРЦ“д.п.п. Врщани 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
Приједлпг 

Анекса 4 угпвпра 
03.12.2019. 

6 

 
ПЗ „АГРПТИМ“ п.п. 
Бијељина 
 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 

Сагласнпст на 
закљушеое 

Анекса 2 Угпвпра 
18.12.2019. 

Укупнп је дпнесенп 6 (щест) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији 
из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра.  

 
 
3.7.2. Провјера рада Концесионара  
 

Кпмисија је, на пснпву шлана 58. Закпна п кпнцесијама, пбављала  прпвјеру рада 
кпнцесипнара, у складу са закљушеним угпвпрпм п кпнцесији, шији је предмет кпнцесије 
ппљппривреднп земљищте, кпје је дпдјељенп  ради пбављаоа ратарства, стпшарства, впћарства и др. 
кап и јавнпг впднпг дпбра. Прпвјера је изврщена пбиласкпм кпнцесипнара, разгпвприма са 
пвлащтеним представницима и увидпм у релевантну дпкументацију, те сашиоаваоем записника п 
свакпј ппјединашнпј изврщенпј прпвјери. У извјещтајнпм перипду представници Кпмисије су, псим 
врщеоа прпвјере рада кпнцесипнара, директним кпнтактпм са кпнцесипнарима на терену, 
прикупљаоем и анализираоем извјещтаја п реализацији кпнцесипнпг прпјекта дпстављених пд 
стране кпнцесипнара, ппменутп анализирали  у циљу щтп бпљег сагледаваоа степена и динамике 
реализације кпнцесипнпг угпвпра.  

На пснпву прпвјере рада кпнцесипнара, мпже се исказати шиоеница, да ппстпје 
кпнцесипнари  кпји уреднп и на вријеме изврщавају угпвпрне пбавезе, те кпнцесипнари кпји не 
изврщавају пбавезе у складу са закљушеним угпвпрпм. Извјестан брпј кпнцесипнара из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта супшавају се са кпнстантним прпблемима, а тп су: 

- узурпације ппљппривреднпг земљищта ппд кпнцесијпм пд стране трећих лица; 
- неувпђеое кпнцесипнара у ппсјед (записнишки уведени у ппсјед, а фактишки пдређени брпј 

кпнцесипнара није уведен у ппсјед); 
- немпгућнпст уписа права кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта из угпвпра п кпнцесији у 

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

кпнцесипнари их кпристе, али не мпгу за исте пстварити ппдстицајна средства (слушај 
кпнцесипнара из Кпзарске Дубице); 

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

- неплаћаое или нередпвнп плаћаое кпнцесипне накнаде. 
У пвпм извјещтајнпм перипду анексиран је извјестан брпј угпвпра п кпнцесији за кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта и јавнпг впднпг дпбра, а разлпзи се пднпсе на ппшетак и нашин плаћаоа 
кпнцесипне накнаде, прпдужетак кпнцесипнпг перипда, пднпснп усклађиваое са кпнцесипним 
накнада у пбласти ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, усвпјенпг у Закпну п измјенама и 
дппунама закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 16/18)  кап и 
усклађиваое предмета кпнцесије - земљищне ппврщине са ппдацима из јавних регистара 
(земљищне коиге и катастар неппкретнпсти), те искљушиваое неппљппривреднпг земљищта из 
предмета кпнцесије (щума, путева, сппртских терена, изграђенпг земљищта и другп). 
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Пп Закпну п кпнцесијама, Ппреска управа је пвлащтена да врщи надзпр и утврђиваое пбавезе 
плаћаоа кпнцесипне накнаде за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, у складу са кпнцесипним 
пднпспм угпвпрних страна, али није пвлащтена да усппставља или мијеоа кпнцесипнп-правни пднпс, 
за щта је надлежнп Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, кап угпвпрна страна, 
пднпснп кпнцендент. Стпга, Кпмисија сматра да сва права и пбавезе прпистишу из угпвпрнпг пднпса, 
пд мпмента када кпнкретан правни пднпс ступи на снагу. Штп се тише кпнцесипне накнаде, иста 
представља нпвшани еквивалент за кприщћеое кпнцесипнпг дпбра и пбавезан је елемент угпвпра п 
кпнцесији. Закпн п кпнцесијама такпђе регулище да је сваки кпнцесипни угпвпр, кпји не садржи 
пдредбу п плаћаоу кпнцесипне накнаде, нищтаван. Сматрамп да угпвпрне стране, ташније 
кпнцендент и кпнцесипнар требају, у нареднпм перипду, изврщити пправнаое уплата, какп би се 
ствприла пптпуна слика п плаћаоу кпнцесипне накнаде пп пснпву кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта, у пдређеним временским интервалима. 

Кпмисија, у кпнтрплисаним кпнцесипним друщтвима у 2019. гпдини, није кпнстатпвала нити 
један слушај издаваоа земљищта у закуп трећим лицима, щтп сматрамп унапређеоем кпнцесипних 
пднпса, а с друге стране, заинтереспванпщћу кпнцесипнара за кприщћеое ппљппривреднпг 
земљищта, а тиме и пправданпст ппстпјаоа система кпнцесија у пбласти кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта. Истишемп да се у пвпм извјещтајнпм перипду ущлп у заврщну фазу 
дпдјеле дпдатнпг ппљппривреднпг земљищта ппд кпнцесију, ради пгледне прпизвпдое аутпхтпних  
спрти ппљппривредних култура. Такпђе, у пвпм  извјещтајнпм перипду и ппред шиоенице да је 
смаоен брпј узурпација ппљппривреднпг земљищта пд стране бесправних кприсника, ипак 
регистрпвана је иста кпд кпнцесипних кприсника, кап щтп је тп слушај са Кпнцесипнарима:  

 „Зелен Гај“ д.п.п. Градищка ;  

 „Маљшић“ д.п.п. Градищка; 

 „Млин Павлпвић” д.п.п. Бијељина и 

 „Никплић прпмет” д.п.п. Бијељина. 
Ппсебнп мпрамп нагласити да су кпнцесипна друщтва тпкпм 2019. гпдине претрпјела щтете 

на усјевима и засадима впћа усљед елементарне неппгпде (град, мраз, прекпмјерне падавине и 
другп). Приликпм пбиласка кпнцесипних ппврщина представници Кпмисије су кпнстатпвали да је 
2019. гпдина била прилишнп тещка за ппљппривредне прпизвпђаше. Наиме, кищни перпд се 
неупбишајенп пбилатп и дугп задржап тпкпм цијелпг сјетвенпг перипда такп да је увелике пдгпдип и 
птежап да се сјетва пбави на вријеме, а щтп се пдразилп на принпсе. Пптпм је у мјесецу јулу град 
нанип щтете на ппљппривредним културама у пдређеним ппдрушјима. Упшенп је и да ппједини 
кпнцесипнари слабп пдржавају ппљппривреднп земљищте дпбијенп ппд кпнцесију, и ппред 
скпращоег искуства везанпг за ппплаве. Наиме, дпвпдни и пдвпдни канали су запущтени, те се 
услијед таквпг стаоа не врщи дренажа ппљппривреднпг земљищта. Кршеоем и шищћеоем пдвпдних 
и дпвпдних канала кап и дренажпм земљищних ппврщина умаоиле би се ппсљедице пд ппплава и 
ппдземних впда, а самим тим и принпси ппљппривредних култура би били знатнп већи. Пве 
шиоенице су презентпване кпнцесипнарима, јер им тп представља и угпвпрну пбавезу, те у 
нареднпм перипду неппхпдан је рад на наведенпм прпблему, а у сарадои са Министарствпм 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде.   
 

3.7.3. Преглед активности на реализацији Уговора о концесији из области 
коришћења пољопривредног земљишта и водних добара у 2019. години. 
 

У Прилпгу брпј 5.  Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2019. гпдину, 
сашиоен је табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара у 2019. гпдини. 

У Прилпгу брпј 6. Извјещтаја дат је преглед сппразумнп и једнпстранп раскинутих угпвпра за 
кприщћеое ппљппривреднпг земљищта у 2019. гпдини, из шега је видљивп да је Министарствп 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде раскинулп самп 1 (један) Угпвпр п кпнцесији за 
кприщћеое ппљппривреднпг земљищта. 
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3.7.4. Закључци 
 

У извјещтајнпм перипду и даље је присутан прпблем неажурнпсти ппдатака у јавним 
евиденцијама (земљищним коигама и катастру неппкретнпсти), щтп птежава Влади Републике 
Српске да правилнп и закпнитп распплаже истим, путем дпдјеле кпнцесија, шиме су прпузрпкпвани 
судски сппрпви кпјим се нанпси щтета бучету Републике Српске.  

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

Пкп наведених активнпсти у ппглављу 3.7.2. Министарствп ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде би требалп активније сарађивати са Републишкпм управпм за гепдетске и импвинскп-
правне ппслпве Републике Српске, кап и Републишким јавним правпбранилащтвпм, а све у циљу 
усппставе јединствене евиденције п неппкретнпстима и убрзанпм рјещаваоу импвинскп-правних 
сппрпва.  

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

Приликпм прпвјере рада Кпнцесипнара, пвлащтени представници Кпмисије су кпнстатпвали 
да извјестан брпј кпнцесипнара не ппщтује угпвпрене пбавезе, а кпје се пднпсе на пдржаваое 
кпнцесипнпг дпбра – ппљппривреднпг земљищта датпг ппд кпнцесију. Кпнцесипнари не пдржавају 
пдвпдне и дпвпдне канале, не спрпвпде мјере дренаже ппљппривреднпг земљищта, шиме би се 
знатнп умаоиле ппсљедице ппплава и ппдземних впда, а знатнп  ппвећали принпси. Кпнцесипнару 
кпјем истекне закљушени угпвпр п кпнцесији, кап и укпликп прпдужи исти нпвим кпнцесипним 
перипдпм, у тпм прпдуженпм кпнцесипнпм перипду примјеоиваће се кпнцесипна накнада за 
кприщћеое ппљппривреднпг земљищта кпја ће се пбрашунавати пп јединици мјере у 
кпнвертибилним маркама пп хектару ппврщине (КМ/hа) у складу са Закпнпм п измјенама и дппунама 
закпна п кпнцесијама кпји регулище кпнцесипне накнаде у пбласти ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде.  

Кпнцесипна накнада у пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта за 2019. гпдину 
изнпси 1.214.722,94 КМ , а иста је у 2018. гпдини изнпсила 866.174,00 КМ, щтп представља ппвећаое 
у изнпсу  пд 348.548,94 КМ пднпснп ппвећаое пд 30 %.  Такпђе, дип кпнцесипнара плаћа кпнцесипну 
накнаду пп пстваренпм гпдищоем прихпду, а дип пп јединици мјере, пднпснп пп хектару. 

На пснпву урађене анализе стаоа у пбласти ппљппривреде сматрамп да би пва дјелатнпст у 
нареднпм перипду требала бити ппсебнп стратещки уређена. 

3.8. Активности Комисије из области финансија 

3.8.1. Рјешења Комисије 
 

У тпку 2019. гпдине, Министарствп финансија није упутилп ниједан захтјев  кпји  се пднпсип 
на рјещаваое предмета из пбласти приређиваоа игара на срећу у казину, а за кпји ппстпји закљушен 
један (један) кпнцесипни угпвпр  кпнцесипнара „ГРАНД Л.Т.Д.“ д.п.п. Баоа Лука, кпји у склппу 
угпвпра има 7. Анекса, такп да у 2019. гпдини Кпмисија није имала дпстављен ниједан предмет за 
рјещаваое, те, самим тим, није ппстпјала пптреба за рјещаваое предмета из пве пбласти, сем 
редпвних активнпсти Кпмисије у смислу прпвјере реализације угпвпра п кпнцесији. 
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4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА   
 
 

Какп је прпписанп Закпнпм п кпнцесијама, пдредбпм шлана 53. ташка з), надлежнпст Кпмисије 
је да прпвјерава цјелпкупан рад кпнцесипнара, а у складу са угпвпрпм п кпнцесији. У склппу 
наведене прпвјере, Кпмисија ппклаоа пажоу и прпвјери шланпва угпвпра кпјима су дефинсани 
услпви, нашини, висина пбрашуна а нарпшитп наплате кпнцесипне накнаде.  

Такпђе, у складу са пдредбама Закпна кпјима се уређује ппрески ппступак и у складу са 
шланпм 62. ташка 4. Закпна п кпнцесијама, кпнтрплу пбрашуна и плаћаоа кпнцесипне накнаде 
утврђене угпвпрпм п кпнцесији врщи Ппреска управа Републике Српске. 

На пснпву гпре наведенпг те пристиглих, пбједиоених, пбрађених и систематизпваних 
ппдатака пд стране Ппреске Управе и Министарства финансија Републике Српске - Респр за фискални 
систем, дпбијених на захтјев Кпмисије за кпнцесије, а такпђе и на пснпву дпкументпваних ппдатака 
пд стране кпнцесипнара, гдје је Кпмисија изврщила анализу и уппређуваое дпбијених ппдатака пд 
стране кпнцесипнара кап и пд стране званишнпг пргана тј. Ппреске управе Републике Српске у тпку 
2019. гпдине уплаћенп је укупнп 35.073.576,96 КМ (тридесет пет милипна седамдесет три хиљаде пет 
стптина седамдесет щест кпнвертибилни хмарака и 96/100). 

Уплата кпнцесипне накнаде за перипд 01.01.2019. - 31.12.2019. гпдине је, у пднпсу на перипд 
уплата 01.01.2018. - 31.12.2018. гпдине, маои за изнпс пд  19.366.275,35 КМ. 

Наведенпм смаоеоу наплате кпнцесипне накнаде у највећпј мјери је дппринијелп увпђеое у 
кпнцесипни пднпс великих енергетских субјеката Републике Српске, кпји се заврщип у 2018. гпдини 
тј. у 2018. гпдини су закљушени кпнцесипни угпвпри са „РиТЕ Гацкп“,  „РиТе Угљевик“, „МХ  
Електрппривреда РС“ са свпјим зависним предузећима, а шије закљушеое тих кпнцесипних угпвпра се 
директнп пдразилп на изнпс уплата једнпкратних кпнцесипних накнада при закљушеоу 
угпвпра.Реализација наведених угпвпра у нареднпм перипду ће се ппзитивнп пдразити на ппвећаое 
кпнцесипне накнаде. 

Надаље, пп инфпрмацијама дпбијеним из Министарства финансија тј. оенпг пргана - Ппреске 
управе, а све  у складу са шланпм 62. ташка 4. Закпна п кпнцесијама, гдје кпнтрплу пбрашуна и 
плаћаоа кпнцесипне накнаде утврђене угпвпрпм п кпнцесији врщи Ппреска управа Републике 
Српске, коижеое уплата кпнцесипне накнаде за 2019. гпдину су пребашене у 1. квартал 2020. гпдине, 
а кпји ппдатак није приказан у укупнп наплаћенпј кпнцесипнпј накнади са пресјекпм на дан 
31.12.2019. гпдине. 

Такпђе, у 2018. гпдини је једнпкратна кпнцесипна накнада за правп кприщћеоа за изградоу 
аутппута „Баоа Лука – Приједпр – Нпви Град „ – прва фаза Баоа Лука – Приједпр, уплаћена пд стране 
кпнцесипнара „SDHC-CSI BH“ д.п.п. Баоа Лука, је изнпсила  8.735.910,28 КМ, а кпји изнпс се пшитпвап 
у смаоеоу уплате кпнцесипне накнаде у 2019. гпдини, јер није закљушен ниједан кпнцесипни угпвпр 
у 2019. гпдини са изнпспм једнпкратне кпнцесипне накнаде у наведенпм изнпсу за 2018.гпдину. 

Врсте прихпда у Бучет Републике Српске на кпје се врще и коиже уплате кпнцесипне накнаде 
су : 

 ВП 721112 -   прихпди пд даваоа права на експлпатацију прирпдних ресурса; 

 ВП 722424 -   накнада за кприщћеое минералних сирпвина; 

 ВП 722491 -  кпнцесипна накнада за кприщћеое прирпдних и других дпбара пд ппщтег 
интереса; 

 ВП 722468  -  накнада за кприщћеое прирпдних ресурса у сврху прпизвпдое електришне 
енергије и  

 ВП 722492 –  кпнцесипна накнада за кприщћеое електрпенергетских пбјеката. 
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Схпднп наведенпм, Кпмисија је, директним кпнтактпм са Ппрескпм управпм и Министарствпм 
финансија Републике Српске, дпщла дп сљедећих ппдатака, а у вези укупне наплате кпнцесипне 
накнаде за перипд 01.01.2019. гпдине - 31.12.2019. гпдине: 
 

- Пбласт минералних ресурса:   10.244.646,25 КМ 
- Пбласт енергетике:                                  20.526.825,91 КМ 
- Пбласт ппљппривреде:                      1.214.722,94 КМ  
- Пбласт изградое и кприщћеоа малих хидрпелектрана: 2.930.042,47 КМ 
- Пбласт  сапбраћаја и веза:  
- Пбласт туризма:    
- Пбласт сппртскпг рибплпва:     

                          92.700,00 КМ 
22.636,39 КМ 

                          42.003,00 КМ 

 
 
 
Удип сваких ппјединашних уплата пп врстама пбластима прихпда тј.оихпвп ушещће у укупнпм 

изнпсу уплаћене кпнцесипне накнаде је приказанп у графикпну бр.2: 
 

  
Графикпн бр. 2. 

Наплаћена кпнцесипна накнада за 2019. гпдину пп пбластимадпдјељених кпнцесија у Бучет РС  
 

20.526.825,91
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2.930.042,47
1.214.722,94

Кпнцесипна накнада
Енергетика
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У графикпну бр 3. приказан је пднпс наплате кпнцесипне накнаде из свих пбласти дпдјеле 
кпнцесије  за ппследое 3  (три) гпдине ( у милипнима КМ), а разлпг смаоеоа, какп је наведенп у 
тексту: 
 

 2017. гпдине: 33.569.720,59 КМ; 

 2018. гпдине: 54.417.215,92 КМ и 

 2019. гпдине: 35.073.576,96 КМ. 

 
Графикпн брпј 3 

Уплате укупне кпнцесипне накнаде за ппследое 3 (три) гпдине 

 

2017
2018

2019
East
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35073576,96
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5.БУЏЕТ 
   

      5.1. Финансијски приходи, трошкови и расходи Комисије за концесије  
 

Чланпм 56. Закпна п кпнцесијама регулисан је нашин финансираоа рада Кпмисије. Средства 
се планирају  и пбезбјеђују у бучету Републике Српске. 

Бучетпм Републике Српске за 2019. гпдину, Кпмисији су планирана средства у изнпсу пд 
800.000 КМ у пквиру прганизаципнпг кпда Генералнпг секретаријата  Владе Републике Српске 
(0405001) на ппзицији 482100 - трансфер Кпмисији („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 
122/18). 

Презентација и саставаљаое финансијских извјещтаја прпписана је шланпм 60. Закпна п 
кпнцесијама, фпрма, рпкпви и нашин шланпвима 57, 58. и 59. Правилника п финансијскпм 
извјещтаваоу бучетских кприсника прихпда бучета Републике, ппщтина, градпва и фпндпва, 
(„Службени гласник Републике Срспке“, брпј: 15/17), Правилникпм п рашунпвпдству, 
рашунпвпдственим пплитикама и рашунпвпдственим прпцјенама за бучетске кприснике („Службени 
гласник Републике Срспке“, брпј: 115/17 и 118/18). 

Гпдищои финансијски извјещтај састављен је на пбрасцима и дпстављен Министарству 
финансија у закпнскпм рпку: 

 Пбразац 3б – Преглед прихпда, примитака, расхпда и нетп издатака за нефинасијску импвину 
исказаних ван ГКТ;   
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 Пбразац 4б – Функципнална класификација расхпда и нетп издатака за нефинансијску 
импвину исказаних ван ГКТ; 

 Пбразац  5б – Преглед импвине, пбавеза и извпра исказаних ван ГКТ; 

 Пбразац   6 – Преглед нпвшаних тпкпва; 

 Пбразац   7 – Извјещтај п  брпју и структури заппслених и 

 Преглед трансакција између бучетских јединица 

 Нпте – Наппмене уз финансијске извјещтаје. 
 
Изјава рукпвпдства 

Финансијски извјещтаји састављени су складу са  Закпнпм п рашунпвпдству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Срспке“, брпј: 94/15), Правилникпм п бучетским 
класификацијама, садржини рашуна и примјени кпнтнпг плана за бучетске кприснике („Службени 
гласник РС“ брпј: 98/16 и 115/17), Правилникпм п финансијскпм извјещтаваоу за кприснике прихпда 
бучета Републике, ппщтина, градпва и фпндпва („Службени гласник РС“ брпј: 16/11 и 126/11), 
Правилникпм п рашунпвпдству, рашунпвпдственим пплитикама и рашунпвпдственим прпцјенама за 
бучетске кприснике („Службени гласник Републике Срспке“, брпј: 115/17), Правилникпм п 
финансијскпм извјещтаваоу бучетских кприсника („Службени гласник Републике Срспке“, брпј: 
15/17), Међунарпдним рашунпвпдственим стандардима за јавни сектпр и пдредбама Закпна п 
буческпм систему Републике Српске. Ппред напријед наведених прпписа, примјеоивани  су и 
прпписи из пбласти ппреске регулативе и интерних акта кпја регулищу пдређене пбласти. 
 

5.1.1. Стална средства Комисије  
 

Стална средства Кпмисије коигпвпдственп су евидентирана (К-тп 011) на пснпву пдредби 
Правилника п рашунпвпдственим пплитикама и рашунпвпдственим прпцјенама за бучетске 
кприснике. Пбрашун ампртизације изврщен је у складу са Правилникпм п примјени гпдищоих 
ампртизаципних стппа за бучетске кприснике („Службени гласник Републике Срспке“, брпј: 110/16). 
Коижеое се врщи пп набавнпј вриједнпсти, а пбрашунски птпис примјенпм линеарне метпде пп 
гпдищоим стппама: 
 
Канцеларијски намјещтај  ...................................................... 10,0 
Кпмпјутерска ппрема..............................................................  25,0    
Ппрема за пренпс ппдатака и гласа.......................................   10,0    
Мптпрна впзила....................................................................... 14,3   
Кппир апарат............................................................................    12,5   
Уграђена ппрема .....................................................................   16,5    
Телефпнска ппрема.................................................................    10,0    
Радип и тв ппрема ..................................................................     20,0     
Ппрема за гријаое ....................................................................   12,5 
Ппрема за вентилацију ............................................................    12,5 
Рашунарски прпграми-лиценце................................................    25,0 
Пстала неппменута ппрема.....................................................     20,0   

 
Ампртизација за 2019. гпдину изнпси 18.145 КМ. 
Набавна вриједнпст сталних  средстава (ппстрпјеоа и ппрема – К-тп 0112) на дан 31.12.2019. 

гпдине изнпси 110.174 КМ, исправка вриједнпсти  42.793 КМ и садащоа (нептписана вриједнпст) 
67.381 КМ. 

Изврщен је свепбухватан пппис импвине и пбавезана дан 31.12.2019. гпдине и усклађиваое 
коигпвпдственпг са стварним стаоем, при шему нису кпнстатпване инвентурне разлике. Извјещтај п 
изврщенпм гпдищоем пппису усвпјен је пд стране Кпмисије на 2. Сједници, пдржанпј 06.02.2020. 
гпдине (Пдлука брпј: 01- 147/20 пд 06.02.2020. гпдине). 
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Улагаоа, тј. издаци пп пснпву текућег пдржаваоа, признају се кап расхпди перипда у кпме и 
настану (пбрашунски пснпв). 

Инвентар се птписује 100% на терет трпщкпва пдмах пп стављаоу у упптребу. 
Пптраживаоа се признају пп нпминалнпј вриједнпсти, евентуалнп увећанпј за камате 

пбрашунате у складу са пдредбама угпвпра, Закпна или Пдлукпм предсједника Кпмисије. На дан 
билансираоа врщи се прпцијена ризика ненаплативпсти ппјединашних пптраживаоа.  

На ппзицији (К-тп 129791) исказана су пптраживаоа у изнпсу пд 3.363 КМ пд Фпнда 
здравственпг псигураоа Републике Срспке Филијала Баоа Лука пп пснпву псталих бплпваоа кпја се 
рефундирају.  

На ппзицији (К-тп 123112) исказана су пптраживаоа за изврщене услуге у изнпсу пд 664,00 
КМ за усаглащаваое пп ИПС-у са дпбављашем „МТЕЛ“ а.д. Баоа Лука. 

На ппзицији (К-тп 123315) исказана су пптраживаоа пд радника у изнпсу пд 340,00 КМ за 
мпбилни апарат. 

На ппзицији ( К-тп 129851) исказана су пптраживаоа пд Бучета Републике Српске у изнпсу пд 
66.674,00 КМ пп пснпву трансфера унутар истих нивпа власти. Наплата наведенпг изнпса је извјесна. 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти исказују се у нпминалнпј вриједнпсти израженпј у 
кпнвертабилним маркама, на ппзицији (К-тп 121217), стаое банкпвнпг рашуна на дан билансираоа 
изнпси 3.362 КМ. 
 

5.1.2. Приходи  
 

Прихпди Кпмисије за кпнцесије Републике Српске пстварени су у изнпсу пд 832.266 КМ и тп: 

 из Бучета Републике Српске (К-тп 788) 800.000 КМ у пквиру прганизаципнпг кпда Генералнпг 
секретаријата Републике Српске, пдпбрених закпнским бучетпм за 2019. гпдину („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј: 122/18);  

 Пстали прихпди у изнпсу 28.657 КМ пстварени су пд ЈУ Завпд за заппщљаваое РС пп 
Угпвприма п финансираоу брутп плате приправника дјеце ппгинулих бпраца ВРС брпј: 
02.2.1/0601-2013-2/18 пд 10.07.2018. гпдине и 02.2.1/0601-2198/2018 пд 10.07.2018. гпдине;  

 Прихпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти непрпизведене импвине (К-тп 771511) 
пстварени су у изнпсу пд 3.609 КМ. 
Прихпди се признају пп мпдификпванпј пбрашунскпј пснпви у рашунпвпдственпм пбрашунскпм 

перипду у кпјем су мјерљиви и/или распплпживи (наплаћени и укалкулисани прихпд). 
 

5.1.3. Расходи 
 

Расхпди у финансијским извјещтајима евидентирани су на пбрашунскпј пснпви (нашелп 
настанка дпгађаја), у перипду у кпме је пбавеза за плаћаое и настала без пбзира да ли је и изврщенп 
плаћаое, кап и ампртизација кпја терети расхпде пбрашунскпг карактера.   

У извјещтајнпм перипду (01.01-31.12.2019. гпдине) текући расхпди (К-та 41) ппслпваоа 
пстварени су у укупнпм изнпсу пд 790.826 КМ, пп структури изнпсе: 

- Расхпди за брутп плате заппслених (К-тп 4111)                                             650.338 

- Расхпди за брутп накнаде трпщкпва и псталих лишних примаоа  
заппслених (К-тп  4112)                                                                                           15.484 

- Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникаципних 

 и трансппртних услуга (К-тп 4122)                                                                                    34.085 

- Расхпди за режијски материјал (К-тп 4123)                                                                      9.185 

- Расхпди за текуће пдржаваое  средстава  (К-тп 4125)                                                  9.674 

- Расхпди пп пснпву сл.путпваоа и смјещтаја ( К-тп 4126                                             14.401 

- Расхпди пп пснпву утрпщка гприва (К-тп 41263)                                                           11.343                         
- Расхпди за услуге,пдржаваоа рашунара и прпграма (К-тп 4127)                              14.025 

- Расхпди за струшне услуге (К-тп 4129)                                                                                 2.554 



51 

 

- Расхпди пп пснпву репрезентације у земљи (К-тп  4129)                                            13.732 

- Расхпди пп пснпву дппринпса кпји терете трпщ.(К-тп 4129)                                        1.298 

- Расхпди пп пснпву семинара, савјетпваоа и сл. (К-тп 41292)                                      6.447 

- Пстали расхпди, рекламни материјал, манифестације  ( К-тп 41299)                        8.260 

 
 
Пбрашунски расхпди 

- Расхпди пп пснпву ампртизације (К-тп 4712)                                                             18.145 
- Пстали расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти неф. импв. (К-тп 4715)                      1.199 

 
Из пстваренпг прихпда исфинансирани су сви расхпди, расхпди пп пснпву сервисираоа 

финансијскпг лизинг (кредита), пдпбрен пд стране „SPARКASSE LEASING“ д.п.п Сарајевп на перипд пд 
5 (пет) гпдина и расхпди за набавку канцеларијске и кпмуникаципне ппреме у изнпсу пд 19.675 КМ. 

Неизмирене пбавезе према дпбављашима (К-тп 22311) изнпсе  5.421 КМ, настале пп пснпву 
прпмета рпба и услуга и кпје су међуспбнп усаглащене и плаћене у нареднпм перипду.  
 
Прилпг :  финансијски извјещтаји 
Пбразац 3б – Преглед прихпда, примитака, расхпда и здатака исказаних ван ГКТ 
                          На рашунпвпдственим фпндпвима пд 01 дп 05; 
Пбразац 4б – Функцинална класификација расхпда и нетп издатака за  
                          нефинансијску импвину исказаних ван ГКТ; 
Пбразац 5б – Преглед импвине, пбавеза и извпра исказаних ван ГКТ; 
Пбразац 6  –   Преглед нпвшаних тпкпва; 
Пбразац 7  –   Извјещтај п брпју и структури заппслених, 
Преглед трансакција између бучетских кприсника.  
 
 У септембру 2018. гпдине, Кпмисија је дпнијела пдлуку брпј 01-933-1/18 пд 01.08.2018.гпдине 
на пснпву кпје је закљушила Угпвпре п пбављаоу приправнишкпг стажа, те у радни пднпс примила 4 
(шетири) приправника у пквиру Прпјекта п финансираоу приправнишкпг стажа дјеце ппгинулих 
бпраца на перипд пд 1 (једне) гпдине (Угпвпр п суфинансираоу плате и дппринпса приправника брпј: 
02.2.1/0601-2013-2/18 и 02.2.1/0601-2198-2/18 пд 10.07.2018.гпдине). 
 Брутп плате из пве категприје приправника рефундирале су се пд стране ЈУ Завпда за 
заппщљаваое Републике Српске пп мјесешнп дпстављеним Захтјевима за рефундацију. 
 Угпвпри п приправнишкпм стажу су истекли дана 31.08.2019. гпдине. 

 

6. ЗАКЉУЧЦИ   
 
За земље нискпг степена екпнпмскпг развпја кап щтп су Бпсна и Херцегпвина и Републике 

Српска, кпнцесије представљају најбпљи и најсигурнији нашин регулисаоа даваоа дпбара пд ппщтег 
интереса на кприщћеое, а у циљу пствареоа јавнпг интереса. Развпј кпнцесипнарства у Републици 
Српскпј је пд великпг знашаја за привредни развпј Републике Српске. Из тих разлпга неппхпднп је и у 
будућнпсти oбeзбjeдити дaљи рaзвoj и стaбилнoст кпнцесипнара, пружити им пoдрщку кoд 
oтклaоaоa уoшeних прoблeмa, нeдoстaтaкa и сл.  

На пснпву свих шиоеница и ппдатака наведених у анализи рада Кпмисије, у закљушнпм дијелу 
Извјещтаја изведени су пснпвни прпблеми у пбласти кпнцесипнарства, те преппруке, сугестије и 
приједлпзи за оихпвп рјещаваое. 

Кпмисија је става да и даље све дјелатнпсти, а кпје мпгу бити предмет кпнцесије, нису 
пбухваћене кпнцесипним угпвприма. Низ гпдина Кпмисија у свпјим извјещтајима истише прпблем 
нелегалне експлпатације минералних сирпвина кпје се најшещће пднпсе на експлпатацију щљунка и 
пијеска (из впдптпка, впднпг и ппљппривреднпг земљищта), технишкпг грађевинскпг камена, 
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кварцнпг пијеска, архитектпнскп – грађевинскпг камена, разних врста глина и других минералних 
сирпвина. Пвакав вид нелегалне експлпатације минералних ресурса у знашајнпј мјери пптерећује 
реализацију ппстпјећих кпнцесипних прпјеката, јер представљају нелпјалну кпнкуренцију ппстпјећим 
кпнцесипнарима. Кпмисија је, такпђе, кпнтинуиранп инсистирала на пбавезнпм увпђеоу пве пбласти 
у кпнцесипне пднпсе, а са циљем срeђивaоa стaоa и квaлитeтниje кoнтрoлe, щтп би пбезбиједилп 
знашајнп ппвећаое финансијских средстава у бучету Републике Српске. Нажалпст, и претхпдне 
гпдине кап и ранијих, није билп знашајних ппмака у пвпј пбласти. Да би се ппменутп ппстиглп, 
Кпмисија је ппсебнп тражила ангажпваое свих надлежних пргана из пве пбласти, какп би се кпнашнп 
ријещилп пвп питаое.  

Када су у питаоу минералне сирпвине, и даље је Кпмисија става да механизам кпнтрпле 
пткппаних маса није ријещен на адекватан нашин, те да би кпнтрплу истих требалп једнпм гпдищое 
да врщи лиценцирана гепдетска кућа ангажпвана пд стране Кпнцендента, кпја би изврщила оихпвп 
мјереое, сашинила извјещтај и дпставила га Кпнценденту и Републишкпј управи за инспекцијеске 
ппслпве, а какп би се предузеле пдгпварајуће мјере укпликп се утврде неправилнпсти. Истп такп, 
пбзирпм на шиоеницу да пдређени брпј кпнцесипних предузећа није предузимап знашајне 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији, затим није изврщавап угпвпрпм дефинисане пбавезе 
у утврђеним рпкпвима, щтп је дпвелп дп пзбиљнпг застпја у реализацији кпнцесипнпг ппсла, 
Кпмисија предлаже да се пви угпвпри детаљнп анализирају какп би се предузели пдгпварајући 
кпраци кпји, укпликп анализе тп ппкажу, мпгу да резултирају раскидпм истих.  

Кoмисиja je, у дoсaдaщоoj дoдjeли кoнцeсиja у oблaсти минeрaлних сирoвинa, уoшилa 
кoнцeнтрaциjу кoнцeсиoних прojeкaтa нa пojeдиним рeгиjaмa, щтп представља прпблем у смислу 
предимензипниранпсти капацитета када се ради п пптребама тржищта. Разлпг пвпме је, прије свега, 
услпвљенпст прирпдним бпгатствпм и минералним сирпвинама на ппједнимим ппдрушјима. Пву 
шиоеницу треба имати у виду када је у питаоу прпвпђеое Пплитике дпдјеле кпнцесија на тим 
ппдрушјима, а какп се не би пметап рад кпнцесипнара са већ пптписаним угпвприма п кпнцесијама.  

Кпмисија ппнпвп истише прпблем неусаглащенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из 
ппјединих пбласти са Закпнпм п кпнцесијама щтп се првенственп пднпси на дпдјелу кпнцесије у 
впдним тпкпвима, а за експлпатацију щљунка и пијеска, ппсебнп наглащавајући да су земље у 
пкружеоу у прптеклпм перипду закљушиле већи брпј кпнцесија за експлпатацију щљунка и пијеска, а  
кпје се успјещнп реализују. У Републици Српскпј јпщ увијек нема ниједнпг закљушенпг угпвпра из пве 
пбласти, кап ни ппднесених захтјева кпји се налазе у прпцедури за дпдјелу кпнцесије, иакп се пвај 
ресурс интензивнп експлпатище и кпристи. Кпмисија сматра да је недппустивп да се кприщћеое 
прирпдних бпгатстава и јавних дпбара врщи без прпведених ппступака дпдјеле кпнцесије, у складу са 
закпнским пдредбама. 

Кпмисија ппнпвп кпнстатује да нема већег напретка у реализацији угпвпра за кприщћеое 
впда. И даље су присутни прпблеми кпји се, према ставпвима кпнцесипнара, пднпсе на нeлojaлну 
кoнкурeнциjу из зeмaљa oкружeоa и Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, нeдoстaтaк oбртних 
срeдстaвa, прeдимeнзиoнисaнoст кaпaцитeтa, нeквaлитeтну и застарјелу oпрeму зa пуоeоe вoдe у 
бoцe и сл, а пд шега је назнашајније тещкп псвајаое тржищта кпје су велике мпнппплске фирме већ 
раније псвпјиле. Кпмисија је у тпку 2019. гпдине изврщила прпвјере рада пвих предузећа, те у текућпј 
гпдини, у сарадои са респрним министарствима и псталим институцијама, планира прецизирати 
мјере и упутства кпје би дпвеле дп ппзитинвних ппмака у циљу реализације пвих угпвпра.  

Када су у питаоу кпнцесије на ппљппривреднпм земљищту, Кпмисија кпнстатује, а на пснпву 
рада и пбављених прпвјера реализација кпнцесипних угпвпра, да сви надлежни пргани кпји су 
укљушени у пвај прпцес (министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, Рeпублишка 
упрaва зa гeoдeтскe и имoвинскo-прaвнe пoслoвe Рeпубликe Српскe, Павпбранилащтвп Републике 
Српске и др.) треба активнп да раде на успoстављаоу jeдинствeних eвидeнциjа o нeпoкрeтнoстимa, 
какп би се брпј евентуалних нпвих сппрпва смаоип на минимум.  

Када је у питаоу пбласт енергетике, Кпмисија сугерище да све надлежне институције ппвећају 
ефикаснпст при прпвпђеоу ппступака издаваоа пптребних пдпбреоа и друге дпкументације 
кпнцесипнарима кпји су у прпцесу реализације угпвпра п кпнцесији за изградоу и кприщћеое малих 
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хидрпелектрана. За мале хидрпелектране кпје су птппшеле са радпм, неппхпднп је да се, у сарадои 
са респрним министарствпм, збпг евентуалнп прпмијеоених екпнпмских, технишких, тржищних и др. 
услпва, преиспитају ппједнине пдредбе кпнцесипнпх угпвпра и, у складу са тим, да се прецизније 
дефинищу кпнцесипни перипди, услпви и нашин предаје пбјеката у власнищтвп Републици Српскпј 
накпн истека кпнцесипнпг перипда и др, а ради екпнпмишнијег и ефикаснијег рада, те изврщеоа 
пбавеза из кпнцесипних угпвпра. Кпмисија ппнпвп истише неппхпднпст свепбухватне анализе 
реализације угпвпра п кпнцесији за изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана, те раскидаоа 
пних угпвпра кпд кпјих кпнцесипнари, без пправданпг разлпга, нису реализпвали битне угпвпрне 
пдредбе.  

Кпмисија је раније наппмиоала, а и даље сматра да је пптребнп пбезбиједити адекватан и 
запкружен правни пквир за пбласт кпнцесија и јавнп-приватнпг партнерства кпји би бип прилагпђен 
пптребама Републике Српске, али и прпписима Еврппске уније; да је пптребнп пружити ппмпћ 
кпнцесипнарима у рјещаваоу прпблема пласмана минералних сирпвина и гптпвих прпизвпда на 
тржищте крпз прганизпваое прпмптивних активнпсти, фискалних плакщица за евентуални извпз; да 
је неппхпднп рјещаваое прпблема нелпјалне кпнкуренције настале експлпатацијпм минералних 
сирпвина у Федерацији Бпсне и Херцегпвине и нарпшитп сузбијаое нелегалне експлпатације у 
Републици Српскпј.Такпђе, Кпмисија предлаже да се щтп хитније ускладе правилници п висини 
кпнцеципних накнада и банкарских гаранција пп кпнцесипним пбластима.  
 Кпмисија ппнпвп истише, кап и у ранијим извјещтајима, да је, на пснпву анализе дпсадащоег 
искуства у пракси  и тенденција у пбласти кпнцесија, али и јавнп-приватнпг партнерства у Еврппскпј 
унији и земљама регипна, пптребнп да надлежни републишки пргани и друге институције, у сарадои 
са Кпмисијпм, уз ушещће експерата у пвпј пбласти, приступе изради квалитетнијег нпрмативнпг 
рјещаваоа пвих пбласти у закпнпдавству Републике Српске. Измјанама ппдзакпнских аката, пвај 
прпблем је једним дијелпм умаоен, али за оегпвп кпнашнп и квалитетнп рјещаваое, неппхпднп је 
дпнпщеое нпвих закпна (Закпн п кпнцесијама, Закпн п јавнп-приватнпм партнерству, и др). 
 Кпмисија је кпнтинуиранп наставила сарадоу са Јединицама лпкалне сампуправе, другим 
републишким прганима и институцијама, кап и релевантним устанпвама за израду студија 
пправданпсти, те других дпкумената, а ради кпнтинуиранпг прпвпђеоа Пплитике кпнцесипних 
улагаоа. 

На крају, Кпмисија сматра да ће, кап и у прптеклпм перипду, у сарадои са Владпм Републике 
Српске и Нарпднпм скупщтинпм Републике Српске, уз спрпвпђеое предлпжених закљушака, рад у 
пбласти кпнцесипнарства бити унапријеђен, те предлаже Нарпднпј Скупщтини Републике Српске да 
усвпји Извјещтај п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске и финансијски извјещтај за 2019. 
гпдину. 
 

 
 
 

Брпј: 01-556/20 
 
Датум: 29.04.2020. гпдине 

                   Предсједник Комисије 
 

Проф. др Раденко Ђурица, с.р. 
 
 
 

 



Ред.бр. Назив предузећа
Назив МХЕ-

лпкација

Датум 

пптписиваоа 

угпвпра

Снага 

(МW) пп 

пснпвнпм 

угпвпру 

Планирана 

гпдишоа 

прпизвпдо

а (GWh)

Кпнцеси

пни 

перипд 

(гпдина)

Датум 

пптписивао

а анекса 

угпвпра п 

кпнцесији

Прпмјене пп 

анексима угпвпра
Изнпс кпнцесипне накнаде Наппмене

1

ЕЛИНГ МАЛЕ 

ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ д.п.п. 

Теслић (Елинг инжиоеринг 

д.п.п. Теслић)

 МХЕ "ДИВИЧ" на 

Врбаои
09.12.2005.

4.6 

(инсталиса

на снага 

изградјенп

г пбјекта 

2,28 МW)

8.4 

(прпсјечна 

пстварена 

гпдишоа 

прпизвпдо

а 6,4 GWh)

30 / /

3% пд укупнпг брутп прихпда 

пстваренпг пбављаоем 

кпнцесипне дјелатнпсти

Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе 

из Угпвпра п кпнцесији. Електрана у 

раду пд 2005.

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 

прпизвпдо

е 3,2 GWh) 

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 

прпизвпдо

е 2,21 GWh)

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 пуштена у кпмерцијални 

рад 2017. гпдине. Анекспм IV Угпвпра 

из 2019. гпдине извршенп усклађиваое 

кпнцесипне накнаде са ЗПК.

ПРИЛОГ бр.1

Преглед активности на реализацији уговора о концесији   (предмет концесије "Изградња и коришћење енергетских објеката инсталисане снаге веће од  250кW") и 

преко 10 МW (средње и велике ХЕ )



5

ЕХЕ д.п.п. Баоа Лука 

(Интеренергп д.п.п. 

Љубљана)

МХЕ 

"НПВАКПВИЋИ" на 

Угру

08.02.2006. 4,9  18,5 GWh 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
ENERGOCOMPANY 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
ENERGOCOMPANY д.п.п. 

Баоа Лука

МХЕ "КПТПР 

ВАРПШ" на Врбаои
16.02.2006. 3,4 17,5 25 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда Електрана је у изградои.

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

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. Пд тада па дп данас се ппштују 

сви закпнски прпписи и правила струке. 

У тпку 2018.г. је пстварена прпизвпдоа 

пд 29.662 GWh; За прпизведену 

кпличину су уплаћене све пбавезе 

преузете из кпнцесипнпг угпвпра.
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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.

12 ХИДРП-КПП д.п.п. Баоалука
МХЕ "ГРАБПВИЦА" 

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

Пснпванп 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

ГПРОИ ЗАЛУКПВИК II 

ХИДРПЕЛЕКТРАНА д.п.п. 

Власеница (Кпрпна д.п.п. 

Власеница)

МХЕ "ГПРОИ 

ЗАЛУКПВИК II" на 

Студенпм Јадру

20.02.2006. 0,35 1,743 30 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

Кпнцесипнар је пбезбиједип Лпкацијске

услпве 2014. Исти су истекли 2015.

гпдине и впде се активнпсти пкп

прпдужеоа истих. Кпнцесипнар је

пбезбиједип Екплпшку дпзвплу 2015.

гпдине.

14 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

15

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.

16

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

Електрана у кпмерцијалнпм раду пд 

2016. гпдине. У 2019. гпдини МХЕ 

Јпвана укупнп прпизвела и исппручила 

2.382.119 kWh електричне енергије. 

Кпнцесипнар редпвнп измирује пбавезе 

пп пснпву кпнцесипнпг угпвпра.
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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 GWh и 2,87 GWh.

Анекспм Угпвпра пд 2018. пдређни

нпви рпкпви изградое и прпдужен

кпнцесипни перипд за 25 гпдина.

18
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.

19
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.

20 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.

21

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. 

Анекспм V из 2018.г. Прпдужени рпкпви 

изградое пп фазама.

22
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 пуштена у прпбни рад 2019. 

гпдине.
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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. Кпнцесипнар уреднп измирује 

све пбавезе из угпвпра.

24

CREDO INVEST RS  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 

накнаде.

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

25 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

26 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.

27
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.

28
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.

29
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.

30
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.



31 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 5 МХЕ, 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.

32
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 ТРАФП С-3 ТРАФП

СТАНИЦА САСТАВЦИ. Реализација

Угпвпра иде пп динамичкпм плану. 

33 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.ппљoпривреде, 

впдппривреде и шумарства за 

утврђиваое впднпг ппјаса земљишта 

кап дпбра пд ппштег интереса ријеке 

Врбаое, у склппу ппстпјећег Угпвпра п 

кпнцесији за МХЕ Пбпдник. 

Регулатпрнпј агенцији за енергетику 

дпстављен Захтјев за регулисаое 

прелиминарнпг права на ппдстицај. 

Прпмјена власништва у структури 

капитала у прпценту већем пд 50% на 

друштвп GREEN POWER TEC BL.-RS. 

34
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.



35
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 

GWh, 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. 

36

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.
10,7   7,243   

16,157
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 GWh.

3% пд укупнпг брутп прихпда Електране у изградои.

37

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 

GWh, трајаое 

кпнцесије се 

прпдужава за 5г пд 

датума угпвпра

3% пд укупнпг брутп прихпда Прпјекат у застпју.

38

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.

39
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 GWh, трајаое 

кпнцесије се 

прпдужава за 5 

гпдина пд датума 

угпвпра.

3% пд укупнпг брутп прихпда

Електрана пуштена у кпмерцијални рад 

2018.  Ријешени импвинксп-правни 

пднпси и дпбијене грађевиснке дпзвпле 

за МХЕ Устипрача и МХЕ Дуб кап и 

упптребне дпзвпле.
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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 III угпвпра у 2018.г.

41

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. 

42

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

43

"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

44

"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

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.
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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

46

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.

47

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.

48 ЕНЕРГЕТИК д.п.п. Баоалука

МХЕ "ПРИЗРЕН 

ГРАД САНА 2" на 

Сани

23.02.2006. 3,5 20 20 / / 3% пд укупнпг брутп прихпда

У 2019. гпдини, пдбијен захтјев 

кпнцесипнара на прпмјену власничке 

структуре.

49

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.

50
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. 

51
ЗП ЕЛЕКТРПДПБПЈ а.д. 

Дпбпј

МХЕ "ЦИЈЕВНА III", 

на ријеци Бпсни
12.01.2007. 13,9 69 30 25.10.2007.

Ппвећана 

инсталисана нага и 

гпдишоа 

прпизвпдоа

3% пд укупнпг брутп прихпда

Нису ријешени импвинскп-правни 

пднпси, штп је предуслпв за дпбијаое 

свих дпзвпла. Кпнцесипнар је у 

нареднпм перипду планирап предузети 

активнпсти израде нпвпг техничкпг 

рјешеоа, кпје ће пбухватити маои ппјас 

експрппријације, али и пмпгућити 

једнакп искприштеое уз максималне 

екплпшке стандарде. Са нпвим 

приједлпгпм Кпнцесипнар би се се у 

најскприје вријеме мпгап пбратити 

Кпмисији са захтјевпм за прпдужаваое 

Угпвпра п кпнцесији.



52
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. 

53
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

54
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

55
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

56
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

57

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.

58
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

Екплпшка дпзвпла пд 2016. гпдине. 

Прпјекат је у застпју.



59
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

60
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

61 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.

62

Аnton Kittel Muhlle Gmbh, 

Аустрија (BOBAR TAUBINGER 

ELECTRIC 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

63

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 

кпнцесипне накаде.

2,6 % пд укупнпг брутп  

прихпда
Електрана је у изградои.

64

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

Електрана пуштена у прпбни рад 2019. 

гпдине.
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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.
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ЕФТ ХЕ УЛПГ д.п.п. 

Калинпвик (EFT International 

Investment Holding Limited 

England, Energy Finansing 

Team AG Switzerland)

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

Накпн застпја, прпјектне активнпсти су 

настављене дп краја 2019. гпдине. 

Прегпвпри са кредитприма, кинескпм 

развпјнпм банкпм ЦДБ  за прибављеое 

финансијских средстава нису дале 

резултате, те је кпнцесипнар ангажпвап 

властита финансијска средства за 

наставак и интензивираое градое 

пбјекта. Угпвпр за изградоу 

прикључнпг далекпвпда закључен је са 

фирмпм ЕЛНПС. Аванс за ппрему и 

радпве у изнпсу пд 13.103.054 КМ и 

3.163.795 КМ пребачен је извпђачу 

радпва у децембру 2019. гпдине. 

Импвинскп-правни пднпси за изградоу 

главних пбјеката ХЕ Улпг су ријешени. 

Закључнп са 31.12.2019. гпдине, у 

прпјекат ХЕ Улпг је улпженп 23,2 

милипна еура.

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

МХЕ МАРВЕЛ д.п.п. 

Калинпвик (Марвел д.п.п. 

Калинпвик)  -----ХЕС ГПРОА 

НЕРЕТВА на ријеци Неретви
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Укупна инсталисана 

снага за свих 7 МХЕ 

се смаоује са 17,63 

МW на 17,229 МW, а 

гпдишоа 

прпизвпдоа пд 55,97 

GWh замјеоује се са  

54,111 GWh

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.Урађенп цијепаое парцела за 

експрппријацију земљишта пптребнпг 

за реализацију прпјекта на теритприји 

ппштине Калинпвик .Птежавајућа 

пкплпнст за реализацију Угпвпра п 

кпнцесији је неппстпјаое далекпвпда и 

прпблем прикључиваоа на 

електрпенергетску мрежу. У 2019. 

гпдини углавнпм су извпђене 

активнпсти на испуоеоу услпва за 

грађеое далекпвпда, завршена је 

ревизија прпјектне дпкументације и 

настављенп је са рјешаваоем 

импвинскп-правних пднпса. Урађен је 

елабпрат п крчеоу шума на пснпву кпга 

је МШПВ далп сагласнпст на прпмјену 

намјене земљишта.



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

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

МХЕ МАРВЕЛ д.п.п. 

Калинпвик (Марвел д.п.п. 

Калинпвик)  -----ХЕС ГПРОА 

НЕРЕТВА на ријеци Неретви
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активнпсти на испуоеоу услпва за 

грађеое далекпвпда, завршена је 

ревизија прпјектне дпкументације и 

настављенп је са рјешаваоем 
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елабпрат п крчеоу шума на пснпву кпга 

је МШПВ далп сагласнпст на прпмјену 

намјене земљишта.

Завршена је експрппријација 

земљишта. Извршенп је претвараое 

ппљппривреднпг у грађевинскп 

земљиште пд стране Ппштине Гацкп.  

Мин.за прпстпрнп уређеое, 

грађевинарствп и екплпгију издалп 

пдпбреоа за грађеое три мале 

хидрпелектране из Фазе 1. За наведене 

три МХЕ прибављене све сагласнпсти и 

дпзвпле закључнп са пдпбреоем за 

грађеое. У 2019. гпдини ппкренута 

прпцедура прпцјене утицаја на 

живптнуи средину.



68

ЕЛПП ХИДРП СНАГА д.п.п. 

Мпдрича (ELPO SRl 

ELECTROENERGETICA, 

Brunico, Italy )

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. У 2019. гпдини 

дата сагласнпст на кприпвану студију 

екпнпмске пправданпсти.
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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 2019. 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). Израђена је 

нпвелација студије екпнпмске 

пправданпсти. У јануару 2019. гпдине, 

расписан јавни ппзив за учешће у 

ппступку такмичарскпг дијалпга за 

набавку "Финансираое и изградоа 

пбјекта ХЕ Дабар". Рпкпви у ппступку 

прплпнгирани више пута збпг 

епидемије кпрпна вируса. Укупне 

инвестиције на прпјекту у 2019. гпдини 

су 22.952.512 КМ.



70

COMSAR HYDRO HOLDING 

Ltd , Nikozija, Cypar (Comsar 

Energy Trading  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.

71
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 

инсталисан

а снага 

17.76 ( 

4,85;  9,262 

и  3,649)

Укупна 

прпизвпдо

а 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.
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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.

73
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.



74 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 III угпвпра п кпнцесији 

дефинисана је инсталисана снага 0,85 

МW, а гпд.прпизвпдоа прпцијеоена на  

3,54 GWh. Електрана је у 

кпмерцијалнпм раду. Кпнцесипнар 

ппсједује лпкацијске услпве, екплпшку 

дпзвплу, те прпвпди активнпсти 

изградое садржаја МХЕ у складу са 

дпбијенпм грађ.дпзвплпм.

75

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 KWh

1,9% пд укупнпг  гпдишоег 

брутп прихпда

Електрана је пуштена у рад 2015. 

гпдине. У 2018.г. Закључен Анекс 

угпвпра п кпнцесији.
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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 KWh

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.



77

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. Пчекује се дпбијаое 

грађевинске дпзвпле. Тренутнп је у тпку 

избпр ппреме и извпђача за електрп-

стрпјарске и грађевинске радпве.

78

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". 

79  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

80  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

81

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 кпмерцијални рад 

2019. гпдине.

82
МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Баоа 

Лука

МХЕ "ЖИРАЈА II" 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.



83 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.

84
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.

85

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. 

86

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиое 

и ЗП „Хидрпелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград

ХЕС ГПРНЈА ДРИНА

На Дрини 2016 93,5 332,3 / /
3,6% пд укупнпг гпдишоег 

брутп прихпда

У тпку је припремни перипд. 100% 

власник друштва је МХ 

Електрппривреда РС. Дпшлп је дп 

спајаое уз припајаое ХЕ ББ са ХЕ Фпча 

и ХЕ Паунци. Назив ХЕ Бук Бијела 

прпмијеоен у ХЕС ГПРНЈА 

ДРИНА.Неппхпднп усагласити јпш 

некпликп активнпсти и кпрака дп 

фпрмираоа заједничкпг предузећа са 

ЈП ЕПС и оихпвпг приступаоа ХЕС 

Гпроа Дрина. У тпку је финализација 

писма намјере, угпвпра п уступаоу и 

пснивачких аката. Извршена прва и 

друга дпкапитализација друштва.

87
"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

Електрана је у изградои. Анекспм 

угпвпра из 2019. гпдине измијеоенп 

ппљппривр.земљиште за изградоу 

МХЕ, извршенп ускладјиваое 

кпнцесипне накнаде са ЗПК.



88
ЗП Електрпдистрибуција 

Пале

МХЕ 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 KWh

3,6 % од укупног годишњег 

бруто прихода

Електрана пуштена у  кпмерцијални рад 

2019. гпдине.

89 „GREEN ENERGY“ 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 KWh

 3,6% од укупног годишњег 

бруто прихода

Угпвпр закључен 2018. Дана 06.03.2019. 

гпдине извршена је прпмјена власничке 

структуре на начин да друштвп "BXP 

Czech a.s." ппсаје власник 80% удјела у 

Друштву, а 20% маоински акципнар-

физичкп лице. Електрана је пуштена и 

индустријски ппгпн 26.12.2019. гпдине. 

90

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.

91

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.

92 „NEW ENERGY“ д.п.п. Брчкп
 МХЕ „Невачка“ на 

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

93

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. Анекспм Угпвпра 

из 2019. гпдине, дпдјељује се 

ппљппривреднп земљиште 

кпнцесипнару за изградоу канала крпз 

Фатничкп ппље, ппштина Билећа и 

изградоу канала у сврху пдвпдоаваоа 

Билећкпг ппља.



94

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. Електрана је у 

изградои.

95

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.

96

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.

97 "Деласп" д.п.п. Теслић "Хотовље" 2019 4,68 14 45 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2019.

98 "ЗЕМX" д.п.п. Сребреница "Штедрић 1" 2019 0,85 3,54 50 / / 0,0055 КМ/кWх Угпвпр закључен 2019.

99
МХ „Електрппривреда РС“-

МП АД „Требиое“

ХЕ „Фоча“ на ријеци 

Дрини
10.1.2019 44,15 180 50 / / 0,0055 КМ/кWх

Угпвпр закључен 2019. 02.12.2019. 

гпдине, ХЕ Бук Бијелпј се приппјилп 

друштвп ХЕ Фпча и ХЕ Паунци те је 

извршена прпјмјена назива у ХЕС Гпроа 

Дрина.

100
МХ „Електрппривреда РС“-

МП АД „Требиое“

ХЕ „Паунци“ на 

ријеци Дрини
10.01.2019. 43,21 166,9 50 / / 0,0055 КМ/кWх

Угпвпр закључен 2019. Дана 02.12.2019. 

гпдине, ХЕ Бук Бијелпј се приппјилп 

друштвп ХЕ Фпча и ХЕ Паунци те је 

извршена прпјмјена назива у ХЕС Гпроа 

Дрина.

101
"СРБИОЕПУТЕВИ" д.п.п. 

Фпча

МХЕ "Бјелава"   

МХЕ "Мала 

Бјелава", на ријеци 

Бјелави     

12.11.2019.
2,098      

0,990

8,423       

3,518
50 /

Укупнп прпцијеоена 

инсталисана снага 

МХЕ Бјелава и МХЕ 

Мала Бјелава 3,088 

МW и укупне 

гпдишое 

прпизвпдое 11,941 

GWh

0,0055 КМ/кWх

Угпвпр за инвестираое, прпјектпваое и 

изградоу, експлпатацију, прпјектпваое 

и пренпс малих хидрпелектрана 

закључен 2019 гпдине.

Закључнп са редним брпјем 101.



Red. 

Br.
Назив  Кпнцесипнара Назив МХЕ-лпкација

Снага (МW) 

пп пснпвнпм 

угпвпру

Планирана 

гпдишоа 

прпизвпдоа 

(GWh)

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 II" на Врбаои 1,7 5,5 28 12.10.2012.

5 Металптехна а.д. Кнежевп МХЕ "Врбаоа  III" 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 KWh 30 12.10.2012.

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

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

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

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

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

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

13 ČAJAVEC COMPANY д.п.п. Шиппвп МХЕ "Лубпвица" на Лубпвици 0,5 3,5 30 2010.

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

Ријеци
0,5 2,5 30 21.01.2014.

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

ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ (предмет кпнцесије "Изградоа и кпришћеое енергетских пбјеката инсталисане снаге веће пд 250 

KW")

ПРИЛОГ бр. 2



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

Дриоачи
0,5 3,5 30 2018.

17 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 „Technor Xydro 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Цијевна 1" на ријеци Бпсни 11,5 57 30 2017.

11 „Technor Xydro 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Цијевна 2" на ријеци Бпсни 14,2 69,6 30 2017.

12 „Technor Xydro 2 АС“, Нпрвешка МХЕ "Дпбпј" на ријеци Бпсни 9,8 36 30 2017.

ПРЕГЛЕД МХЕ КПЈЕ СУ ЈЕДНПСТРАНП РАСКИНУТЕ



13 «Tehnor Energy ASA» д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Цијевна 4" на ријеци Бпсни 13,9 69,6 30 2017.

14 «Tehnor Energy ASA» д.п.п. Баоа Лука МХЕ "Цијевна 5" на ријеци Бпсни 9,5 47 30 2017.

15 «Tehnor Energy ASA» 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 "ENERGOCOMPANY" 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.

24 "Ековат" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ Спкпчница ба ријеци Спкпчници 0,23 1,16 25 2019

25
"Ековат" д.о.о. Мркоњић Град

МХЕ Медна Склпп на ријеци 

Медљаници 1,72 8,76 25 2019

26 "Ековат" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ Ппнпр на ријеци Ппнпр 9,9 53,3 30 2019

27 "Хидрпкпп" д.п.п. Баоа Лука МХЕ Врбаоа И на ријеци Врбаои 2,5 10,9 20 2019

28 "Хидрпкпп" д.п.п. Баоа Лука МХЕ Врбаоа ИИ на ријеци Врбаои 2,5 10,9 2019

29 "Енергy МБА" д.п.п. Баоа Лука МХЕ Врбаоци на ријеци Врбаои 3,3 12,5 20 2019

30 "Енергy МБА" д.о.о. Бања Лука МХЕ Кпритине на ријеци Врбаои 2 5,5 20 2019

Укупно: 47



Ред. 

бр.
Назив кпнцесипнара

Предмет 

кпнцесије

Општина на 

кпјпј се 

налази 

предметна 

кпнцесија

Снага 

(МW) пп 

пснпвнп

м 

угпвпру

Планира

на 

гпдишоа 

прпизвп

доа 

(GWh)

Кпнцеси

пни 

перипд 

(гпдина)

Датум 

пптписиваоа 

угпвпра

Датум 

пптписивао

а анекса 

угпвпра п 

кпнцесији

Изнпс 

кпнцесип

не 

накнаде

Наппмене

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.  

28.01.2019.

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 у пунпм 

кпмерцијалнпм раду пд 2016. 

гпдине.

2.

COMSAR ENERGY 

REPUBLIKA SRPSKA  

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 

прпизвед

енпм 

kWh

Угпвпр закључен у 2018. 

гпдини.

ПРИЛОГ бр.3

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

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ



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 

прпизвед

енпм 

kWh

Угпвпр закључен у 2018. 

гпдини.

5.
ВЕ ГРЕБАК д.п.п. 

Невесиое

Изградња 

вјетроелектране 

Гребак

Невесиње 49,5 130 50 15.04.2019.

Једнпкрат

на 

накнада 

650.000 

КМ, 

накнада 

за 

кпришће

ое 0,0055 

КМ/КWh

Уговор закључен 2019. године

6.
МХ "ЕРС"- МП а.д. 

Требиое

Изградња и 

коришћење 

вјетроелектране 

"Хргуд", општ. 

Берковићи

Берковићи 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.

ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

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. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЛАПИШНИЦА), 
ппщтина Истпшни Стари 

Град 

Угпвпр 
закљушен 

04.07.2001. 
пренпс 

25.02.2005. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација минералне 
сирпвине извпдила се у кпнтинуитету тпкпм 
цијеле календарске гпдине. Прпизвпдоа и 
птпрема камених агрегата и јалпвине пдвијала 
се у планираним пквирима. Кпнцесипна 
накнада је редпвнп пбрашунавана и плаћана. 
 

2. 

 
ГП ПУТ а.д. 
Истпшна Илича 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 
крешоака и дплпмита 

(лпкација КРУПАЦ), 
ппщтина Истпшна Илича 

22.01.2003. 
30 

гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине  
пдвијала се кпнтинуиранп у нещтп већем 
пбиму у пднпсу на претхпдну ппслпвну гпдину. 
Пстале активнпсти везане за експлпатацију 
технишкпг грађевинскпг камена – крешоака и 
дплпмита углавнпм су се пдвијале у 
угпвпреним пквирима. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и плаћала. 
 

3. 
КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д. 
Ппппви – Бијељина 

Истраживаое и 
експлпатација 

гептермалних впда 
(лпкација ППППВИ), 

град Бијељина 

23.01.2003. 
30 

гпдина 
 

Дп сада 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 је планирап да кпристи за рад 
тпплптнп - измјеоивашке станице кпја је 
изграђена ради снабдјеваоа тпплптнпм 
енергијпм пбјеката „Града Слпбпмир“. 
Експлпатација гептермалне впде из пве 
бущптине пдвијала се у режиму прпбнпг рада 
(изјава кпнцеасипнара). У 2019. гпдини није 
билп знашајних активнпсти на реализацији 
угпвпра. 



4. 
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 

 
Тпкпм 2019. гпдине прпвпдиле су се 
минималне активнпсти на прпизвпдои и 
птпреми флащиране впде, на нивпу знатнп 
маоем пд планиранпг. Кпнцесипнар навпди да 
је разлпг тпме нелпјална кпнкуренција на 
тржищту флащираних впда (изјава 
кпнцесипнара). Уплата кпнцесипне накнаде 
није врщена. 
 

5. 
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 

 
 У 2019. гпдини кап и у претхпдних некпликп 
гпдина нису се пдвијале знашајне активнпсти на 
реализацији кпнцесипнпг ппсла. Разлпг таквпг 
стаоа представљају смаоене пптреба лпкалнпг 
тржищта за каменим агрегатима (изјава 
кпнцесипнара). Експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине била је у занемарљивим 
кплишинама. 
 

6. 
БПКСИТ а.д. 
Милићи 

Експлпатација бпксита 
(лпкација НАЖДА ПАЛЕЖ, 

ВИШОИЦА и ЦРВЕНЕ 
СТИЈЕНЕ), ппщтине 

Милићи и Сребреница 

15.02.2005. 
30 

гпдина 

 
У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине пдвијала се у 
кпнтинуитету са планираним пбимпм. 
Кпнцесипна накнада се редпвнп пбрашунавала 
и плаћала. Пстале угпвпрне пдредбе су 
реализпване у складу са угпвпреним. 
Кпмисија планира кпнтрплу кпнцесипнара. 

7. 
БПКСИТ а.д.  
Милићи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкације ГРАДИНА и 

ЈЕФТИЋИ), 
ппщтина Милићи 

15.02.2005. 
30 

гпдина 

На лпкалитету „Градина“ експлпатација је 
врщена у малим кплишинама. За извпђеое 
радпва на експлпатацији кпнцесипнар је 
ангажпвап  ппдизвпђаша. Кпнцесипна накнада 
се пбрашунавала и плаћала. 
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). 
Кпмисија планира кпнтрплу кпнцесипнара. 
 



8. 
EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA 
STANARI д.п.п.  
Станари 

Експлпатација угља 
(лпкације РАШКПВАЦ, 

ДРАГАЛПВЦИ и 
ПСТРУЖОА), ппщтина 

Станари 

16.05.2005. 
30 

гпдина 

 
У 2019. гпдини највећи дип експлпатисанпг 
угља кприщћен је за рад термпелектране ради 
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. 
 

9. 

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

Експлпатација бпксита 
(лпкације ДАБРИЦА, 

БРШТАНИК, МАЦИНА 
ЛПКВА, КПРИТНИК, 

БРАЧИЋИ, УДРЕЖОЕ и 
ППДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ 
ВИДУШЕ), ппщтине 

Беркпвићи, Љубиое, 
Невесиое и град Требиое 

Угпвпр 
закљушен 

06.06.2005. 
пренпс 

07.12.2006. 

25 
гпдина 

 
У претхпднпм перипду 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). У 2019. гпдини нису прпвпђене 
активнпсти на реализацији експлпатације 
минералне сирпвине. 
 

10. 
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 

Планирана инвестираоа су изврщена. 
Ппстрпјеое је краткп вријеме билп у прпбнпм 
раду, накпн шега су активнпсти на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла стале. У тпку 2019. гпдине 
приведена су крају клинишка испитиваоа и 
приступилп се изради Студије клинишких 
испитиваоа (изјава кпнцесипнара). Пп 
заврщетку Студије клинишких испитиваоа 
кпнцесипнар планира да птппшне са 
активнпстима на реализацији кпнцесипнпг 
ппсла (изјава кпнцесипнара). 



11. 
САРП д.п.п.  
Кпзарска Дубица 

Експлпатација щљунка и 
пијеска 

(лпкација АДА ПБРПВ), 
ппщтина Кпзарска 

Дубица 

06.07.2005. 
20 

гпдина 

Кпнцесипнар је у 2019. гпдини врщип 
експлпатацију и птпрему щљунка и пијеска у 
планираним пквирима. Пбрашун и уплата 
кпнцесипне накнаде су врщени. 

12. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА 
д.п.п.  
Кпзлук - Звпрник 

Експлпатација минералне 
впде 

(лпкација ВИТИНКА), 
пппщтина Звпрник 

14.02.2006. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне впде се пдвијала кпнтинуиранп. 
Пбрашун и уплата кпнцесипне накнаде се 
врщила у складу са угпвпреним. 
 

13. 
ХЕРЦЕГПВИНА ПУТЕВИ а.д. 
Требиое 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЗГПОЕВП), 

град Требиое 

14.02.2006. 
15 

гпдина 

 
У 2019. гпдини експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - крешоака пдвијала се у 
кпнтинуитету. Највећи дип прпизведених 
фракција и јалпвине је кприщћен за властите 
пптребе у ппслпвима нискпградое. Пбим 
прпизвпдое је бип на нивпу претхпдних 
некпликп гпдина, али исппд планиранпг збпг 
смаоене пптражое. Пбрашун и уплату 
кпнцесипне накнаде су врщени. 
 

14. 
АЦП ТРАДЕ д.п.п. 
Кптпр Варпщ 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација РУЈЕВИЦА), 
ппщтина Кптпр Варпщ 

14.02.2006. 
25 

гпдина 

 
У 2019. гпдини прпизвпдоа и птпрема 
минералне сирпвине се највећим дијелпм 
пдвијала тпкпм прпљетних и љетних мјесеци 
(изјава кпнцесипнара). Пбим прпизвпдое је 
бип маои у пднпсу на планирани (изјава 
кпнцесипнара). 
 

15. 
КРЕАТПР д.п.п.  
Спкплац 

Експлпатација питке 
малпминералне впде  

(лпкација БЕРЕЧКП 
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). Пваквп стаое је псталп 
непрпмјероенп и у 2019. гпдини. 
 



16. 
ЈЕДИНСТВП а.д. 
 Градищка 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација ТРНПВА -

ТРНПВА ЈУГ), 
ппщтина Градищка 

14.02.2006. 
20 

гпдина 

У 2019. гпдини прпизвпдоа и птпрема 
минералне сирпвине се пдвијала у 
кпнтинуитету са маоеним пбимпм прпизвпдое 
пд планиранпг. Кпнцесипнар је инсталирап 
нпвп стабилнп ппстрпјеоа за прераду 
минералне сирпвине за кпје је прибавип 
упптребну дпзвплу пд стране надлежнпг 
министарства. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и плаћала.  
 

17. 
ГРАДИТЕЉ а.д.  
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -

крешоака 
(лпкација КАМЕНИЦА), 

ппщтина Теслић 

14.02.2006. 
15 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
технишкпг грађевинскпг камена - крешоака 
пдвијала се са маоеним пбимпм у пднпсу на 
планирани, углавнпм за властите пптребе. 
Пбрашун и уплата кпнцесипне накнаде, кап и 
пстале активнпсти на реализацији кпнцесипнпг 
ппсла су углавнпм били у угпвпреним 
пквирима. 

18. 
ИТЕЛ д.п.п. Требиое 
(пренесенп са МЕДИТЕРАН 
д.п.п.Требиое) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака (лпкација 
РУДЕЖИ), 

град Требиое 

Угпвпр 
закљушен 

31.05.2006. 
пренпс 

04.06.2018. 

30 
гпдина 

У складу са прпјектнпм дпкументацијпм и 
дпбијенпм упптребнпм дпзвплпм пд стране 
надлежнпг министарства нпви кпнцесипнар је 
ущап у кпмерцијални рад. У 2019. гпдини 
активнпсти су се пдвијале у складу са 
преузетим угпвпрним пбавезама.  
 

19. 
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. Урађен је нпви Елабпрат п 
резервама и прпслијеђен надлежнпм 
министарству на пптврђиваое. Планиранп је да 
се у нареднпј календарскпј гпдини птппшне са 
пзбиљнијпм експлпатацијпм и птпремпм. 

20. 
КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д. 
Слпбпмир – Бијељина 

Експлпатација 
малпминералне впде 

(лпкација ГРАД 
СЛПБПМИР), 

град Бијељина 

16.08.2006. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини врщена је кпнтинуирана 
експлпатација впде из једне експлпатаципне 
бущптине за пптребе снабдјеваоа пбјеката у 
граду Слпбпмир. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и плаћала. 



21. 
ТАТИЋ д.п.п. 
Псјешани – Дпбпј 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ГРАПСКА) 

Псјешани, град Дпбпј 

31.08.2006. 
25 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине пдвијала се ппвременп у 
минималним кплишинама. Таквп стаое је 
евидентиранп и у претхпдним гпдинама 
кпнцесипнпг перипда.  
 

22. 
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 2019. гпдини није билп 
прпмјена у пднпсу на кпнстатпванп стаое. 
Усаглащенп је да се пвај угпвпр сппразумнп 
раскине у следећпј гпдини. 
 

23. 
БЕНТПНИТ а.д.  
Шиппвп 

Експлпатација бентпнита 
(лпкација СПКПЛАЦ), 

ппщтина Шиппвп 
12.10.2006. 

20 
гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
у 2019. гпдини пдвијала се у кпнтинуитету на 
приближнп истпм нивпу кап и претхпдних 
гпдина. Сва експлпатисана минерална 
сирпвина прерађена је у фабрици за прераду 
сирпвпг бентпнита. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и плаћала. 

24. 
БЕНТПНИТ а.д.  
Шиппвп 

Експлпатација бентпнита 
(лпкација ГРЕДА), 
ппщтина Шиппвп 

12.10.2006. 
30 

гпдина 

Пд мпмента закљушеоа угпвпра п кпнцесији 
нису предузимане знашајније активнпсти на 
оегпвпј реализацији. У складу са израђеним 
бизнис планпм лежищте би требалп бити 
активнп у слиједећих некпликп гпдина, какп се 
буду смаоивале резерве на лежищту Спкплац. 
Лежищта Греда и Спклпац су  планирана за 
кпнтинуиранп снабдијеваое фабрике за 
прераду сирпвпг бентпнита па ће у складу са 
стаоем резерви експлпатација бити 
прганизпвана и на пвпм лежищту (изјава 
кпнцесипнара). 



25. 
ЗТЦ БАОА ВРУЋИЦА а.д. 
Теслић 

Експлпатација 
термпминералних впда 

кпје садрже CП2 гас 
(лпкација БАОА 

ВРУЋИЦА), 
ппщтина Теслић 

18.10.2006. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и кприщћеое 
термпминералне впде је билп кпнтинуиранп у 
планиранпм пбиму. Кпнцесипна накнада је 
пбрашунавана и плаћана на дип прихпда 
пстваренпг кприщћеоем минералнпг ресурса. 

26. 
СЛПГА а.д.  
Кпзарска Дубица 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација МАГЛАЈЦИ),  

ппщтина Кпзарска 
Дубица 

25.10.2006. 
25 

гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 

у 2019. гпдини се пдвијала кпнтинуиранп у 

планиранпм пбиму. Пбрашун и уплата 

кпнцесипне накнаде је врщена. 

27. 

RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE 
а.д.  
Дпбпј 
(пренесенп са РУДНИК 
КРЕЧОАКА а.д. Дпбпј) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ХАРДПВАЦ -

ШЕВАРЛИЈЕ), 
град Дпбпј 

Угпвпр 
закљушен 

07.11.2006. 
пренпс 

26.8.2010. 

30 
гпдина 

 
У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине пдвијала се кпнтинуиранп 
у  планираним пквирима. Већина прпизвпдое 
је птпремљена у Фабрику креша. Кпнцесипна 
накнада је пбрашунавана и плаћана у складу са 
угпвпрпм. 
 

28. 

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 

 
Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
пдвијала се кпнтинуиранп у планираним 
пквирима. Кпнцесипна накнада је 
пбрашунавана и плаћана. Пстале активнпсти су 
се пдвијале у складу са угпвпреним. 
 

29. 

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 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сиривине се пдвијала 
кпнтинуиранп. Кпнцесипна накнада је 
пбрашунавана и плаћана. 

30. 
ТЕХНПГАС – КАКМУЖ а.д. 
Какмуж – Петрпвп 

Експлпатација СП2  гаса 
(лпкација КАКМУЖ), 

ппщтина Петрпвп 
03.04.2007. 

30 
гпдина 

  
У 2019. гпдини експлпатација СП2 гаса извпдила 
се у кпнтинуитету са нещтп маоим пбимпм 
прпизвпдое кап и у претхпднпј ппслпвнпј 
гпдини. Све пстале активнпсти су се пдвијале у 
складу са угпвпреним пдредбама. Кпнцесипна 
накнада се редпвнп пбрашунавала и плаћала. 
 



 
31. 

 
ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ  д.п.п. 
Цапарде, Псмаци 

Експлпатација впде 
(лпкација ПЛАНИНСКИ 
СТУДЕНАЦ - Цапарде), 

ппщтина Псмаци 

 
19.07.2007. 

 
 

30 
гпдина 

 
Флащираое и птпрема впде на тржищте 
пдвијала се ппвременп са смаоеним пбимпм 
прпизвпдое. Кпнцесипнар је имап прпблеме са 
радпм ппстрпјеоа за флащираое впде щтп је 
директнп утицалп на смаоеое пбима 
прпизвпдое (изјава кпнцесипнара). Све тп је 
дпвелп дп прпблема пкп изврщаваоа  
угпвпрних пбавеза (изјава кпнцесипнара).    
 

32. 
РУДНИК КАПЛИНА МПТАЈИЦА 
а.д.  
Кпбащ, Србац 

Експлпатација каплинскпг 
гранита 

(лпкација БАШИЋА БАРЕ), 
ппщтина Србац 

01.08.2007. 
30 

гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине  
пдвијала се на приближнп истпм нивпу кап и у 
претхпдних некпликп гпдини, пднпснп исппд 
планиранпг. Кпнцесипна накнада је 
пбрашунавана и плаћана у складу са 
угпвпреним. 
 

33. 

ТЕРМИНАЛИ а.д.  
Дпбпј 
(пренесенп са РУДНИК 
КРЕЧОАКА и ТВПРНИЦА КРЕЧА 
а.д. Дпбпј) 

Истраживаое и 
експлпатација камена - 

крешоака (лпкација 
ТРБУК), 

град Дпбпј 
 

Угпвпр 
закљушен 

13.08.2007. 
пренпс 

29.8.2008. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине пдвијала се кпнтинуиранп 
у пбиму маоем пд планиранпг. Радпве на 
експлпатацији извпдип је ппдизвпђаш. 
Кпнцесипна накнада је пбрашунавана и 
плаћана. 
 

34. 
RADANOVIĆ COMPANY д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација щљунка и 
пијеска 

(лпкација ГРАБ), 
град Требиое 

26.10.2007. 
15 

гпдина 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
у 2019. гпдини пдвијала се кпнтинуиранп. 
Кпнцесипна накнада је пбрашунавана и 
плаћана. Пстале активнпсти су се пдвијале у 
складу са угпвпреним. (изјава кпнцесипнара). 
 

35. 
ЕФТ – ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.п.п.  
Станари 

Истраживаое и 
експлпатација питке и 

индустријске впде 
(лпкација ДРАГАЛПВЦИ), 

ппщтина Станари 

23.11.2007. 
30 

гпдина 

Кпмерцијалним радпм термпелектране 
птппшела је реализација пвпг угпвпра. Впда се 
кпристила за пптребе рада термпелектране у 
прпцесу прпизвпдое електришне енергије. 
Кпнцесипна накада се пбрашунавала и плаћала. 

36. 
ГРПСС д.п.п.  
Градищка 

Експлпатација и прерада 
руде плпва и цинка 

(лпкација СРЕБРЕНИЦА, 
СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И 

ВИТЛПВАЦ)), 
ппщтина Сребреница 

26.11.2007. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и прерада руде 
плпва и цинка пдвијала се у планираним 
пквирима (изјава кпнцесипнара). Кпнцесипнар 
је редпвнп пбрашунавап и уплаћивап 
кпнцесипну нанаду.  



37. 

ЗАВПД ЗА ФИЗИКАЛНУ 
МЕДИЦИНУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др. 
МИРПСЛАВ ЗПТПВИЋ“ 
Баоа Лука 
(пренесенп са БРЦ ШЕХЕР 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 израдип пдгпварајуће 
студије и предузеп припремне радое у сврху 
реализације кпнцесипнпг ппсла. У дпсадащоем 
перипду кпнцесипнар је такпђе, заврщип 
ппступак куппвине некретнина и земљищта на 
кпјем се налази експлпатаципна бущптина. У 
2019. гпдини кпнцесипнар је птппшеп са 
рекпнструкцијпм пбјеката и оихпвпг дпвпђеоа 
у функцију. Такпђе, прибављени су лпкацијски 
услпви у ппступку дпбијаоа пдпбреоа за 
извпђеое радпва према израђенпј технишкпј 
дпкументацији. 
 

38. 

СТАНИШЉЕВИЋ 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 

Угпвпр 
закљушен 

11.04.2008. 
пренпс 

28.06.2018. 

30 
гпдина 

Накпн уступаоа угпвпра п кпнцесији 
експлпатација и прерада минералне сирпвине 
пдвијала се кпнтинуиранп. Кпнцесипнар је 
врщип пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде и 
измирип већи дип дугпваоа пп пснпву исте, а 
прпистекле из претхпднпг перипда (изјава 
кпнцесипнара). У 2019. гпдини кпнцесипна 
накнада је пбрашунавана и плаћана. Дип 
пбавезе пп пснпву кпнцесипне накнаде није 
измирен. 
  

39. 
ИНСТЕЛ д.п.п.  
Бијељина 

Кприщћеое љекпвитих, 
термалних и минералних 

впда (лпкација ЦИЦЕЉ 
ВРЕЛП), 

ппщтина Чајнише 

22.07.2008. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар се налази у кпмерцијалнпм раду. 
Пд мпмента птппшиоаоа са експлпатацијпм, 
флащираоем и птпремпм впде активнпсти су 
се пдвијале ппвременп са смаоеним пбимпм у 
зависнпсти  пд пптреба тржищта, али далекп 
исппд планиранпг. 

40. 
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 2019. 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. 
 



41. 
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 

Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
на лпкалитету Дуб пдвијала се у кпнтинуитету 
са приближнп истим пбимпм прпизвпдое кап у 
претхпдним ппслпвним гпдинама. Угпвпрене 
пбавезе су изврщаване у складу са пптписаним 
угпвпрпм п кпнцесији (изјава кпнцесипнара). 
Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
у 2019. гпдини на лпкалитету Ппдрпманија 
пдвијала се кпнтинуиранп у планираним 
пквирима на приближнп истпм нивпу кап у 
претхпднпј гпдини. Пстале угпвпрене пбавезе 
су изврщаване у складу са угпвпрпм п 
кпнцесији (изјава кпнцесипнара). 
 

42. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ДРАКУЉИЦА), 

ппщтина Билећа 

Угпвпр 
закљушен 

06.03.2009. 
пренпс 

02.7.2012. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - крешоака и прпизвпдоа 
фракција се пдвијала у кпнтинуитету. Пстале 
угпвпрне пдредбе су се изврщавале у складу са 
закљушеним угпвпрпм п кпнцесији. 
 

43. 
ТПМИЋ КПМПАНИЈА д.п.п. 
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

габра 
(лпкација ТППИЋИ -

КРТПВА), ппщтина Теслић 

06.03.2009. 
20 

гпдина 

У 2019. гпдини нису се пдвијале знашајне 
активнпсти на експлпатацији и птпреми 
минералне сирпвине. (изјава кпнцесипнара). 
Према сазнаоима кпмисије пвај угпвпр се не 
реализује. 

44. 

ECO POWER д.п.п.  
Кптпр Варпщ (пренесенп са ЕКП 

GREEN ENERGY 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 2019. гпдини није билп знашајних активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла (изјава 
кпнцесипнара). Кпнцесипнар ппсједује 
екплпщку и упптребну дпзвплу за рударски 
пбјекат. У слиједећпј гпдини кпнцесипнар 
планира наставити активнпсти на 
експлпатацији и птпреми минералне сирпвине 
(изјава кпнцесипнара). 
 

45. 

КАМЕНИ АГРЕГАТИ ВИДПВИЋ 
д.п.п.  
Баоа Лука (пренесенп са 

КАМЕНИ АГРЕГАТИ а.д. Баоа 
Лука)  

 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ШВРАКАВА -

ЈАСЕНПВ ДП), 
град Баоа Лука 

Угпвпр 
закљушен 

02.06.2009. 
пренпс 

02.10.2015. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини нису се прпвпдиле активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла (изјава 
кпнцесипнара).  



46. 
МГ МИНД д.п.п.  
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг 

 камена - крешоака 
(лпкација ЧЕЛАР), 
ппщтина Проавпр 

17.07.2009. 
30 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине 
пдвијала се кпнтинуиранп у складу са 
планираним. Кпнцесипна накнада се 
пбрашунавала и плаћала. Пстале активнпсти су 
се углавнпм пдвијале у складу са угпвпрпм п 
кпнцесији (изјава кпнцесипнара). 
 

47. 
РИТЕ а.д.  
Гацкп 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ППНИКВЕ), 

ппщтина Гацкп 

10.12.2009. 
20 

гпдина 

Експлпатација технишкпг грађевинскпг камена – 
крешоака у 2019. 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. 
 

48. 
ТРЕНД д.п.п.  
Братунац (пренесенп са 

КАМЕНПЛПМИ а.д. Звпрник) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЈПШАНИЦА), 

ппщтина Звпрник 

Угпвпр 
закљушен 

25.06.2010. 
пренпс 

24.12.2019. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини накпн прпмјене власнишке 
структуре и пренпса на нпвп привреднп 
друщтвп у кпнцесипнпм предузећу дпщлп је дп 
знашајнијег ппвећаоа пбима прпизвпдое у 
ппређеоу са претхпдним ппслпвним гпдинама. 
Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и 
плаћала. Пстале активнпсти су се пдвијале 
углавнпм у складу са угпвпреним (изјава 
кпнцесипнара).  
 

49. 
Рудинг а.д. 
Угљевик  

Експлпатација 
литптамнијскпг 

крешоака - креде 
(лпкација ВУЧЈАК), 
ппщтина Угљевик 

01.07.2010. 
30 

гпдина 
 

Прпмјенпм власнишке структуре на нпвп правнп 
лице и ппшеткпм рада ппстрпјеоа за 
пдсумпправаое у термпелектрани Угљевик 
дпщлп је дп знашајнијег ппвећаоа пбима 
прпизвпдое.  
 

50. 
Рудинг а.д. 
Угљевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЈАБЛАН ГРАД), 

ппщтина Угљевик 

01.07.2010. 
20 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине врщила се кпнтинуиранп 
у планираним пквирима (изјава кпнцесипнара).  

51. 

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

Експлпатација кварцнпг 
пијеска 

(лпкација БИЈЕЛА 
СТИЈЕНА - СКПЧИЋ), 

ппщтина Звпрник 

Угпвпр 
закљушен 

25.01.2010. 
пренпс 

26.07.2016. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар је бип у 
кпнтинуранпм кпмерцијалнпм раду. 
Прпизвпдоа и птпрема минералне сирпвине се 
пдвијала у планираним пквирима (изјава 
кпнцесипнара). 
 



52. 
„МЕРМЕР-КПП“ а.д.  
Челинац (пренесенп са МЕРМЕР 

а.д. Челинац) 

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

град Баоа Лука 

Угпвпр 
закљушен 

05.04.2010. 
пренпс 

05.07.2019. 

30 
гпдина 

Угпвпр п кпнцесије је пренещен на нпвп правнп 
лице. Предузимане су активнпсти на рјещаваоу 
нагпмиланих прпблема из претхпднпг перипда  
и пзбиљнијпј реализацији угпвпра п кпнцесији 
(изјава кпнцесипнара).  
 

53. 
ГЕПКПП д.п.п.  
Дервента 

Истраживаое и 
експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена - 
крешоака 

(лпкација ПРЛПВАЧА), 
град Дпбпј 

28.04.2010. 
20 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
технишкпг грађевинскпг камена – крешоака се 
пдвијала перипдишнп у вепма малим 
кплишинама кап и у претхпдним гпдинама.  

54. 
ЈУ БАОА ДВПРПВИ а.д. 
Бијељина 

Експлпатација 
гептермалних впда, 

(лпкација ДВПРПВИ), 
град Бијељина 

11.03.2010. 
30 

гпдина 

 
Тпкпм 2019. 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. 

55. 
ТЕРЕX – КПП  д.п.п.  
Бијељина 

Експлпатација угља 
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина 

Угљевик 
10.11.2010. 

10 
гпдина 

На пснпву пдпбренпг Дппунскпг рударскпг 
прпјекта трајне пбуставе радпва на ПК „Луке“  
кпнцесипнар је изврщип трајну пбуставу радпва 
на експлпатацији и урађена је рекултивација 
прпстпра (изјава кпнцесипнара). 

56. 
НИСКПГРАДОА д.п.п.  
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

дијабаза 
(лпкација ДРУГПВИЋИ), 

ппщтина Лактащи 

07.10.2010. 
10 

гпдина 

 
Експлпатација и птпрема минералне сирпвине 
у 2019. гпдини извпдила се у кпнтинуитету. 
Пстале активнпсти на реализацији кпнцесипнпг 
ппсла пдвијале су се у планираним пквирима. 
 

57. 
НПВИ РУДНИК МРКПГ  УГЉА 
МИЉЕВИНА а.д.  
Миљевина - Фпша 

Експлпатација мркпг угља 
(лпкација МИЉЕВИНА), 

ппщтина Фпша 
21.12.2010. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар се налазип 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). 



58. 

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

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЧАЂАВИЦА), 

ппщтина Рибник 

22.12.2010. 
20 

гпдина 

 
Кпнцесипнар је израдип технишку 
дпкументацију и прибавип сагласнпсти и 
пдпбреоа. Инсталисанп је ппстрпјеое за 
прераду минералне сирпвине и заврщени су 
радпви на приступнпм путу (изјава 
кпнцесипнара). Кпнцесипнар је ппднип захтјев 
за упптребну дпзвплу и птппшеп је са прпбним 
радпм. 
 

59. 
ТРЕНД д.п.п. 
Братунац 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 

крешоака 
(лпкација ЖЛИЈЕБАЦ), 

ппщтина Звпрник 

14.07.2011. 
30 

гпдина 

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

60. 
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 
2019. гпдини настављене су активнпст на 
истраживаоу на лпкалитету Пбудпвац у складу 
са прпјектнпм дпкументацијпм и угпвпрпм п 
кпнцесији. 

61. 
XД д.п.п.  
Гпроа Трнпва, Угљевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг  

камена - крешоака 
(лпкација ПИЛИЦА), 

ппщтина Звпрник 

11.4.2012. 
22 

гпдине 

У 2019. гпдини експлпатација и птпрема 
минералне сирпвине се пдвијала у 
кпнтинуитету са пбимпм прпизвпдое исппд 
планиранпг. Кпнцесипна накнада се  редпвнп 
пбрашунавала и плаћала у складу са 
угпвпреним. 

62. 
НИСКПГРАДАОА а.д. 
Теслић 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг  

камена - крешоака 
(лпкација ГРАДИНА), 

ппщтина Теслић 

18.4.2012. 
30 

гпдина 

Накпн дпбијаоа упптребне дпзвпле 
кпнцесипнар је птппшеп са кпмерцијалним 
радпм. У 2019. гпдини су прпвпђене активнпсти 
на изврщаваоу угпвпрних пбавеза. 



63. 
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. Мпже се кпнстатпвати да се 
кпнцесипни ппсап не реализује у складу са 
угпвпреним.  
 

64. 
ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД  д.п.п. 
Баоа Лука 

Кприщћеое мркпг угља и 
бентпнита 

(лпкација ЉЕШЉАНИ), 
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“. 
Кпнцесипнар је израдип идејнп рјещеое за 
дпбијаое угља и бентпнита и технишкп 
екпнпмску пцјену. Пве активнпсти  претхпде 
изради Главнпг рударскпг прпјекта (изјава 
кпнцесипнара). У 2019. гпдини нису прпвпђене 
знашајније активнпсти на реализацији 
угпвпренпг ппсла. 
 

65. 
САФИР д.п.п. 
Гацкп 

Експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена - 

крешоака (лпкација ГЕЉА 

ЉУТ), ппщтина Гацкп 

16.8.2012. 
 

30 
гпдина 

 
Експлпатција и птпрема минералне сирпвине  
пдвијала се кпнтинуиранп у 2019. гпдини.  
Пбим прпизвпдое и птпреме је бип исппд 
планиранпг (изјава кпнцесипнара). Кпнцесипна 
накнада за експлпатисану кплишину материјала 
се пбрашунавала и плаћала (изјава 
кпнцесипнара). 
 

66. 
КРЕМНИЦА д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација 
архитектпнскп -

грађевинскпг  
камена - крешоака 

(лпкалитет РУДИНЕ), 
ппщтина Беркпвићи 

26.10.2012. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини прпвпдиле су се редпвне 
активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији. Експлпатација и птпрема минералне 
сирпвине се пдвијала кпнтинуиранп у 
планираним пквирима. Кпнцесипнар је врщип 
пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде. 



 

67. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA 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“.  
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). У 2019. гпдини нису прпвпђене 
знашајније активнпсти на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. 

68. 
РИТЕ а.д.  
Угљевик 

Експлпатација угља 
(лпкалитет УГЉЕВИК 

ИСТПК, БПГУТПВП СЕЛП), 
ппщтина Угљевик 

13.09.2013. 
26 

гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнп предузеће се 
налазилп у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм 
раду. Кпнцесипна накнада се пбрашунавала и 
плаћала. 

69. 

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

Истраживаое и 
експлпатација антимпна 
(лпкалитет ППДКПЗАРА, 

ППДХПМПРА и 
КПРДИЋИ), ппщтина 

Нпвп Гпражде 

Угпвпр 
закљушен 

26.12.2013. 
пренпс 

22.05.2014. 

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. У 2019. гпдини нису прпвпђене 
знашајније активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији. 

70. 
МГ МИНД  д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг 

 камена - перидптита 
(лпкалитет ЉУБИЋ), 
ппщтина Проавпр 

24.02.2014. 
25 

гпдина 
 У 2019. гпдини није билп експлпатације и 
птпреме минералне сирпвине. 

71. 
BIT CORPORATION д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет ППТКПМ), 
ппщтина Беркпвићи 

15.04.2014. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је у 2019. гпдини наставип 
активнпсти на заврщетку припремних радпва,  
избпру и набавци ппреме за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада  и прибављаоу пптребних 
дпзвпла и пдпбреоа(изјава кпнцесипнара). У 
нареднпј гпдини планиран је ппшетак 
кпмерцијалнпг рада (изјава кпнцесипнара). 



 

72. 
МАЈНЕКС д.п.п.  
Пале 

Истраживаое и 
експлпатација  крешоака  
(лпкалитет ЉУБПГПШТА), 

ппщтина Пале 

25.04.2014. 
15 

гпдина 

Кпнцесипнар је у 2019. гпдини бип у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду. Радпви 
на експлпатацији и птпреми минералне 
сирпвине су се пдвијале на планиранпм нивпу. 

73. 
ПЛАКАЛПВИЋ ПРПМЕТ д.п.п. 
Истпшни Стари Град 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет ХРЕША), 

ппщтина Истпшни Стари 
Град 

05.06.2014. 
20 

гпдина 

У 2019. гпдини експлпатација минералне 
сирпвине се пдвијала у пквирима планиранпг. 
Пстале активнпсти су углавнпм реализпване у 
складу са угпвпрпм п кпнцесији. 

74. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA 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). У 2019. 
гпдини нису прпвпђене знашајније активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла. 
 

75. 
РУДНИК БПКСИТА 
СРЕБРЕНИЦА а.д.  
Сребреница 

Експлпатација црвених 
бпксита (лпкалитети 

ШУМАРНИЦА и 
КПСТУРИ), ппщтина 

Сребреница 

10.02.2015. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је наставип са кпнтинуираним 
кпмерцијалним радпм.  Радпви на лежищту 
Кпстури се извпде према пдпбренпј прпјектнпј 
дпкументацији. Пстале активнпсти се пдвијају 
углавнпм у складу са угпвпрпм п кпнцесији. 

76. 
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 2019. гпдини нису прпвпђене 
знашајније активнпсти на реализацији 
кпнцесипнпг ппсла. 

77. 
 

ЈПСИППВИЋ д.п.п. 
Дпбпј 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ПСПЈНИЦА), град Дпбпј 

27.02.2015. 
25 

гпдина 

Кпнцесипнп предузеће се налазилп у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду, са 
планиранпм прпизвпдопм и птпремпм. 
Кпнцесипнар је врщип пбрашун и уплату 



кпнцесипне накнаде. 

78. 
COMSAR ENERGY HYDRO 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). ). У 2019. гпдини нису 
прпвпђене знашајније активнпсти на 
реализацији кпнцесипнпг ппсла. 
 

79. 
ПРИЈЕДПРПУТЕВИ а.д. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

БЕКИЋИ), ппщтина Нпви 
Град 

29.06.2015. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар је бип у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду. Oстале 
активнпсти су се пдвијале у складу са угпвпрпм 
п кпнцесији. 

80. 
НИСКПГРАДОА – 
МАРЈАНПВИЋ д.п.п. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

серпентинита (лпкалитет 
ВРАНИЋ), град Приједпр 

30.06.2015. 
10 

гпдина 

У 2019. гпдини су се пдвијале активнпсти на 
реализацији кпнцесипнпг ппсла. Кпнцесипна 
накнада се пбрашунавала и плаћала. 
 

81. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛПАТАЦИЈА 
д.п.п.  
Кпзлук - Звпрник 

Експлпатација питке впде 
(лпкација БАОИЦА), 

ппщтина Звпрник 
02.07.2015. 

30 
гпдина 

 
 Експлпатација впде се пдвијала у кпнтинуитету 
планираним пбимпм прпизвпдое. Кпнцесипна 
накнада се пбрашунавала и плаћала у складу са  
угпвпреним. 
 

82. 
 
ЗЕ МИНЕРАЛС д.п.п. Угљевик 
 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

МИЋИНП БРДП - 
МИЈАТПВЦИ), ппщтина 

Лппаре 

 
20.112015.  

15 
гпдина 

 
Пренпспм угпвпра п кпнцесији нпви 
кпнцесипнар је преузеп све пбавезе претхпднпг 
кпнцесипнара и наставип са експлпатацијпм и 
птпремпм минералне сирпвине у ппвећанпм 
пбиму. Кпнцесипнар је врщип пбрашун и уплата 
кпнцесипне накнаде.  
 

83. 
БУК ПРПМЕТ д.п.п. Бијељина 
(пренесенп са POLYTEHNIKA д.п.п. 
Псмаци) 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

РУДНИК), ппщтина 

Угпвпр 
закљушен 

20.11.2015. 
пренпс 

20 
гпдина 

У 2019. гпдини пдпбрена је прпјектна 
дпкументација и кпнцесипнар је птппшеп са 
прпбним радпм (изјава кпнцесипнара). 



Псмаци 08.02.2019. 

84. 
САРАЈЕВПИНВЕСТ д.п.п.  
Пале 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

крешоака (лпкалитет ХАН 
ДЕРВЕНТА), ппщтина 
Истпшни Стари Град 

20.11.2015. 
50 

гпдина 

Настављенп је са активнпстима на припремним 
радпвима за ппшетак кпмерцијалнпг рада. 
Израђена је пптребна технишка дпкументација, 
прибављени су лпкацијски услпви и надлежнп 
министарствп је пдпбрилп извпђеое радпва пп 
Главнпм рударскпм прпјекту. Кпнцесипнар 
планира тпкпм сљедеће гпдине птппшети са 
кпмерцијалним радпм (изјава кпнцесипнара). 
 

85. 
ДРПБЕX д.п.п. 
Беркпвићи 

Експлпатација впде 
(лпкалитет ПРИБИТУВ), 

ппщтина Беркпвићи 
22.12.2015. 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар је наставип израду 
недпстајуће технишке дпкументације, 
ревидпваое и пдпбраваое исте (изјава 
кпнцесипнара). Мпже се кпнстатпвати да је 
настављенп са припремним активнпстима на 
пбезбјеђеоу технишке дпкументације за 
изградоу пбјекта пунипнице. 
 

86. 
ТРАНСКПП д.п.п. 
Рпгатица 

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

Рпгатица 

05.02.2016. 
50 

гпдина 

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). 
 

87. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA д.п.п.  
Баоа Лука 

Експлпатација крешоака 
(лпкалитет БАЉАК), 

ппщтина Угљевик 
22.03.2016. 

30 
гпдина 

 
У времену прптеклпм пд пптписиваоа угпвпра 
п кпнцесији изврщена су истраживаоа и 
израђен је 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). У 2019. 
гпдини нису прпвпђене знашајније активнпсти 
на реализацији кпнцесипнпг ппсла. 



 

88. 
КПЗАРАПУТЕВИ а.д. 
Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ЉУБАЧЕВП), град Баоа 
Лука 

20.04.2016. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар се налазип у 
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду и радпви 
су се извпдили према пдпбренп Главнпм 
рударскпм прпјекту. Такпђе, пбим прпизвпдое 
и птпреме је бип на нивпу претхпдне ппслпвне 
гпдине. Кпнцесипна накнад се пбрашунавала и 
плаћала.  

89.  
ЛПМ д.п.п. 
Дринић – Петрпвац 

Експлпатација впде 
(лпкалитет КПЗИЛА), 
ппщтина Петрпвац 

30.05.2016. 
40 

гпдина 

 
У 2019. гпдини настављене су припремне 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији 
(изјава кпнцесипнара).  
 

90. 
БЕПРП ЕКСПЛПАТАЦИЈА д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација кварцнпг 
пијеска (лпкалитет 

МАРТИНАЦ), ппщтина 
Србац 

06.07.2016. 
30 

гпдина 
У 2019. гпдини кпнцесипнар је птппшеп са 
кпнтинуираним кпмерцијалним радпм. 

91. 
ЈАПРА а.д. 
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ДЕРВИШ КУЛА), ппщтина 
Нпви Град 

06.07.2016. 
30 

гпдина 

Прпизвпдоа и птпрема минерале сирпвине у 
2019. гпдини пдвијала се у кпнтинуитету са 
планираним пбимпм прпизвпдое (изјава 
кпнцесипнара). Кпнцесипнар је врщип пбрашун 
и уплату кпнцесипне накнаде. 
 

92. 
ПАВИЋЕВИЋ д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација щљунка и 
пијеска (лпкалитет 

ЗУПЦИ – ТУРМЕНТИ), 
град Требиое 

06.09.2016. 

 
40 

гпдина 
 

У 2019. гпдини кпнцесипнар је прпвпдип 
активнпсти на дпбијаоу пдпбреоа за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. Кпнцесипнар планира у 
нареднпј ппслпвнпј гпдини да заврщи све 
припремне активнпсти и птппшне са 
кпмерцијалним радпм (изјава кпнцесипнара). 
 

93. 
ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ а.д. 
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

дијабаза (лпкалитет 
ВУЧЈАК), ппщтина 

Градищка 

27.09.2016. 
10 

гпдина 

Кпнцесипнар је израдип Главни рударски 
прпјекат кпји је пдпбрен пд стране надлежнпг 
министарства. У 2019. гпдини су настављене 
припремне активнпсти за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. 
 

94. 
МПНТ – ГРАДОА д.п.п. 
Угљевик 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ДПОА КРЋИНА), ппщтина 
Угљевик 

28.11.2016. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипнар је наставип са 
активнпстима на припремним радпвима,  
пдпбраваоу прпјектне дпкументације и 
прибављаоу пдпбреоа за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада (изјава кпнцесипнара).  



 

95. 
АQУА ТИМ д.п.п. 
Лактащи 

Експлпатација ппдземних 
впда (лпкалитет ГПРОИ 

СРЂЕВИЋИ), ппщтина 
Србац 

15.12.2016. 
30 

Гпдина 

Експлпатација и флащираое впде у 2019. 
гпдини је врщена у кпнтинуитету тпкпм шитаве 
гпдине. Кпнцесипнар је пбрашунавап и 
уплаћивап кпнцесипну накнаду према 
угпвпренпм. Пстале активнпсти су се пдвијале у 
складу са угпвпрпм п кпнцесији. 
 

96.  
GAČIĆ INTERCOP д.п.п. 
Нпви Град 

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

Нпви Град 

10.02.2017. 
30 

гпдина 

Пдпбренп је извпђеое радпва према Главнпм 
рударскпм прпјекту. Кпнцесипнар је ппднип 
захтјев за дпбијаое упптребне дпзвпле накпн 
шијег прибављаоа планира птппшети са 
кпмерцијалним радпм.  
 

97. 
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, 
дпбијени су лпкацијски услпви и пдпбренп је 
извпђеое радпва према Главнпм рударскпм 
прпјекту. У нареднпј ппслпвнпј гпдини 
кпнцесипнар планира птппшети са 
кпмецијалним радпм (изјава кпнцесипнара). 

98. 
САНА КПП д.п.п. 
Рибник 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

кварцнпг пјещшара и 
трпщнпг глинца 

(лпкалитет ЗАБЛАЋЕ), 
ппщтина Рибник 

28.03.2017. 
20 

гпдина 

Настављене су активнпсти на изради технишке 
дпкументације, прибављаоу лпкацијских 
услпва и припремним радпвима за ппшетак 
кпмерцијалнпг рада. 

99. 
РУДНИК БПКСИТА д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација црвених 
бпксита (лпкација 

СТУДЕНАЦ), ппщтина 
Рибник 

31.05.2017. 
25 

гпдина 

У 2019. гпдини кпнцесипни ппсап се није 
реализпвап у складу са пптписаним угпвпрпм п 
кпнцесији.  

100. 

 
 
 
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 радое на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. У 
календарскпј 2019. гпдини није билп 
знашајнијих активнпсти на реализацији угпвпра 
п кпнцесији.  



101. 
ТПВАРИЈА д.п.п. 
Беркпвићи 

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

Беркпвићи  

18.07.2017. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини настављене су активнпсти на 
припремним радпвима, урађена је прпјектна 
дпкументација и пдпбренп је извпђеое радпва 
према Главнпм рударскпм прпјекту. 

102. 
ЈАПРА а.д.  
Нпви Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

БЛАТНА), ппщтина Нпви 
Град 

15.08.2017. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је наставип са кпмерцијалним 
радпм у складу са закљушеним угпвпрпм. У 
2019. гпдини прпвпдиле су се активнпсти у 
складу са планираним.     

103. 
ТЕХНП МЕТАЛ д.п.п. 
Власеница 

Експлпатција 
архитектпнскпг 

грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

САДИЛПВ ЧАИР), 
ппщтина Хан Пијесак 

30.08.2017. 
30 

гпдина 

У 2019. гпдини нису се прпвпдиле знашајније 
активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији. 

104. 
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 радое на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. У 
календарскпј 2019. гпдини није билп знашајних 
активнпсти на реализацији угпвпра п 
кпнцесији.  

105. 
МРКПОИЋ ПУТЕВИ д.п.п. 
Мркпоић Град 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
дплпмита (лпкалитет 

ЧИРАКПВАЦ), ппщтина 
Мркпоић Град 

19.01.2018. 
30 

гпдина 
У 2019. гпдини кпнцесипнар није бип у 
кпмерцијалнпм раду (изјава кпнцесипнара). 

106. 
БАОА КУЛАШИ д.п.п. 
Проавпр 

Експлпатација 
термпминералне впде 
(лпкалитет КУЛАШИ), 

ппщтина Проавпр 

23.03.2018. 
50 

гпдина 

Накпн пптписиваоа угпвпра п кпнцесији  
надлежнп министарствп је пдредилп границе 
експлпатаципнпг ппља. Израђен је нпви 
Елабпрат п резервама и пд стране надлежнпг 
министарства пптврђене су резерве минералне 
сирпвине. У тпку је израда препстале технишке 
дпкументације.  



107. 
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 није 
прпвпдип активнпсти у складу са пптписаним 
угпвпрпм и у 2019. гпдини није прибавип 
пдпбреое за извпђеое радпва према Главнпм 
рударскпм прпјекту  и упптребну дпзвплу. 

108. 
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 
наставип активнпсти на реализацији 
угпвпрених пдредби. 

109. 
КРЕЧАНА ИНВЕСТ д.п.п. 
Челинац 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 

крешоак (лпкалитет 
ЦРНИ ВИР), ппщтина 

Челинац 

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. Мпже се кпнстатпвати да 
се угпвпрне пдредбе не реализују. 

110. 
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. Пд стране надлежнпг 
министарства пдпбренп је извпђеое радпва 
према Главнпм рударскпм прпјекту. Накпн 
дпбијаоа упптребне дпзвпле кпнцесипнар 
планира птппшети са кпмерцијалним радпм. 

111. 
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 активнпсти на изради технишке 
дпкументације и накпн пбезбјеђеоа и 
пдпбраваоа исте у нареднпј гпдини планира 
птппшети са кпмерцијалним радпм. 

112. 
МЕДНА НВ д.п.п.  
Мркпоић Град 

Истраживаое угља 
(лпкалитет МЕДНА), 

ппщтина Мркпоић Град 
30.07.2018. 

1 
гпдина 

Истражни радпви су заврщени, израђен је 
Елабпрат п резервама и исте су пптврђене пд 
стране надлежнпг министарства. Мпже се 
кпнстатпвати да је угпвпр реализпван у 
пптпунпсти. 



113.  
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. 
Кпнцесипнар је израдип прпјектну 
дпкументацију и наставип активнпсти на 
пдпбраваоу исте. 

114. 
ГРАДИП а.д. 
Проавпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

ГРИЧ), ппщтина Проавпр 

16.08.2018. 
30 

гпдина 

Кпнцесипнар је бип у кпнтинуиранпм 
кпмерцијалним раду у складу са угпвпреним. 
Пстале угпвпрне пбавезе су се пдвијале у 
складу са планираним. 

115. 
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. У 2019. 
гпдини прпвпђене су активнпсти на изради 
прпјектне дпкументације и припреми исте за 
пдпбраваое. 

116. 
ЈАПРА а.д. 
Нпви Град  

Експлпатација гипса 
(лпкалитет ПЕТКПВАЦ), 

ппщтина Нпви Град 

 
31.12.2018. 

 

30 
гпдина 

У 2019. гпдини прпвпђене су активнпсти на 
реализацији угпвпра п кпнцесији. 

117. 
WESTERN MINING д.п.п. 
Баоа Лука 

Експлпатација плпва и 
цинка и пратећих метала 

бакра и сребра 
(лпкалитет ЧЕЛЕБИЋ), 

ппщтина Фпша 

24.01.2019. 
15 

гпдина 
Прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угвпрених пдредби. 

118. 
СУБПТИЋ ИНЖИОЕРИНГ д.п.п. 
Станари 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена – 
крешоака (лпкалитет 

РУДИНЕ),ппщтина 
Станари 

20.06.2019. 
20 

гпдина 
Прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угпвпрених пдредби. 

119. 
ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ а.д. 
Лактащи 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камнена – 

крешоака (лпкалитет 
ПЛАНИНА), град Баоа 

Лука 

19.08.2019. 
10 

гпдина 

Кпнцесипнар је пп пптписиваоу угпвпра п 
кпнцесији 21.02.2018. гпдине 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. Угпвпр је ппнпвп 
закљушен 19.08.2019. гпдине. Пд стране 
надлежнпг министарства пдређене су границе 
експлпатаципнпг ппља и пдпбренп је извпђеое 
радпва према Главнпм рударскпм прпјекту. 



120. 
НЕК 03 д.п.п. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена- 

серпентинисанпг 
перидптита (лпкалитет 

БУКПВА КПСА), град 
Приједпр 

03.09.2019. 
30 

гпдина 
Прпвпђене су припремне активнпсти на 
реализацији угпвпрених пдредби. 

121. 
РИТЕ а.д.  
Гацкп  

Експлпатација угља 

(лпкалитет ПК ГАЦКП), 

ппщтина Гацкп  

06.12.2019. 4 

гпдине 

Пп пптписиваоу упгпвпра п кпнцесији 

кпнцесипнар је наставип са кпмерцијалним 

радпм. 

Закљушнп са редним брпјем 121. 



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 .                                                                                                          

2

"Ппљппривредна и 

медицинска шкпла" 

Бијељина                 

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

25,00 КМ/ха, 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/ха, 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 - Цпмпанy" д.п.п. 

Мпдрича            
Мпдрича

Ратарска 

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

105,00 КМ/ха, 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/ха, 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 2019. 
год.

ПРИЛОГ бр.5



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 КМ/ха

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм и Анекспм Угпвпра .

8
"ЛТГ Цпмпанy" 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 , и уреднп извршава уплату 

кпнцесипне накнаде

9
"ЛТГ Цпмпанy" д.п.п. Баоа 

Лука
Шиппвп

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв - флy 

фисхинг на ријеци 

Пливи

30 / 19.08.2008. / /

 3,0 % укупнпг брутп 

прихпда пстваренпг 

кприштеоем кпнцесипнпг 

дпбра

Кпнцесипнар извршава пбавезе у складу са 

Угпвпрпм , и уреднп извршава уплату 

кпнцесипне накнаде

10
"ЛТГ Цпмпанy" 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 , и уреднп извршава уплату 

кпнцесипне накнаде

11
"ЛТГ Цпмпанy" д.п.п. Баоа 

Лука
Рибник

Сппртскп-

екпнпмски 

рибплпв флy 

фисхинг 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 , и уреднп извршава уплату 

кпнцесипне накнаде

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/ха 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 Анексима 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/ха, 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, а 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. 121КМ/ха

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.
145,4277

23.11.2010. 

27.03.2012. 

02.07.2019.

90 КМ/ха, 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)

Анекспм 3, закљученим у 2019. гпдини је 

измјеоена дпдјељена ппвршина 

ппљппривреднпг земљишта. Кпнцесипнар 

испуоава пбавезе у складу са угпвпрпм и 

анексима, 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/ха 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. 242,8611
20.09.2013. 

25.07.2019.

105,00 КМ/ха, 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)

Анекспм 2 смаоена дпдјељена ппвршина 

ппљппривреднпг земљишта.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/ха, 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/ха 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/ха, 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 Анексима 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/ха, 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/ха, 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/ха, 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/ха, 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. 101,0862

16.12.2011. 

22.12.2011.18.12

.2019.

107,00 КМ/ха, 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)

У 2019.гпдини закључен Анекс 3, у вези измјене 

дпдјељенпг ппљппривреднпг земљишта. 

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/ха, 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

30 2.612,63 19.10.2007. 2.526,40

18.11.2010. 

23.09.2011. 

06.07.2013. 

30.05.2019.

93,00 КМ/ха 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, 

Анекспм 4 - једнпкратна 

кпнцесипна накнада 

64.425,00 КМ, а 

кпнцесипна накнада 

1154,84 КМ/х

Кпнцесипнар испуоава угпвпрене пбавезе. 

Анекспм бр. 4. прпдужен кпнцесипни перипд 

за 15 гпдина и измјеоена висина кпнцесипне 

накнаде.(у складу са "Правилникпм")

28
"Тамарис Цпмпанy" 

д.п.п.Баоа Лука       
Србац

Расаднича 

прпизвпдоа 

украснпг биља

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

29
"Прпдекс-Агрп" д.п.п. 

Градишка
Кпзарска Дубица

Ратарска 

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

87,00 КМ/ха, 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 ха кпнцесипне 

ппвршине из пбјективних пкплнпсти 

(депресија, канали, приступни путеви). 

Кпнцесипна накнада се плаћа уреднп.

30
"Цастеллина Српска" 

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/ха 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. 11.04.2019. пренешенп 

100% власнићчких права на "Вита Ланд" д.п.п. 

Градишка



31
"Јелена" д.п.п. Кпзарска 

Дубица                        
Кпзарска Дубица

Ратарска 

прпизвпдоа

15 93,3823 29.05.2008. 93,3823 23.11.2010.

76,00 КМ/ха, 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 у пптпунпсти испуоава пбавезе у 

складу са угпвпрпм и Студијпм екпнпмске 

пправданпсти.Кпнцесипна накнада уплаћена у 

укупнпм пбрачунатпм изнпсу

32
"Мивас Милк" д.п.п. 

Беркпвићи
Беркпвићи

Стпчарска 

прпизвпдоа

15 27,5760 26.08.2008. 17,7690
24.05.2011.            

21.02.2018.

232,09 КМ/ха 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 

33
"ЗП Кпмерц" д.п.п. 

Вршани-Бијељина                   
Бијељина

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

30 95,4580 16.10.2008. 91,7302

09.04.2009. 

04.09.2009. 

23.11.2010  

05.11.2018.

83,14 КМ/ха 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.Анекспм 4 прпдужен кпнцесипни 

перипд за 15 гпдина и ппвећана висина 

кпнцесипне накнаде за прпдужени перипд 

кпнцесипнпг угпвпра за 15.гпдина.

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

прпизвпдоа
25 31,3742 08.12.2008. 31,3742 17.08.2011.

492,04 КМ/ха 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.

35
"Педибкпмерц" д.п.п. 

Србац            
Србац

Ратарска 

прпизвпдоа
15 34,3247 08.12.2008. 34,3247

23.11.2010.    

24.01.2018.

94,42 КМ/ха 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.

36 "Маљчић" д.п.п. Градишка                  Србац
Ратарска 

прпизвпдоа
15 112,8506 05.12.2008. 112,3255 12.12.2013.

167,36 КМ/ха 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.



37
"Јелена" д.п.п. Кпзарска 

Дубица                             
Кпзарска Дубица

Ратарска 

прпизвпдоа
15 152,5197 10.12.2008. 152,5197

23.11.2010.     

24.01.2018.

68,50 КМ/ха 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.Кпнцесипна 

накнада у пптпунпсти уплаћена.

38
"Агрп Впће" д.п.п. 

Лакташи                
Лакташи

Впћарска 

прпизвпдоа

25 234,4309 23.12.2008. 69,3628
19.10.2011.    

24.01.2018.

130,14 КМ/ха 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.

39
"Впћар Бистрица" д.п.п. 

Градишка
Градишка

Впћарска 

прпизвпдоа
25 115,0604 09.03.2009. 115,0604 23.11.2010.

450,03 КМ/ха 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. Предлаже се анекс  

угпвпра п кпнцесији.

40
"Фарма Арсенић" д.п.п. 

Кпзарска Дубица                    
Кпзарска Дубица

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 148,8180 12.11.2009. 144,5399
17.08.2011.             

31.01.2018.

60,74 КМ/ха 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.

41
"Прирпднп биље" д.п.п. 

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

60,53 КМ/ха, пбавеза пп 

гпдинама-1.635,9 (2011), 

2.079 (2012), 2.079 (2013), 

2.079 (2014)

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.

42
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 



43
"Д + В Агрпс" д.п.п. 

Градишка
Градишка

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 325,1318 08.09.2011. / /

87 КМ/ха, 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.

44 "Вивагрп" д.п.п. Србац
Градишка и 

Србац

Ратарскп - 

стпчарска и 

ппвртарска 

прпизвпдоа

15 594,3334 27.04.2012. 375,2015
20.09.2013.       

12.09.2018.

107,32 КМ/ха, 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. У 

пптпунпсти извршена уплата кпнцесипне 

накнаде

45 "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/ха , 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. 

46
"Ппдруми Вукпје 1982" 

д.п.п. Требиое
Требиое

Впћарска 

прпизвпдоа 

(маслине)

25 5,0000 01.08.2012. 5,0000 14.02.2013.

121 КМ/ха, 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.

47

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/ха
Урађен је Главни прпјекат. Кпнцесипнар 

испуоава пбавезе у складу са угпвпрпм.

48
"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.



49
"Ппљппривредник" д.п.п. 

Дервента
Дервента

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 842,8653 19.12.2014. 558,7767 /

101,19 КМ/ха , 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.

50 "Агрпунија" д.п.п. Србац                    Србац

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа

15 427,7565 11.03.2015. / /

126,59 КМ/ха 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.

51
"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 дјелимичнп извршава угпвпрне 

пбавезе.

52
"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.

53
"ЗП Кпмерц" д.п.п. 

Вршани-Бијељина                   
Бијељина

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа 30 117,8720 12.02.2016. / / 22.396,00 КМ/гпдини
Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.                                                                                      

54
"МВМ Енергy" 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.

55 "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 дјелимичнп извршава угпвпрне 

пбавезе.

56
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.

57 "МАМЕX" 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.

58
"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

Кпнцесипнар уреднп извршава угпвпрне 

пбавезе.



59 "Аqуа тиме" 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.

60 "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.

61
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.

62 "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. У 2019.гпдини кпнцесипни угпвпр 

пренешен на "ПП Снпп" д.п.п. Бијељина.

63
"Арифагић 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

Кпнцесипнар уреднп измирује пбавезе пп 

пснпву кпнцесипнпг угпвпра

64

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

Кпнцесипнар уреднп измирује пбавезе пп 

пснпву кпнцесипнпг угпвпра



65
"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 -

граце перипд ,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).

66

"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

Од укупнп дпдјељеое ппвршине Кпнцесипнар 

пбрађује 25 ха, пстала дпдијељена ппвршина је 

ппд узурпацијпм трећих лица.

67
"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

Кпнцесипнар уреднп измирује пбавезе пп 

пснпву кпнцесипнпг угпвпра.

68

"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

Кпнцесипнар није у пптпунпсти уведен у ппсјед. 

Кпнцесипнар кпристи укупнп дпдјељеое 

ппвршине самп 39,11 ха, јер је пд стране трећих 

лица узурпирана ппвршина пд 58,50 ха.

69 "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 -

граце перипд ,пбавеза 

плаћаоа кпнцесипне 

накнаде ппчиое 7.гпдини 

; гпдишое 4.050,00 КМ

Ослпбпђен пд пбавезе плаћаоа кпнцесипне 

накнаде у првих 6 (шест ) гпдине кпнцесипнпг 

перипда (впћарска дјелатнпст).

70
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

Кпнцесипнар је закљученим угпвпрпм п 

кпнцесији пслпбпђен пбавезе плаћаоа 

кпнцесипне накнаде за перипд пд првих 10 

гпдина трајаоа кпнцесије.



71 "Д&Д Теам" д.п.п.Брпд Брпд

Угпвпр п кпнцесији 

за експлпатацију 

ппдземних впда за 

пптребе 

флашираоа на 

лпкалитету "Дпоа 

Врела", ппштина 

Брпд

30 Кпличина 0,45 л/с 14.03.2019. / /
1,35 КМ/м3 захваћене 

впде 

Угпвпр је  закључен 2019.гпдине,и кпнцесипнар 

извршава угпвпрне пбавезе. Такпђе је у 

2019.гпдини пренешен угпвпр п кппнцесији 

"АQУА ДОРИА" д.п.п. Дервента.

72 "СТОГЛАВ" д.п.п. Рудп Рудп

Угпвпр п кпнцесији 

за експлпатацију 

ппдземних впда за 

пптребе 

флашираоа на 

лпкалитету 

"Пазаље", ппштина 

Рудп

30 Кпличина 0,45 л/с 20.08.2019. / /
1,35 КМ/м3 захваћене 

впде 

Угпвпр је  закључен 2019.гпдине,и кпнцесипнар 

извршава угпвпрне пбавезе

73
"СТУДЕНАЦ" 

д.п.п.Градишка 
Кпзарска Дубица

Угпвпр п кпнцесији 

за експлпатацију 

ппдземних впда за 

пптребе 

флашираоа на 

лпкалитету 

"Ракпвица-

Букпвица", 

ппштина Кпзарска 

Дубица

30 Кпличина 0,9 л/с 11.9.2019 / /
1,35 КМ/м3 захваћене 

впде 

Угпвпр је  закључен 2019.гпдине,и кпнцесипнар 

извршава угпвпрне пбавезе

Закључнп са редним брпјем 73 .  



Ред.б

р.

Назив 

Кпнцесипнара

Брпј Угпвпра и 

Анекса
Ппштина

Лпкалитет 

на кпјем се 

нализи 

предмет 

кпнцесије

Намјена 

кпришћеоа 

земљишта

Кпнцесипни 

перипд 

(гпдина)

Ппвршина 

(ха)

Датум 

закључеоа 

Угпвпра

Датум 

раскида 

Угпвпра

НАППМЕНА

1.

ППЗ "РАВАН" 

МЕЂЕЂА, КПЗАРСКА 

ДУБИЦА

01-33-15246/07          

12.03.5.330-2066/11            

Кпзарска 

Дубица

Кпзарска 

Дубица

Ратарска и 

стпчарска 

прпизвпдоа 

15 256,6705 27.12.2007. 29.08.2019.

Једнпстранп раскинут 

зпг неплаћаоа, 

недпстављаоа 

изјештаја и др. 

Раскинут угпвпр 

рјешеоем Владе 

Републике Српске 

брпј: 04/1-012-2-

2239/19 пд 

29.08.2019. гпдине 

(„Службени гласник 

Републике Српске“, 

брпј: 75/19

Закључно са редним бројем 1.

 ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ У 2019. гпдини -КПРИШЋЕОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА 

ПРИЛОГ бр.6



 
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ 

 
 

Саве Мркаља 16, тел: 051/490-890, факс: 051/490-481, E-mail: komisija@koncesije-rs.org 
 
Брпј: 01-549/20 
Датум: 29.04.2020. гпдине 
 

На пснпву члана 51. и члана 60. Закпна п кпнцесијама („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 59/13 и 16/18), Кпмисија за кпнцесије Републике Српске је, на 17. (седамнаестпј) 
Сједници, пдржанпј дана 29.04.2020. гпдине, дпнијела: 

 
О Д Л У К У 

 
I    

Усваја се Приједлпг Извјештаја п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске и 
финансијски извјештај за 2019. гпдину. 

 

II 
Извјештај ће се дпставити Нарпднпј скупштини Републике Српске најкасније дп 

30.04.2020. гпдине, схпднп важећим прпписима. 
 

III 
За прпвпђеое пве Одлуке, те даље активнпсти у вези са Извјештајем, задужује се 

предсједник Кпмисије за кпнцесије Републике Српске. 

 
IV 

Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 

 
         

Предсједник Комисије 
 

Проф. др Раденко Ђурица, с.р.                                                            
 
Дпстављенп: 

- Предсједнику Кпмисије за кпнцесије Републике Српске; 
- Нарпднпј скупштини Републике Српске; 
- а/а; 
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