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1. УВОД   
  
Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) је основана Законом о 

концесијама из 20021. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије на 
сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржане дана 23.01.2004. године2. 

Комисија има статус правног лица. Основана је као независно регулаторно тијело и са правима 
и обавезама утврђеним Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 
16/18 и 70/20, у даљем тексту: Закон о концесијама).  

Комисија је, у свом раду, самостална и подлијеже надзору Народне скупштине Републике 
Српске, којој и одовара. 

У оквиру својих надлежности, Комисија промовише привредне и друге могућности за улагања 
путем концесија, у циљу задовољавања јавних потреба и привредног развоја, укључивањем приватног 
сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управљање радом 
инфраструктурних објеката и уређаја, пружањем услуга и експлоатацијом природних ресурса и 
објеката који служе њиховом искоришћавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених 
интереса, заштити простора, становништва и животне средине. 

Просторије Комисије се налазе у улици Саве Мркаља, на броју 16, трећи спрат. 
Интернет страница Комисије је www.koncesije-rs.org. Стрaницa je дoступнa нa свим службeним 

jeзицимa у Бoсни и Хeрцeгoвини, a вeрзиja нa eнглeскoм jeзику je инфoрмaтивнa у пoглeду основних 
инфoрмaциja и пoсљeдњих дoгaђaњa.  

Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама, подзаконским актима и 
Документу о политици додјеле концесије3. Комисија је у својој дјелатности у процесном дијелу 
поступала у складу са одредбама Закона о општем управном поступку4, те другим позитивно-правним 
прописима, којима се директно или индиректно регулише област концесија у складу са основним 
начелима  поступка додјеле концесија. 

 
 
1.1 Чланови Комисије 

 
Чланове Комисије чине истакнути стручњаци из области права, економије, техничких и других 

одговарајућих струка и именује их Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Владе 
Републике Српске, након спроведеног јавног конкурса. Чланови Комисије за концесије се именују на 
период од 5 (пет) година и могу бити именовани на још један мандат. 

Комплетна процедура јавног конкурса те поступка за избор и именовање нових 5 (пет) чланова 
Комисије након што је истекао мандат ранијем сазиву је завршена у 2021.години  и Народна 
скупштина Републике Српске, на приједлог Владе Републике Српске, је именовала нови сазив 
Комисије.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Закон о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/02); 
2 Одлуке о именовању објављене  у   „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 12/04; 
3 „Службени гласник Републике Српске“, броj: 31/06; 
4 „Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18;  
 

http://www.koncesije-rs.org/
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1.2 Извјештај о раду Комисије за 2020. годину 
 
Подношењем годишњег извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за 2020. годину, 

Комисија испуњава своју законску обавезу извјештавања, а сходно одредбама члана 60. Закона о 
концесијама, према којој се Извјештај подноси најкасније до 30. априла текуће године за претходну 
календарску годину.  

Овај документ представља годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за 
2020. годину (у даљем тексту: Извјештај).  

Извјештај обухвата период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године. 
Извјештај приказује начин на који Комисија испуњава своје надлежности и мисију, те је исти 

састављен од податка о извршеним провјерама рада концесионара, о поднесеним захтјевима, 
рјешењима Комисије, броју и врсти предмета које је Комисија разматрала, као и о другим 
информације из дјелокруга рада Комисије, било да је Комисија поступала по службеној дужности, 
било по захтјеву надлежног органа или заинтересованог лица.  

Циљ Извјештаја јесте да информише Народну скупштину Републике Српске, као и укупну 
јавност, о раду Комисије, односно о активностима на имплементацији законских и других прописа из 
области концесија, реализацији уговора о концесији, провјери рада концесионара и слично.  

Извјештај садржи 6 (шест) дијелова.  
Први дио се односи на Правни оквир концесија у Републици Српској, и састоји се од два 

одјељка: Законски прописи и Подзаконски акти. У оквиру одјељка који се односи на законске прописе, 
обрађена је примјена других закона у поступку додјеле концесија (посредно и непосредно). 

Други и трећи  дио  се односи на основне активности Комисије и састоје се од више одјељака: 
Провјера рада концесионара; Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских 
објеката; Активности Комисије из области минералних ресурса; Активности Комисије из области 
трговине и туризма; Активности Комисије из области финансија; Активности Комисије из области 
саобраћаја и веза; Активности Комисије из области коришћења пољопривредног земљишта и водних 
добара. У другом дијелу изнесени су подаци о раду Комисије по појединим областима.  

Четврти дио се односи на концесиону накнаду. 
У петом дијелу су изнесени подаци о финансијском извјештају Комисије, те о начину на који 

Комисија управља својим ресурсима, а такође је детаљно образложен финансијски дио пословања 
Комисије, тачније, износ буџета Комисије и други приходи с једне стране, а са друге стране 
књиговодствено исказани трошкови и расходи, те финансијски резултат Комисије на крају 2020. 
године.  

Шести дио се односи на обједињене закључке комплетног Извјештаја Комисије са освртом на 
рад, ставове и мишљење Комисије, као и на указивање на актуелну проблематику по свим областима у 
поступку додјеле концесија у Републици Српској.  

 
Појмови који се користе у овом извјештај: 
а) „концендент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или 

скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе; 
б) „концесионар“ је привредно друштво основано у складу са прописима Републике, а са којим 

је концендент закЉучио уговор о концесији; 
в) „надлежни орган“ је минстарство надлежно за поједину област у коју спада предмет 

концесије за чију додјелу је надлежна Влада, односно градоначелник или начелник општине, за 
предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са Законом о концесијама; 

г) „понуђач“ је свако домаће или страно правно или физичко лице, конзорцијум два или више 
уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије; 

д) „студија оправданости“ додјеле концесије је документ о техничкој, финансијској, 
економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даЉем тексту: студија); 

ђ) „концесиона накнада“ је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који уређује 
концесију и  
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е) „уговор о концесији“ је уговор закључен у писаном облику између концендента с једне 
стране и коцесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране, а садржи одредбе о 
међусобним правима и обавезама уговорних страна. 

 
 

2.  ПРАВНИ ОКВИР КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

2.1. Законски прописи   
− Закон о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 59/13,  16/18 и 70/20); 
− Закон о концесијама7  ("Службени гласник Републике Српске", број: 25/02, 91/06 и 92/09), који 

је престао да важи ступањем на снагу Закона о концесијама ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 59/13, 16/18 и 17/20); 
 
Важећи Закон о концесијама је усвојен на 28. сједници Народне скупштине Републике Српске и 

објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 59/13, дана 15.07.2013. те ступио на снагу 
23.07.2013. године. Закон о измјенама и допунама закона о концесијама је усвојен на 23. сједници 
Народне скупштине Републике Српске и објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 
16/18, дана 23.02.2018. године, те ступио на снагу 03.03.2018. године. Наредни Закон о измјенама и 
допунама закона о концесијама је усвојен на 10. сједници Народне скупштине Републике Српске и 
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 70/20, дана 16.07.2020. године, те ступио на 
снагу 24.07.2020. године. 

Важећим Законом о концесијама, као основним законом који се односи на област 
концесионарства, уређују се предмет, надлежност, поступак и услови под којима се могу додјељивати 
концесије у Републици Српској, елементи уговора о концесији, као и престанак уговора о концесији, 
права и обавезе концесионара и концендента, надлежност Комисије за концесије и друга питања од 
значаја за остваривање концесионих пројеката.  

Циљ закона је да створи јаван, недискриминаторан и јасан правни оквир за утврђивање услова 
под којима се домаћим и страним привредно-правним субјектима могу додјељивати концесије ради 
привлачења домаћих и страних инвеститора и стварања амбијента за снажнији привредни развој, те 
одговорног управљања природним богатствима и јавним добрима у Републици Српској. Овим 
Законом регулисан је, између осталог, и поступак за додјелу концесија. 

Поступак додјеле концесија заснива се на начелима транспарентности, недискриминације, 
тржишне конкуренције, једнаког третмана понуђача, слободе кретања роба и услуга, заштите јавног 
интереса, ефикасности и економичности, пропорционалности, заштите животне средине и 
равноправности уговорних страна, што у коначници има за циљ стварање повољнијих ефеката по 
Републику Српску. 

 
 
 
 

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

Закона о концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да се наведени законски оквир на основу којег су додјељиване концесије и 
закључивани уговори о концесији на вишедеценијске периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети поступци додјеле 
концесија; 
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Прокламованим начелима поступка додјеле концесија, обезбјеђује се: 
- Унапређење привредних активности путем улагања домаћег и страног капитала, што све скупа 

треба да оствари повољније економске ефекте по Републику Српску; 
- Домаћим и страним привредним друштвима да под једнаким условима добију право 

коришћења јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и 
право на обављање дјелатности од општег интереса у складу са Законом о концесијама; 

- Исти правни положај домаћих и страних привредних друштава у поступку додјеле концесија;  
- Једнакост услова за закључење, као и за раскид уговора о концесији; 
- Заштита јавног интереса у поступку додјеле концесија;  
- Право Републике Српске да додјељује концесије, када се предмет концесије реализује на 

њеној територији; 
- Ограничено трајање концесионог периода, чији је максималан рок утврђен Законом о 

концесијама и уговором о концесији; 
- Предаја изграђених објеката, уређаја и постројења по престанку концесије у својину Републике 

Српске. 
Законом о концесијама је дато овлашћење, односно право иницијативе да поступак концесије 

може покренути надлежни орган, као и заинтересовано лице. Законом о концесијама је, као изузетак, 
без спровођења јавног позива регулисан преговарачки модел у поступку додјеле концесија у 
сљедећим случајевима: 

− понуде јавног предузећа које обавља дјелатност од општег интереса, а која је предмет 
концесије или понуде јавне установе којој, у функцији обављања дјелатности од општег 
интереса због којег је основана, може бити додијељена концесија из члана 6. Закона о 
концесијама, 

− понуде правног лица које је извршило истраживање минералне сировине на основу уговора о 
концесији или одобрења за истраживање, а чија укупна вриједност истражних радова прелази 
5.000.000 КМ, 

− спровођења закључених споразума Владе, који се односе на реализацију предмета концесије 
из члана 6. Закона о концесијама, 

− повећања инсталиране снаге постројења за које прије ступања на снагу овог закона није било 
потребно прибавити концесију и у другим случајевима предвиђеним посебним законом. 

Путем преговарачког поступка може се закључити анекс уговора о концесији у случају: 
− понуде концесионара за продужење рока на који је концесија додијељена и 
− понуде концесионара за експлоатацију утврђених резерви минералне сировине које се налазe 

ван простора на коме је концесија додијељена, а које чине неодвојиву цјелину са минералном 
сировином која је предмет уговора о концесији. 
Комисија за концесије, као регулаторно тијело, има функцију да прати стање у области 

концесија, као и извршење законских и других прописа, те предлаже мјере и стандарде за 
унапређење, како концесионих односа, тако и законодавства, којима се регулишу концесиони односи. 

 
 

2.1.2. Примјена других Закона у поступку додјеле концесија 
 

- Закон о општем управном поступку Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), као процесни закон, Комисија примјењује приликом 
одлучивања у складу са чланом 57. Закона о концесијама.  

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

- Закон о страним улагањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 
25/02, 24/04, 52/11 и 68/13), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним 
улагањима, број: 21/18); 
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- Закон о страним улагањима и концесијама10 („Службени гласник Републике Српске”, број: 
21/96 и 05/99), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о страним улагањима 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13); 

- Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине  („Службени гласник Босне и Херцеговине”, 
број: 39/14), у поступцима јавних набавки, те у дијелу поступка провођења поступка по јавном 
позиву, укључујући и отварања понуда и друго, и то у дијелу који није регулисан Законом о 
концесијама и другим посебним законима. 

 
 

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

Комисија, у обављању послова из своје надлежности, примјењује и друге позитивне прописе 
Републике Српске, а у складу са својим надлежностима, и то: Закон о раду; Закон о инспекцијама у 
Републици Српској; Закон о слободи приступа информацијама Републике Српске; Закон о локалној 
самоуправи; Закон о Правобранилаштву Републике Српске; Закон о буџетском систему Републике 
Српске; Закон о дану Републике; Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа; Закон о печатима; 
Закон о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини; Закон о празницима; Закон о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске; Закон о територијалној организацији Републике Српске; 
Закон о управној инспекцији; Закон о уређењу простора и грађењу; Закон о трезору; Закон о заштити 
животне средине; Закон о Влади Републике Српске; Закон о експропријацији; Закон о стварним 
правима; Закон о тржишту хартија од вриједности; Закон о занатско-предузетничкој дјелатности; Закон 
о јавним предузећима; Закон о јавним путевима; Закон о националним парковима; Закон о 
телекомуникацијама; Закон о комуналним дјелатностима; Закон о заштити ваздуха; Закон о водама; 
Закон о управљању отпадом; Закон о туризму; Закон о јавним скијалиштима; Закон о угоститељству; 
Закон о пољопривредном земљишту; Закон о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких 
ратова; Закону о привредним друштвима; Закон о јавно-приватном партнерству у Републици 
Српској;Закон о рибарству; Закон о електричној енергији; Закон о енергетици; Закон о бањама; Закон о 
ловству; Закон о играма на срећу; Закон о превозу у друмском саобраћају; Закон о културним 
добрима; Закон о шумама; Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији; Закон о 
рударству; Закон о геолошким истраживањима; Закон о гасу, и др. 

Ефикасна примјена Закона о концесијама зависи од наведених материјалних прописа (и других 
односних прописа) којима се регулишу посебне области које могу бити предмет концесија. Ова 
међузависност огледа се у степену нормираности области које могу бити предмет концесија, тако да 
се недвосмислено пропише да се одређена добра (општа, јавна, природна) могу додјељивати путем 
концесионог поступка, односно концесионог уговора.  

Постоји  знатна неусаглашеност позитивно-правних прописа са Законом о концесијама. 
Због тога је неопходно извршити усаглашавање закона и других позитивно – правних прописа, 

са важећим Законом о концесијама. У наведеном контексту, потребно је истаћи неопходност 
усаглашавања  Закона о водама, Закона о шумама Републике Српске, Закона о ловству, Закона о 
рибарству, Закона о играма на срећу, Закона о јавно-приватном партнерству, Закона о страним 
улагањима, те и других релевантних закона. 

 
 
 
 

___________________________ 
 

10У овом дијелу наведени су закони који су регулисали поступак додјеле концесије, a који су престали да важе доношењем новог Закона о 
концесијама, искључиво из разлога што је неопходно да се наведени законски оквир на основу којег су додјељиване концесије и 
закључивани уговори о концесији на вишедеценијске периоде, и на основу чијих одредби се окончавају раније започети поступци додјеле 
концесија; 
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3.    ОСНОВНЕ  АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ  
 
Као генералнним активностима Комисије сматрају се: процеси праћење целокупног рада 

концесионара, одобравање рокова и услова стандардног уговора о пружању услуга потрошачима, као 
и одлучивање о сваком поднесеном захтјеву, у складу са Законом о концесијама. 

Сталне и континуиране активности Комисије могу се разврстати у више дјелова. Једна од 
активности се односи на одржавање сједница Комисије, а на којим сједницама се разматрају захтјеви 
ресорно надлежних министарстава за давање сагласности на студије економске оправданости, за 
давање сагласности на документацију за јавно надметање, за давање сагласности на приједлоге 
уговора о концесији и анексе уговора о концесији, за давање сагласности на уступање уговора о 
концесији и промјену власничке структуре концесионара. Исто тако, на сједницама Комисије 
разматрају се захтјеви упућени Комисији од стране, Народне Скупштине Републике Српске, 
Правобранилаштва Републике Српске, концесионара, локалних заједница, других институција, те 
разних правних и физичких лица. Након разматрања наведених захтјева, Комисија исте усваја, 
одбацује, одбија или враћа на допуну. 

На сједницама Комисије проводи се поступак отварања и вредновања приспјелих понуда по 
јавном позиву за додјелу концесија, те се сачињава и приједлог рјешења о избору најповољнијег 
понуђача и додјели концесије. 

Наредни вид активности Комисије јесте провјера рада концесионара, а с ти у вези и 
утрврђивање степена реализације уговора о концесији. 

Исто тако, активност Комисије се огледа и у поступку доношења општих аката Комисије, у 
складу са важећим Законом о концесијама. 

У досадашњем раду, Комисија је одржала укупно 762 (седам стотина шездесет и двије) 
сједнице од чега је у 2020. години одржала 50 (педесет) сједница.  

У 2020. години, Комисији је упућено 264 (двије стотине шездест и четири) дописа, а од стране 
ресорно надлежних министарстава, Владе Републике Српске, Правобранилаштва Републике Српске, 
концесионара, Градоначелника, Начелника општина и локалних заједница, разних удружења грађана, 
новинских агенција, те значајног броја правних и физичких лица. У наведено спада: достава 
закључених уговора о концесији, достава анакеса уговора о концесији, захтјеви, рјешења, увјерења, 
извјештаји, разни подаци, документација и друго. 

Комисија је, на одржаним сједницама, након детаљних анализа и разматрања захтјева и других 
дописа, закључно са даном 31.12.2020. године, донијела, како слиједи: 

 
        Ресорним министарствима Комисија је упутила: 

 
− 37 (тридесет и седам) рјешења о давању сагласности на закључење анекса уговора о 

концесији;  
− 23  (двадесет и три) рјешења о давању сагласности на студију економске оправданости;  
− 15  (петнаест) рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање;  
− 11 (једанаест) приједлога рјешења Влади Републике Српске о избору најповољнијег понуђача и 

додјели концесије;  
− 11  (једанаест) Рјешења о давању сагласности на приједлоге уговора о концесији и 
− 6  (шест) Рјешења о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјени власничке 

структуре у концесионару;  
 
Осталим институцијама, субјектима и лицима Комисија је упутила: 

− 122  (стотину двадесет и два)  одговора, рјешења, рагласности, одлуку, мишљење, а на упите 
од стране Владе Републике Српска, њених ресорних Министарстава, Народне Скупштине 
Републике Српске, Правобранилаштва Републике Српске, представника локалне заједнице, 
градоначелника,  начелника оптина, новинара и осталих правних и физичких лица; 
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Комисија је још донијела: 
 

− 75 (седамдесет и пет) интерних докумената. 
 
Комисија је, на одржаних 50 (педесет) сједница,  у току 2020. године, рјешила укупно 221 (двије 

стотине двадесет и један) предмет, што је показатељ да је Комисија ријешила велику већину предмета 
– захтјева, из своје надлежности, а остатак неријешених предмета јесте у статусу чекања одговора 
ресорно надлежнх министарстава, те њиховог даљњег поступања. 
  Од укупног броја ријешених предмета, највећи број се односи на рјешења Комисије о давању 
сагласности, сходно својим надлежностима, а која рјешења Комисија даље прослијеђује надлежним 
институцијама на надлежно поступање. Наведена рјешења, у 2020. години, према бројности износе: 

1) Рјешења о давању сагласности на закључивање анекса уговора; 

2) Рјешења о давању сагласности на Студију економске оправданости; 

3) Рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање; 

4) Приједлог Рјешења Влади Републике Српске о избору најповољнијег Понуђача 

5) Рјешење о давању сагласности на приједлог и закључење концесионог уговора те 

6) Рјешења о давању сагласности на уступање уговора о концесији и/или промјену 
власничке структуре. 

Кад су у питању интерне одлуке, Комисија је сачинила укупно 75 (седамдесет и пет) интерних 
одлука.  
 Преглед броја укупно донесених Рјешења о давању сагласности из надлежности Комисије, у 
2020.години је приказано у графикону 1. 

 
Графикон бр. 1.  

Укупан број датих Рјешења о давању сагласности Комисије за концесије Републике Српске у 
2020.години 

 
 

Сагласност на приједлог Анекса
уговора

Сагласности на Студију економске
оправданости

Сагласност на документацију за
Јавно надметање

Приједлог Рјешења Влади РС о
избору најповољнијег Понуђача

Сагласност на приједлог
концесионог уговораа

Сагласност на уступање уговора о
концесији и/или промјени
власничке структуре
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 У периоду од 2004. године, закључно са 2020. годином, укупно је закључено 476 (четири 
стотине седамдесет и шест) уговора о концесији, а  из сљедећих области: 

1. Електроенергетика (изградња и коришћење малих хидроелектрана, вјетроелектрана,    
термоелектрана, соларних електрана и  соларних електрана са фотонапонским ћелијама; 

2. Изградња и коришћење гасовода и нафтовода; 
3. Минерално –сировинска област (експлоатација/истраживање минералних сировина); 
4. Пољопривреда и водопривреда (коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске и  коришћење јавног водног добра); 
5. Област саобраћаја и веза; 
6. Област  трговине и туризма те  
7. Област приређивања игара на срећу.  

Према областима, по овлашћењу Концендента, Владе Републике Српске,  
- Министарство енергетике и рударства закључило је 349 (три стотине четрдесет и девет) 

уговора; 
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде закључило је 116 (стотину 

шеснаест) концесионих уговора; 
- Министарство саобраћаја и веза закључило је 4 (четири) концесиона уговора; 
- Министарство трговине и туризма закључило је 6 (шест) концесионих уговора и  
- Министарство финансија-приређивање игара на срећу закључило је 1 (један) 

концесиони уговор. 
Од почетка рада Комисије за концесије Републике Српске, закључно са 31.12.2020. године, 

укупно је раскинуто 97 (деведесет и седам) уговора, док је код 46 (четрдесет и шест) уговора истекао 
период кориштења концесије.  

Разврстано по областима додјељених концесија: 
− из области минералних сировина раскинуто је 13 (тринаест) уговора, а код 45 (четрдесет и пет) 

уговора је истекао период кориштења концесије (истражни радови);  
− Из електроенергетске области раскинуто је укупно 62 (шездесет и два) уговора; 
− Из области коришћења пољопривредног земљишта и коришћења јавног водног добра 

раскинуто је 18  (осамнаест) уговора; 
− Из области приређивања игара на срећу 1 (један) уговор је истекао. 

У 2020. години раскинута су 22 (двадесет и два) уговора о концесији и то: 3 (три) из области 
минералних сировина; 1 (један) из области пољопривреде и 16 (шеснаест) из области изградње и 
коришћења малих хидроелектрана. 

Из области минералних сировина 2 (два) уговора о концесији су истекла, док је из области 
приређивања игара на срећу 1 (један) уговор истекао. 

 
  Према начину и разлогу престанка важења уговора о концесији: 

− једнострани раскод од стране концедента због неиспуњавања или кршења уговорних обавеза 
од стране концесионара или 

− споразумни раскид уговора између концесионара и концедента, углавном због исцрпљених 
финансијских могућности концесионара за завршетак концесионог пројекта. 

 
3.1. Провјера рада Концесионара  
 

У календарској 2020. години настављено је са континуираним активностима на провјери 
реализације концесионих уговора код концесионара. Посебна пажња, као и до сада, била је посвећена 
провјери отклањања недостатака уочених током претходних провјера реализације концесионих 
уговора код концесионара, као и евидентирању новонасталих проблема, те изналажењу начина за 
њихово рјешавање. Провјером реализације концесионих уговора код концесионара, и овог пута, 
Комисија се трудила да сагледа цјелокупан рад концесионих предузећа од момента закључења 
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уговора о концесији до момента провјере. Записници, сачињени након провјера, практично 
представљају континуитет у раду провјере реализације концесионих уговора код концесионара. 

О обављеним провјерама рада концесионара више ће бити ријечи у дијелу извјештаја који се 
односи на анализу стања у појединим областима додјељених концесија. 
 
3.2. Активности Комисије из области изградње и коришћења енергетских 
објеката   
 
3.2.1. Рјешења Комисије  
 

У току 2020.године Министарство енергетике и рударства упутило је 38 (тридесет и осам) 
захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области изградње и коришћења енергетских 
објеката, а Комисија је донијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

- 12   рјешења о давању сагласности на студије економске оправданости;  
- 1     рјешење о давању претходне сагласности на документацију за јавно надметање; 
- 2     рјешења о давању сагласности на промјену власничке структуре; 
- 2     рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији;  
- 15   рјешења о давању сагласности приједлог анекса уговора о концесији. 

У 2020. години, Министарство енергетике и рударства Комисији је доставило 2 (два) закључена 
Уговора о концесији из области изградње и коришћења енергетских  објеката.    

У табелама 1, 2, 3, 4, 5. и 6. дат је преглед достављених уговора, те  рјешења и сагласности 
Комисије у 2020. Години, а из области изградње и коришћења енергетских објеката.  

Табела 1. -Преглед закључених уговора о концесији из области изградње и коришћења енергетских 
објеката у 2020. години:   

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора 
Датум 

закључења 
Уговора 

1. 
„ENERGY FINANCING 
ТЕАМ SE BILEĆA“ д.о.о. 
Билећа“  

Изграња и кориштење соларне 
електране на подручју општине 

Билећа 
05.05/360-161-29/19 13.07.2020. 

2. МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“ 

Изградња и кориштење 
соларне фотонапонске 

електране „Требиње 1“, град 
Требиње 

05.05/360-117-5/20 14.10.2020. 

Укупно су закључена 2 (два) уговора о концесији из области изградње и коришћења соларних 
електрана у 2020. години. 
 
Табела 2. - Преглед рјешења Комисије о давању претходне сагласности на студије економске 
оправданости из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2020. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Студија економске оправданости 
за продужење концесионог 
периода за изградњу и 
коришћење МХЕ „Котор Варош“ 
на ријеци Врбањи, Концесионара 
„ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања 
Лука 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода  

На ријеци 
Врбањи 26.03.2020. 
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2. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
концесионог периода за 
изградњу и коришћење МХЕ 
„Јована“ на ријеци Зелени 
Јадар, Концесионара 
„ЕЛЕКТРО ЈОВАНА “ д.о.о. 
Милићи 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

На ријеци Зелени 
Јадар  26.03.2020. 

3. 

Студија економске 
оправданости за изградњу 
соларне фотонапонске 
електране „Требиње 1“, град 
Требиње привредног друштва 
МХ „Електропривреда 
Републике Српске“-матично 
предузећа а.д. Требиње 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости 

Подручје града 
Требиње 12.05.2020. 

4. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
концесионог периода за 
изградњу и коришћење МХЕ 
„Говза-Б-Г-1 Јелеч“ на ријеци 
Говзи, Концесионара 
„ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

На ријеци Говзи 24.06.2020. 

5. 

Студија економске оправданости 
за продужење периода 
концесије за изградњу и 
коришћење ХЕ „Дабар“ на ријеци 
Требишњици, општина 
Невесиње, Концесионара 
„ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ д.о.о. 
Требиње 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

Општина 
Невесиње 24.07.2020. 

6. 

Студија економске оправданости 
за продужење концесионог 
периода за изградњу и 
коришћење МХЕ „Отеша Б-О-2“ 
на ријеци Отеши Концесионара 
„ОТЕША МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о.Фоча 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

На ријеци Отеши, 
општина Фоча  30.07.2020. 

7. 

Студија економске 
оправданости за изградњу и 
коришћење ТЕ „Угљевик 3“, 
општина Угљевик 
Концесионара „COMSAR 
ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ 
д.о.о. Бања Лука  

Дата претходна 
сагласност на студију 

економске 
оправданости у 

функцији продужетка 
концесионог периода уз 

измјену инсталисане 
снаге 

 

Општина Угљевик 30.07.2020. 
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8. 

Студија економске 
оправданости за изградњу и 
коришћење хидроелектрана 
„Бистрица Б-1“; „Бистрица Б-
2а“ и „Бистрица Б-3“, 
Концесионара 
„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА 
“ д.о.о.Фоча 

 
Дата претходна 

сагласност на Студију 
економске 

оправданости  за 
продужење концесионог 

периода 
 

На ријеци 
Бистрици 02.09.2020. 

9. 

Ревидирана Студија 
економске оправданости за 
изградњу соларне 
фотонапонске електране 
„Требиње 1“, град Требиње 
Концесионара МХ 
„Електропривреда Републике 
Српске“-матично предузеће 
а.д. Требиње 

Дата претходна 
сагласност на 

ревидирану студију 
економске 

оправданости 

Град Требиње 26.08.2020. 

10. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије за МХЕ 
„Самар“ на Касиндолској 
ријеци, општина 
Трново,Концесионара „БУК“ 
д.о.о Источно Сарајево  

 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

 
 

На Касиндолској 
ријеци 09.09.2020. 

11. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије за МХЕ 
„Слапи“ на Касиндолској 
ријеци, општина Трново 
Концесионара „БУК“ д.о.о 
Источно Сарајево 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

 

На Касиндолској 
ријеци 09.09.2020. 

12. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
периода концесије за МХЕ 
„Подивич“ на Касиндолској 
ријеци, општина Трново, 
Концесионара „БУК“ д.о.о 
Источно Сарајево 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости  за 

продужење концесионог 
периода 

На Касиндолској 
ријеци 09.09.2020. 

Укупно је донесено 12 (дванаест) рјешења о давању сагласности на студије економске оправданости 
из области изградње и коришћења енергетских објеката.  
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Табела 3. - Рјешења Комисије о давању претходне сагласности на документацију за јавно 
надметање за додјелу концесије из области изградње и коришћења енергетских објеката у 2020. 
години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
изградњу соларне електране 
на подручју општина Билећа, 
покренута на иницијативу 
привредног друштва „EFT 
INTERNATIONAL INVESTMENTS 
HOLDING LIMITED“, Лондон 

Дата сагласност на 
Документацију за Јавно 

надметање 

На подручју 
општине Билећа 

 
06.03.2020. 

Укупно је донесено 1 (једно) рјешење о давању сагласности на документацију за јавно надметање из 
области изградње и кориштења енергетских објеката . 
 
Табела 4. - Рјешења Комисије о давању претходне сагласности на промјену власничке структуре из 
области изградње и коришћења енергетских објеката у 2020. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
Промјена власничке структуре 
у концесионом предузећу 
„БУК“ д.о.о. Источно Сарајево  

 
Дата сагласност на 

промјену 100% 
власничких права 

 

 
МХЕ „Подивич“, 
МХЕ „Слапи“ и 
МХЕ „Самар“ 

 

29.05.2020. 

2. 

Промјена власничке структуре 
у концесионом предузећу 
„ХЕС ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о. 
Фоча 

Дата сагласност на 
промјену 51% власничке 

структуре 

ХЕ „Бук Бијела“, 
ХЕ „Фоча“, ХЕ 
„Паунци“ на 

ријеци Дрини 

16.10.2020. 

Укупно су донесена 2 (два) рјешења о давању сагласности на промјену власничке структуре 
концесионара из области изградње и кориштења енергетских објеката. 
Табела 5. - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
изградње и коришћења енергетских објеката у 2020. години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 
„ENERGY FINANSING 
TEAM SE BILEĆA“ д.о.о. 
Билећа 

 
Изграња и кориштење 
соларне електране на 

подручју општине Билећа 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 01.07.2020. 

2. МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“ 

Изграња и кориштење 
соларне фотонапонске 

електране „Требиње 1“, 
град Требиње 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 22.09.2020. 

Укупно су донесена 2 (два) рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
изградње и кориштења енергетских објеката.  
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Табела 6. - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији из 
области изградње и коришћења енергетских објеката у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „БИЈЕЉИНА ГАС“ д.о.о. 
Бијељина  

Пројектовање, 
изградња, коришћење и 

одржавање 
дистрибутивног гасног 

система са прикључком 
на гасовод код Горњег 

Шепка 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

3 уговора о 
концесији 

19.02.2020. 

2. „GAZSERVIS RS “ д.о.о. Бања 
Лука 

Изградња, коришћење и 
одржавање система за 

аутономно 
снадбијевање ТНТ-ом на 
територији града Бања 

Лука  

Сагласност на 
приједлог Анекса 

4 уговора о 
концесији 

26.03.2020. 

3. „ZEMX“ д.о.о. Сребреница 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Штедрић 1“, на 

ријеци 
Штедрић,општина 

Милићи 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

1  уговора о 
концесији 

26.03.2020. 

4. „ENERGREEN“ д.о.о. Вишеград 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Јабланица“ на 
ријеци Јабланици и 
Дубичком потоку, 

општина Вишеград и 
Рудо 

Сагласност на 
приједлог анекса 

2 Уговора о 
концесији 

09.04.2020. 

5. 

МХ „Електропривреда РС“-МП 
АД „Требиње“-ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања 
Лука 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Делибашино село“ 

на ријеци Врбас 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

1 уговора о 
концесији 

09.04.2020. 

6. „COMSAR ENERGY HIDRO“ 
д.о.о.Бања Лука 

Изградња и коришћење 
ХЕ „Мрсово“ на ријеци 

Лим, општина Рудо 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

2 Уговора о 
концесији 

29.05.2020. 

7. „МЕДОШ ОНЕ“ д.о.о. Бања 
Лука 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Медош“ на ријеци 

Дрињачи, општина 
Зворник 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

3 Уговора о 
концесији 

18.06.2020. 

8. „ЕФТ ХЕ УЛОГ“ д.о.о. 
Калиновик 

Изградња и коришћење 
ХЕ „Улог“ на ријеци 

Неретви 

Сагласност на 
приједлог анекса 

4 Уговора о 
концесији 

02.09.2020. 

9. „NEW ENERGY“ 
д.о.о.Обудовац 

Изградња и коришћење 
мале хидроелектране 
„Невачка“ на ријеци 

Ступчаница, општина 
Хан Пијесак 

Сагласност на 
приједлог анекса 

1 Уговора о 
концесији 

22.09.2020. 
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10. „ELPO HYDRO SNAGA“ д.o.o. 
Бања Лука 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Цијевна 7“ на 

ријеци Босни 

Сагласност на 
приједлог анекса 

1 Уговора о 
концесији 

22.09.2020. 

11. ВЕ „ГРЕБАК“ д.о.о. Невесиње 

Изградња и коришћење 
вјетроелектране 

„Гребак“, општина 
Невесиње 

Сагласност на 
приједлог анекса 

1 Уговора о 
концесији 

08.10.2020. 

12. „СРБИЊЕПУТЕВИ“ д.о.о. Фоча 
Изградња и коришћење 
малих хидроелектрана 
на сливу ријеке Бјелаве 

Сагласност на 
приједлог анекса 
1 Уговора о 
концесији 

14.10.2020. 

13. „МЕДОШ ОНЕ“ д.о.о. Бања 
Лука 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Медош“ на ријеци 

Дрињачи, општина 
Зворник 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

4 Уговора о 
концесији 

19.11.2020. 

14. „ОТЕША МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о.Фоча 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Отеша Б-О-2“ на 
ријециОтеши, општина 

Фоча 

 
Сагласност на 

приједлог Анекса 
2 Уговора о 
концесији 

26.11.2020. 

15. „ENERGO COMPANY“ д.о.о. 
Бања Лука 

Изградња и коришћење 
МХЕ „Котор Варош“ на 

ријеци Врбањи, општина 
Котор Варош 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

2 Уговора о 
концесији 

 

26.11.2020. 

Укупно је донесено 15 (петнаест) рјешења о давању сагласности на приједлог анекса уговора о 
концесији, из области изградње и коришћења енергетских објеката.  
 
 
3.2.2. Провјера рада Концесионара  
 

У току 2020. године, Комисија је, сходно законским овлашћењима, вршила провјеру 
реализације уговора о концесији концесионара, из области енергетике, а који уговори се односе на: 
изградњу и коришћење малих хидроелектрана (инсталисане снаге мање од 10 МW); изградњу и 
коришћење електрана (инсталисане снаге веће од 10 МW); изградњу и коришћење термоенергетских 
постројења, те на изградњу и коришћење вјетроелектрана.  

  
3.2.3. Активности Комисије у области електроенергетике  
 

У области електроенергетике, Комисија је, сходно законским овлашћењима, вршила 
активности које су се састојале у праћењу цјелокупног рада концесионара. 

У области електроенергетике до сада је закључено 159 (стотину педесет и девет) концесионих 
уговора, по законом предвиђеним поступцима. 

 
 
 
 



17 
 

Имајући у виду да су поједини уговори раскинути, тренутно се реализује  91 (деведесет и 
један) уговор о концесији из области електроенергетике, са следећом структуром:  

 
Мале хидроелектране (мање од 10 МW) 71 (седамдесет и један) уговор 
Средње и велике ХЕ (преко 10 МW) 12 (дванаест)  уговора 
Термоелектране 4 (четири) уговора 
Вјетроелектране 2 (два) уговора 
Соларне електране 2 (два) уговора 
 
 
3.2.3.1. Област малих хидроелектрана  
 

Око 50 % концесионих уговора, закључених у сврху изградње и коришћења малих 
хидроелектрана (до 250 кW), а у складу са Законом о концесијама, од момента закључења, па до 
31.12.2020. годину, претрпјели су измјене (анексирања) у погледу концесионе накнаде, дужине 
трајања фаза изградње хидроенергетских постројења, рокова изградње малих хидроелектрана, те 
остале измјене. Исто тако, већи број концесионих уговора за изградњу и коришћење малих 
хидроелектрана је раскинут, било једнострано стране Владе Републике Српске, било споразумно.  

Наведено је углавном произашло из активне провјере степена реализације уговора о 
концесији, гдје се у 2020. години уочило да такви уговори нису давали задовољавајућу реализацију у 
претходним годинама, у односу на студије економске оправданасти и/или концесионе пројекте. 

Највећи број концесија из поменутих уговора је додјељено у 2006. години - 92 (деведесет и 
два) концесиона уговора су закључена у складу са  чланом 27. ранијег Закон о концесијама („Службени 
гласник Републике Српске", број: 25/02, 91/06 и 92/09), а који закон је престао да важи ступањем на 
снагу Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 59/13, 16/18 и 17/20). У 2006. 
години је ранији Закон о концесијама је почео са примјеном, тако да су неке концесије за изградњу и 
коришћење малих хидроелектрана додјељиване без адекватне студије о економској оправданости 
пројекта, те  такви уговори нису имали довољно истражене елементе који се тичу рокова концесионог 
пројекта, неопходног времена за прикупљање потребне документације и разних дозвола, рјешавање 
имовинско-правних односа на парцелама које су дефинисане концесионим уговором, прибављање 
разних дозвола, сагласности, одобрења, банкарских гаранција, спорост администрације око издавања 
дозвола и сагласности, недостатак квалитетних инвеститора, и тако даље.  

За новије уговоре о изградњи и коришћењу малих хидроелектрана  раније наведено се мање 
односи, обзиром да је сваке године, сем поменуте 2006, број закључених уговора у просјеку износио 
од 0 (нула) до 3 (три) на годишњем нивоу, с тим да изузетак чине 2014. година када је закључено 9 
(девет) уговора и 2018. година кад је закључено 8 (осам) уговора.  

Од активних концесионих пројеката за изградњу и коришћење малих хидроелектрана (73  -
седамдесет и три), до 31.12.2020. године, пуштено је у комерцијални рад 29 (двадесет и девет) 
малих хидроелектрана, док се, у фази изградње малих хидроелектрана, налази 11 (једанаест) 
објеката.  

Од 2004. године, када је закључен први концесиони уговор за изградњу и коришћење малих 
хидроелектрана , па до краја 2020. године, укупно су раскинута 62 (шездесет и два) концесиона 
уговора, а који уговори нису оправдали своје постојање. Међу њима је највише закључених уговора из 
2006. године. 

Исто тако, повећањем активности Комисије на провјери реализације концесионих уговора, са 
већим степеном посвећености и детаљности, утврђено је да из наведених разлога, одређени 
концесиони пројекти нису исплативи, о чему је обавјештаван концедент, односно ресорно надлежно 
министарство, а што је резултирало раскидом постојећих уговора у све већем броју из године у годину. 

Преглед броја раскинутих концесионих уговора за изградњу и коришћење малих 
хидроелектрана по годинама раскида приказан је у доњој табели: 

 



18 
 

Година: 2006. 2010. 2012. 2013. 2014. 2017. 2018. 2019. 2020. 
Број 
раскинутих 
уговора  

 
1 

 
5 

 
5 

 
9 

 
2 

 
6 

 
10 

 
7 
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 У вези са  успостављањем катастра за потребе изградње малих хидроелектрана, соларних 
електрана и вјетроелектрана, неопходно је провести потребна истраживања и анализе, да би се 
утврдила оправданост њихове изградње. Потребно је нагласити да се у Министарству енергетике и 
рударства води Регистар пројеката, успостављен у складу са Законом о обновљивим изворима 
енергије и ефикасној когенерацији („Службени гласник Републике Српске“, број: 39/13, 108/13, 79/15 и 
26/19), а да се у Комисији води Регистар уговора о концесијама у складу са Законом о концесијама.  

Уочена је и проблематика у расподјели концесионе накнаде у буџет Републике Српске и буџет 
локалних заједница, јер се средства, која се дозначе на буџет, не усмјеравају према локалним 
заједницама, тако да се у пракси ствара проблем са градоначелницима, начелницима и 
администрацијом локалних заједница, обзиром да локалне заједнице не добијају  приход од 
концесионе накнаде, те исте, на неки начин, коче реализацију концесионих пројеката.  

Уколико би се ажурирала ова плаћања према локалним заједницама, у многоме би се 
олакшала имплементација уговора о концесијама, порасло би повјерење на релацији Република – 
локалне заједнице, а сами концесионари би извукли највећу корист, јер би се локалне заједнице 
значајније укључиле у реализацију концесионих уговора.  
 
3.2.3.2. Област средњих и великих хидроелектрана  
 
3.2.3.2.1.  ХЕ „УЛОГ“ 
 

Током анализе Студије економске оправданости концесионог уговора за изградњу и 
коришћење хидроелектране „Улог“ на ријеци Неретви од стране Концесионара „ЕФТ ХЕ УЛОГ“ д.о.о. 
Калиновик и степена реализације уговора, за 2020. годину, Комисија је констатовала да су, након 
периодичних застоја у пројектним активностима, те давањем налога за рад, по уговору о изградњи, 
извођачу главних радова, кинеској компанији „SinoHydro“ у децембру 2019. године, настављене 
следеће кључне активности у 2020. години: 

- извршена је уплата аванса за извођење радова кинеском главном извођачу у износу од 
13.103.054,15 КМ, са ПДВ-ом; 

- аванс у износу од 1.622.459,89 ЕУР је такође пребачен компанији „SinoHydro“  за опрему; 
- због проглашења пандемије од стране „World Healt Organization“, главни извођач радова се 

позвао на одредбу Уговора која се тиче „више силе“ сматрајући да су пандемијом погођене и 
одређене активности на пројекту; 

- „ЕФТ ХЕ УЛОГ“ д.о.о. Калиновик се, као инвеститор, разумно сложио за извјесно продужење 
рока извођења радова, иако до данас постоје отежавајуће околности за долазак радника из НР 
Кине; 

- у току 2020. године, извршено је: ископ 126 (метара опточеног тунела за скретање ријеке (од 
планираних 151,5 метара); ископ 4 приступне штолне ка главном тунелу у укупној дужини од 
295 метара; ископ главног деривационог тунела у дужини од 145 метара; ископ до коте 561 
мнм за машинску зграду; док су преостали приступни путеви  извршени у обиму ccа 80%; 

- изграђен је привремени челично-решеткасти мост преко ријеке Неретве, распона 68 метара и  
носивости 50 тона; 

- изграђен је камп на локалитету Љусићи, а за потребе смјештаја радника, адаптирана је касарна 
у Калиновику за смјештај Управе пројекта и администрације главног извођача, те 

- постављено постројење за дробљење и припрему агрегата за бетон и монтирана је бетонара 
капацитета 60m3/h. 
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На изградњи ХЕ „Улог“ ангажоване су и локалне фирме, а за слиједеће врсте радова: “RUDEX“ 
д.о.о. Сарајево - за минерске радове; „ХЕРЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Билећа – за  ископе и транспорт; 
„СТРАЈКО“ д.о.о. Требиње -  за бетонске радове; институт „ИГ“ Бањалука – за контролу квалитета 
радова; институт „УНИС“ Источно Сарајево – за заштиту на раду; „ПУТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње – 
за израду дијела пројектне документације као и бројни други домаћи добављачи и извршиоци радова 
и услуга. 

Број радника на изградњи ХЕ „Улог“, у 2020. години, се повећаво и тренутно износи 105 
радника из Кине, а број локалних радника, који су запослени у кинеској компанији, износи 20, осим 
радника запослених у домаћим предузећима гдје су локални радници заступљени 100%. 

У вези Уговора за изградњу прикључног далековода DV 2 x 110 kV, закљученог са компанијом 
„ЕЛНОС“ д.о.о. Бања Лука, према плану, радови на монтажи далековода би требало да почну у мају 
мјесецу 2021. године. 

Уговор о концесији ,закључен са Владом Републике Српске, је у 2020. Години, измјењен 
Анексом 4, а у погледу продужења периода изградње хидроелектране до 13.12.2023.године. 

Имовинско - правни односи за изградњу главних објеката ХЕ „Улог“ су ријешени, те је од 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију добијено Дјелимично одобрење за 
изградњу. Експропријација простора будућег планираног акумулационог језера је, у 2020. години, 
настављена, али није завршена до краја, јер постоји имовински спор који ће се највјероватније 
завршити до краја 2021. године, а свакако до краја градње када се предвиђа прво пуњење језера. 

У 2020. години, такође, је извршена и експропријација за 83 (од укупно 84) стубна мјеста 
прикључног далековода који припадају општинама Невесиње и Калиновик. 

У току 2020. године су прибављене нове дозволе, сагласности и услови, и то:  
- Локацијски услови за изградњу 10 kV далековода и 4DTS 10/0, 4kV, 400 kV за потребе 

напајања градилишта ХЕ „Улог“ електричном енергијом; 
- Сагласност на Стручно мишљење и УТ услове за изградњу привременог моста преко ријеке 

Неретве на локалитету Недавић; 
- Рјешење о грађевинској дозволи за прикључни 10 kV далековод и 4DTS 10/0, 4kV, 400 kV за 

потребе напајања градилишта ХЕ „Улог“ електричном енергијом; 
- Рјешење о употребној дозволи објекта-канцеларијски простор павиљонског типа; 
- Рјешење о сагласности крчења шуме и трајну промјену намјене шумског земљишта за 

потребе изградње акумулационог језера ХЕ „Улог“ као и  
- 2 Рјешења о исправци грешке у називу Рјешења о грађењу и Рјешења о издавању 

употребне дозволе. 
Уплата концесионе накнаде, сем уплаћене једнократне концесионе накнаде за право 

коришћења, није вршена, нити је иста требала бити плаћана, јер пројекат није завршен и није почео да 
остварује приходе, а све у складу са концесионим уговором. 

Закључно са 31.12.2020. године, у пројекат изградње ХЕ „Улог“ уложено је 26,5 милиона ЕУР 
средстава Концесионара „ЕФТ ХЕ УЛОГ“ д.о.о. Калиновик, а сагласно новом финансијском плану, који 
подразумјева финансирање пројекта без банкарских кредита, предузеће ће до даљњег изградњу 
финансирати из сопствених средстава, користећи финансијску подршку оснивача, ЕФТ Групације. 

 
   

3.2.3.2.2.  ХЕ „ДАБАР“   
 

Рјешењем Владе Републике Српске од 19.04.2011. године, додијељена је концесија за 
изградњу и коришћење хидроелектране „Дабар“, по основу самоиницијативне понуде, привредном 
друштву МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње и МХ ЕРС-ЗП 
„Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. 

Након одлуке Надзорног одбора о избору чланова Управе друштва „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, 
услиједиле су активности на организацији привредног друштва (доношење статута, одлука и 
правилника) неопходних за функционисање друштва. 
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Привредно друштво „ХЕ ДАБАР“ д.о.о. Требиње званично је отпочело са радом 01.06.2011. 
године. 

Са концесионим друштвом „ХЕ ДАБАР“ д.о.о. Требиње, Уговор о концесији је закључен дана 
28.07.2011. године. Након закључења Уговора, услиједиле су активности на реализацији истог. 

Приступило се изради Главног пројекта ХЕ „Дабар“ којим су обухваћени  следећи објекти: 
- Брана Пошћење са насипима и акумулационим базеном, 
- Доводни тунел са улазном грађевином и приступним тунелима, 
- Водостан и цјевовод под притиском, 
- Машинску зграду са пратећим објектима и опремом, 
- Канал кроз Дабарско поље 
- Далековод 220 Кв и разводно постројење. 

 
Током реализације припремних радова Друштво је наилазило на различите проблеме који су 

утицали на утврђену динамику реализације Пројекта. Посебни проблем у реализацији пројекта 
представљао је управни спор од стране Министарства околиша и туризма Федерације Босне и 
Херцеговине на Рјешење о одобравању Студије утицаја пројекта ХЕ „Дабар“ на животну средину. Спор 
је окончан 2016. године.  

Након спроведеног поступка Јавне набавке - такмичарски диалог „Финансирање и изградња 
објекта ХЕ Дабар“ и достављања понуда, за најповољнијег понуђача је изабрана кинеска компанија 
„China Gezhouba Group Co. Ltd“ са којом је концесионар „ХЕ Дабар“закључио Уговор о изградњи 
објеката ХЕ „Дабар“ по систему „кључ у руке“. 

 
Напомињемо да је пандемија коронавируса, чије је жариште у земљи Уговарача, довела до 

тога да је више пута пролонгиран рок за доставу финалних понуда у склопу предметне набавке и то са 
роковима 17.01.2020. године; 14.02.2020. године; 28.02.2020. године, те 20.03.2020. године. 
У периоду од 01.01.2020. године до  31.12.2020. године, извршене су сљедеће активности: 
 

- Израђена новелација Студије економске оправданости, чији је основ био ревидован Главни 
пројекат за све објекте ХЕ „Дабар“, али и све преостале активности како би се завршетком 
истих ХЕ „Дабар“ пустила у рад. Укупна инвестиција по Студији економске оправданости за 
изградњу ХЕ „Дабар“ износи 338 милиона ЕУР, односно 661.070.540 КМ. 

- Студија економске оправданости је поред ефеката на прагу електране, уобзирила и ефекте на 
низводним, већ изграђеним хидроелектранама (ХЕ „Требиње I“, ХЕ „Требиње II“ и ХЕ 
„Дубровник“), те је укупна годишња производња 516,8 GWh. 
 

У току 2020. године као и 2021. године воде се следеће активности: 
 

- Извођење радова на доводном тунелу и улазној грађевини. До сада извршен ископ доводног 
тунела у дужини 10.700 метара и уграђена је примарна подграда, а започето је извођење 
примарне оплате на доводном тунелу. На улазној грађевини је до сада уграђена темељна 
плоча и дио бочних крилних зидова. 

- У току је процедура експропријације на подручју акумулације „Невесиње“ док су за остале 
објекте, имовинско-правни односи окончани. 

- Комплетан возни парк као и запослени радници су осигурани и посједују Полису осигурања, а 
како је и прецизирано у концесионом уговору. 
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У табеларном приказу се налази рекапитулација инвестирања у концесиони пројекат од 
момента закључења концесионог уговора па до 31.12.2020.године: 

ГОДИНА Износ инвестиција у КМ 
2011. 575.119,00 
2012. 5.278.016,00 
2013. 6.233.760,00 
2014. 10.642.840,00 
2015. 4.062.029,00 
2016. 7.293.752,00 
2017. 16.209.804,00 
2018. 28.139.033,00 
2019. 22.952.512,00 
2020. 17.599.922,00 
УКУПНО: 118.986.789,00 

 
 
 
3.2.3.2.3.    ХЕС „ГОРЊА ДРИНА“ 
 

Уговор о концесији закључен је између Владе Републике Српске као Концедента и МХ „ЕРС“ 
МП а.д. Требиње (потписника у име Конзорцијума МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на 
Дрини“ а.д. Вишеград,), дана 03.06.2016.године. 

Наведени Конзорцијум је био у обавези, сходно Одлуци Владе Републике Српске, о додјели 
предметне концесије, као и одредби концесионог уговора, да оснује концесионо предузеће за 
обављање концесионе дјелатности, у року од 1 године од дана закључења уговора, те је 03.09.2018. 
године регистровано привредно друштво „ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК БИЈЕЛА“ д.о.о. Фоча као концесионо 
друштво, чији укупни капитал износи 1.000.000,00 КМ, од чега је учешће ЗП „Хидроелектране на 
Дрини“ а.д. Вишеград 80%, односно 800.000,00 КМ, а учешће МХ ЕРС МП а.д. Требиње 20%, односно 
200.000,00 КМ у капиталу Концесионара. 

Одлуком Владе Републике Српске од 26.09.2019. године, одобрена је статусна промјена –
спајање уз припајање „ХЕ БУК БИЈЕЛА“ д.о.о. Фоча, као Стицаоца, са „ХЕ ФОЧА И ХЕ ПАУНЦИ“ д.о.о. 
Фоча као Припоиоца. Уговором о статусној промјени –спајање уз припајање, престало је са постојањем 
привредно друштво „ХЕ ФОЧА И ХЕ ПАУНЦИ“ д.о.о. Фоча, док је привредно друштво „ХЕ БУК БИЈЕЛА“ 
д.о.о. Фоча промијенило назив у „ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о. Фоча. 

План пословања „ХЕС ГОРЊА ДРИНА“ за 2020. годину је усвојен дана 08.04.2020.године, за 
период 2020. година - 2022. година. 

Анексом 1 концесионог Уговора, закљученим у извјештајном периоду, односно дана 
05.02.2020. године, извршена је и промјена назива концесионара у  „ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 
ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о. Фоча; дефинисана је обавеза достављања Плана пројектовања и изградње; 
дефинисани су рокови и износи банкарских гаранција, те дефинисана висина концесионе накнаде за 
коришћење електроенергетских објеката током Периода коришћења у износу од 0,0055 КМ по 
произведеном киловат-сату (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском мјесту 
примопредаје електричне енергије. 

Рјешењем Комисије од 30.07.2020. године, дата је сагласност на промјену власничке структуре 
и власничких права тако да ће друштву „ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о. Фоча 
приступити ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, на начин да ће се изврши докапитализација 
новчаним улогом од 51% капитала, те да ће се, такође, ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд 
признати право гласа од 51% укупних гласачких права. 

Приступању ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд у „ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА 
ДРИНА“ д.о.о. Фоча, као новог члана претходила, је израда Студије економске оправданости Пројекта 
„ХЕС ГОРЊА ДРИНА“, коју је у априлу 2020. године урадила ревизорска кућа „DELOITTE“. 
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Документацију која се односи на изградњу Хидроенергетског система Горња Дрина у 
извјештајном периоду  чине: 

− Грађевинска дозвола за припремне радове инвеститору „ХЕС ГОРЊА ДРИНА“ д.о.о. Фоча, за 
изградњу електране „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, инсталисане снаге 93,52 МW, на територији 
општина Фоча, издана од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију дана 08.06.2020. године; 

− Докази о ријешеним имовинско-правним односима (посједовни лист, земљишно књижни 
извадак и копија катастарског плана), издани од стране Републичке управе за имовинско-
правне послове, подрчна јединица Фоча; 

− Рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске о 
сагласности за крчење шуме и трајну промјену намјене шумског земљишта  у сврху изградње 
предметног објекта од 12.02.2020. године; 

− Рјешење Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општина Фоча за давање 
пољопривредне сагласности, од 24.02.2020.године; 

− Рјешење  ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ д.о.о. Бања Лука о сагласности за изградњу 
прикључка на магистрални пут М-1 109, дионица Чемерно - Брод на Дрини 2, од 03.04.2020. 
године; 

− Увјерење којим се потврђује да су већ изграђени објекти неопходни за потребе напајања 
градилишта, издано од стране ЗП „ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ а.д Пале. 
 
 

3.2.3.2.4.  ХЕ „МРСОВО“  
 

Током претходнх година, предузеће „COMSAR ENERGY HIDRO“ доо Бања Лука је обавило 
значајне активности на реализацији пројекта изградње и коришћења хидроелектране „Мрсово“ на 
ријеци Лим, општина Рудо. 

Од активности најважније израђене су: 
- Студија изводљивости за изградњу ХЕ Мрсово на ријеци Лим са елементима заштите животне 

средине; 
- Студија утицаја на животну средину ХЕ „Мрсово”; 
- Детаљна студија експропријације земљишта за ХЕ „Мрсово”, на основу чега је управни 

поступак у потпуности окончан гдје је донешено укупно 229 рјешења о експропријацији, те су 
закључени споразуми о накнади са ccа 30% власника и исти су иплаћени, а у откупљену 
површину спада и 100% локације за изградњу хидроелектране и отварања каменолома; 

- Извјештај и ревизија извјештаја о изведеним геотехничким истраживањима на локацији ХЕ 
„Мрсово“; 

- Пројекат за грађевинску дозволу за ХЕ „Мрсово“; 
- Пројекат детаљних геолошких испитивања; 
- Студија изводљивости за налазиште кречњака Варда; 
- Елаборат о класификацији и категоризацији резерви кречњака на налазишту  „Варда“ близу ХЕ 

„Мрсово“; 
- Главни пројекат и ревизија главног пројекта за приступне путеве до ХЕ „Мрсово“; 
- Главни пројекат и ревизија главног пројекта за приступни пут до каменолома; 
- Главни пројекат и ревизија главног пројекта за мост преко ријеке Лим низводно од бране; 
- Главни рударски пројекат за каменолом „Варда“ у близини ХЕ „Мрсово“; 
- Главни пројекат далековода од хидроцентрале до тачке споја на постојећи 110 kV далековод 

Вишеград - Рудо; 
- Завршени су радови на изградњи моста и приступних путева на лијевој обали ријеке Лим. 

Након извршеног техничког пријема, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију  Републике Српске  је издало Употребну дозволу. 
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Интензивне промјене у цијени електричне енергије, извођачких радова и цијене опреме за 
хидроелектрану током 2019. године, условиле су израду нове студије економске оправданости за 
изградњу и коришћење ХЕ „Мрсово“. На основу израђене иновиране студије економске оправданости, 
Комисија је дала претходну сагласност на иновирану студију економске оправданости за продужење 
концесионог периода за изградњу и коришћење хидроелектране „Мрсово“, те је, на основу тога, Влада 
Републике Српске донијела одлуку о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена 
концесија за изградњу и коришћење хидроелектране „Мрсово“, на ријеци Лим, општина Рудо. Након 
тога је Комисија дала сагласност на приједлог Анекса II уговора о концесији за иградњу и коришћење 
ХЕ „Мрсово“. Анекс II уговора је закључен 21.07.2020. године, чиме је рок додјељене концесије 
продужен за 20 година, тачније, укупан концесиони период је продужен на 50 година, а у складу с тим 
је и дефинисана концесиона накнада. 

Позната ситуација са пандемијом коронавируса успорила је рад на пројекту па су самим тим 
одложене и активности на изградњи хидроелектране и на отварању каменолома „Варде“. Према 
плану активности, отварање каменолома „Варде“, је у уској вези са почетком изградње ХЕ „Мрсово“, 
те је и отварање каменолома помјерено у складу са осталим активностима. 
 
 
3.2.3.2.5.  ХЕС „ГОРЊА НЕРЕТВА“  
 

Уговором о додјели концесије за изградњу и коришћење малих електрана на сливу ријеке 
Неретве, закљученим дана 15.03.2011. године, додијељена је концесија за изградњу и коришћење 7 
хидроелектрана по основу самоиницијативне понуде, привредном друштву „МАРВЕЛ“ д.о.о. 
Калиновик, друштво за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије, а  по концесионом 
пројекту ХЕС „Горња Неретва“. 

Пројекат се реализује на територији двије локалне заједнице, од чега 3 (три) мале 
хидроелектране на подручју општине Гацко – Фаза I и 4 (четири) хидроелектране на подручју општине 
Калиновик – Фаза II. 

За Фазу I којој припадају хидроелектране „Мједник“, „Играшица“ и „Гребенац-Ушће“ су 
претходно завршене све активности на припреми релевантне документације, те је Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију издало одобрење за грађење све три електране из  
Фазе I. 

За Фазу II, којој припадају хидроелектране „Трновица“, „Гребенац-Крупац“, „Плачикуш“ и ХЕ 
„Улошки Бук“ је урађено цијепање парцела за експропријацију земљишта потребног за реализацију 
пројекта на територији општине Калиновик.  

Реализација пројекта ХЕС „Горња Дрина“ не одвија се планираном динамиком, а разлози су 
ван контроле концесионара: непостојање далековода на том дијелу простора, непланиране додатне 
активности и трошкови на изради документације и прибављања дозвола за далековод негативно су се 
одразиле на динамички и финансијски план реализације додјељене концесије. 

Концесионар је поред поменутог, на основу смјерница „Електрохерцеговине“ кренуо у 
процедуру прикупљања и израде документације за 35 kV далековод, којим ће се произведена 
електрична енергија прослиједити према РиТе Гацко. У оквиру предметног израђен је елаборат о 
прикључку на мрежу и пројектован је 35 kV далековод од електране „Гребенац-Ушће“ до РиТе Гацко. 

Концесионар је задње три године, укључујући и 2020. годину утрошио на пројектовање, 
елаборате за експропријацију, елаборате о крчењу шума, добијање сагласности  привредног субјекта 
„Путеви Републике Српске“ о укрштању далековода са регионалним путем. 

Поред наведеног, представници концесионог друштва су остварили велики број контаката и 
одржали много састанака са потенцијалним инвеститорима, углавном потенцијалнним ино-
партнерима. 
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У 2020. години појавио се проблем и са пандемијом коронавируса због чега је већина 
активности обустављена. Поменута ситуација у 2020. години се одразила на комплет пословање 
компаније „МАРВЕЛ“ д.о.о. Источно Сарајево, која је, као оснивач Малих хидроелектрана „МАРВЕЛ“ 
д.о.о. Калиновик, до сада финансирала све активности. 

Као код свих концесионих уговора ове врсте уплаћена је једнократна концесиона накнада, док 
се за концесиону накнаду за коришћење нису стекли услови за обрачун и уплату. 

 
У доњој табели је приказана рекапитулација досадашњих инвестирања у концесиони пројекат 

ХЕС „ГОРЊА НЕРЕТВА“ : 
Година: Износ улагања исказан у ЕУР 

2011. 333.710,00 
2012. 283.551,00 
2013. 616.753,00 
2014. 83.953,00 
2015. 35.413,00 
2016. 182.976,00 
2017. 47.941,00 
2018. 236.171,00 
2019. 79.792,00 
2020. 32.520,00 

УКУПНО: 1.932.780,00 
 
 

3.2.3.3.     TEРМОЕЛЕКТРАНЕ   
 
3.2.3.3.1.   ТЕ „СТАНАРИ“ 
 

„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.о.о. Станари је чланица ЕФТ Групе, која се бави 
трговином и инвестицијама у енергетском сектору, посебно у западној, средњој и југоисточној Европи. 
Кроз трговину, улагања у нове енергетске производне погоне и изградњу нових преносних капацитета, 
ЕФТ Група предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи. 

Предузеће „ЕФТ ГРОУП РУДНИК ЛИГНИТА СТАНАРИ“ д.о.о. Станари је основано 18. марта 2005. 
године. 

Дана 18. јануара 2008. године извршено је спајање са фирмом „ЕФТ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ“ д.о.о. Станари и од тада послује под називом Друштво за производњу електричне енергије 
и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем „ЕФТ РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ 
Станари, скраћени назив „ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.о.о. Станари. 

Основни капитал Друштва износи 231.937.545,57 КМ. Једини власник Друштва је ЕФТ 
Интернатионал Инвестментс Холдингс Лимитед, Лондон, Велика Британија. 

Од свог оснивања, друштво је са Владом Републике Српске закључило, између осталог и:  
Уговор о концесији за изградњу и коришћење Термоелектране Станари (фебруар 2008); Анекс (март 
2010. године);  Анекс II (јули 2010. године); Анекс III (јуни 2012. године);  Анекс IV (октобар 2012. 
године); Анекс V (октобар 2013. године);  Анекс VI (јул 2016. године);  Анеx VII (јул 2018. године) и Анекс 
VIII (јануар 2019. године). 

Изградња ТЕ „Станари“ започета је децембра 2012. године. Прва синхронизација са 
електроенергетском мрежом  Босне и Херцеговине била је 4. јануара 2016. године, а 8. августа 2016. 
године објекат је преузет од генералног извођача радова.  

Термоелектрана је од новембра 2016. године у пуном комерцијалном раду. 
Изградњом ТЕ Станари обезбијеђена је већа производња електричне енергије у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини, повећана стабилност функционисања електроенергетског система и 
поузданост снабдијевања потрошача електричном енергијом. 
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Табела 1. Основни технички и економски показатељи пословања у 2020. години 

Опис  План 2020.  Реализација 2020.  Индекс  

1  2  3  3/2 * 100  

Производња ел. енергије (МWх)   2.010.000  2.001.569  99,58  

Производња откривке (м³чм)  9.800.000  11.304.451  115,35  

Производња угља (т)  2.570.000  2.603.639  101,31  

Продаја ел. енергије (МWх)  2.010.000  2.029.958  100,99  

Продаја угља (т)  320.000  306.609  95,82  

Укупни приходи (000 КМ)  192.093  194.089  101,04  

Укупни расходи (000 КМ)  152.934  144.960  94,79  

Бруто добитак-губитак (000 КМ)   39.159  49.129  125,46  

 
Блок ТЕ Станари је у децембру 2020. произвео 203.565 МWh, чиме је 2020. година завршена са 

укупном нето производњом од 2.001.569 МWh. За производњу је потрошено 2.266.816 тона угља, док 
је у сврхе контроле емисија сумпорних оксида потрошено 19.092 тона кречњака, што је више од 
пројектних вриједности. Разлози за повећану потрошњу кречњака леже у радном режиму котла, 
изабраном тако да се на рачун смањења ефикасности процеса одсумпоравања, односно смањеном 
вишку ваздуха, абразивни процеси који негативно дјелују на цијевни систем котла сведу на најмању 
могућу мјеру. Контрола емисија је била у потпуности у складу са важећом законском регулативом.  

Укупно вријеме проведено на мрежи је 7.438 часова, што претворено у расположивост, на 
годишњем нивоу износи 84.68%. Вријеме ван мреже, тачније, укупно вријеме трајања свих застоја је 
1.346 часова.  

Мјесец са највећом производњом у 2020. години био је јануар, када је произведено 204.870 
МWh, а најдужи период рада на мрежи остварен је између јуна и септембра, у трајању од 91 дана.   
 

Табела 2. Основни показатељи рада Термоелектране Станари у 2020. години 

Мјесец  
Вријеме 
рада на 
мрежи  

Вријеме 
ван 

мреже   

Просјечна 
нето снага   

Енергија 
предата у 

мрежу   

Енергија 
преузета 
из мреже   

План 
производње   

Остварење 
плана  

   [х]  [х]  [МW]  [МWх]  [МWх]  [МWх]  [%]  
Јануар  744  0  275.36  204.870  0  200.000  102,44  

Фебруар  497  199  264.69  131.552  567  130.000  101,19  

Март  743  0  271.89  202.014  0  200.000  101,01  

Април  720  0  271.10  195.190  0  195.000  100,10  

Мај  646  98  264.70  171.115  564  185.000  92,49  

Јун  379  341  259.35  98.292  990  145.000  67,79  

Јул  744  0  268.13  199.491  0  195.000  102,30  

Август  744  0  268.16  199.508  0  195.000  102,31  

Септембар  601  119  263.74  158.511  336  155.000  102,26  

Октобар  156  589  260.61  40.654  1031  15.000  271,02  

Новембар  720  0  273.34  196.805  0  195.000  100,93  

Децембар  744  0  273.61  203.565  0  200.000  101,78  

УКУПНО 2020.  7.438  1.346  269.1  2.001.569  3.487  2.010.000  99,58  
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Слика 1. Дијаграм бруто и нето произведене енергије, као и сопствене потрошње и енергије 

преузете из мреже 

 
Табела 3.  Произведена енергија и утрошени ресурси за потребе производње током 2020. године 

Мјесец  
Нето 

производња  
Бруто 

производња  
Потрошња 

угља  
Потрошња 
кречњака  

Потрошња 
течног 
горива  

Потрошња 
ДЕМИ воде  

   [МWх]  [МWх]  [т]  [т]  [т]  [м3]  

Јануар  204.870  224.333  226.379  1.555  0  6.192  

Фебруар  131.552  144.631  148.030  1.212  68,6  7.857  

Март  202.014  221.980  225.180  1.898  0  12.797  

Април  195.190  214.740  220.798  1.901  0  16.138  

Мај  171.115  223.436  195.438  1.523  23,6  10.244  

Јун  98.292  214.453  114.164  896  80,8  8.697  

Јул  199.491  220.986  226.259  1.843  0  9.754  

Август  199.508  219.606  228.386  1.815  0  10.304  

Септембар  158.511  199.230  183.538  1.658  6,9  8.665  

Октобар  40.654  158.936  46.685  425  36,7  6.886  

Новембар  196.805  216.313  223.693  1.667  0  9.506  

Децембар  203.565  224.004  228.266  2.700  0  7.625  

УКУПНО 2020.  2.001.569  2.201.816  2.266.816  19.092  216.5  114.665  
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У односу на план продаје електричне енергије који је, за 2020. годину, износио 2.010.000 МWh, 

остварена је продаја од 100,99%, док је приход од продаје, у односу на план који је износио 
170.882.823 КМ, остварен са 101,23%. Инвестициона улагања реализована током 2020. године 
финансирана су дијелом из сопственог капитала, а дијелом из кредитних средстава одобрених од 
стране комерцијалних банака.  

Табела 4. Преглед плаћених накнада по концесионим уговорима по мјесецима за 2020. годину 

Мјесец  
Концесиона накнада за 

угаљ  
Концесиона накнада за 

електричну енергиију  
Концесиона накнада за 
воду  

Јануар  -  673.632,30  3.258,96  
Фебруар  -  676.071,00  2.987,62  
Март  -  434.121,59  2.661,47  
Април  -  666.646,20  2.188,81  
Мај  -  644.127,00  2.447,77  
Јун  -  564.679,50  1.857,99  
Јул   -  324.363,60  1.757,47  
Август   -  658.320,30  2.242,85  
Септембар   189.389,25  658.376,40  2.232,40  
Октобар   185.733,13  523.086,30  1.748,24  
Новембар   178.781,18  134.158,20  1.771,45  
Децембар   97.285,76  649.456,50  1.641,23  
Укупно за 2020. годину у КМ   651.189,32  6.607.038,89  26.796,26  
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Током 2020. године, Друштво је отплатило 60.630.730 КМ обавеза по основу кредита за 
изградњу термоелектране Кинеској Развојној банци. Поред тога, отплаћено је и 17.103.733 КМ обавеза 
по основу осталих кредита банкама у земљи и иностранству. Нова задужења током 2020. године 
износила су 8.900.618 КМ. Укупна задуженост смањена је са 553,2 милиона КМ на почетку, на 484,3 
милиона КМ на крају године.   
 
3.2.3.3.2. РиТЕ  УГЉЕВИК 
 

Концесиони уговор о коришћењу Рудника и Термоелектране Угљевик је закључен са МХ 
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње a.д. Зависно предузеће 
„Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик, као концесионаром и Владом Републике Српске као 
концендентом у 2018. години, на основи следеће документације: 

− Употребне дозволе за ТЕ „Угљевик“ из 1988. године; 
− Еколошке дозволе за постројење одсумпоравања димних гасова у ТЕ „Угљевик“ из 2016. 

године; 
− Грађевинске дозволе за извођење припрених радова за изградњу постројења одсумпоравања 

димних гасова у ТЕ „УГЉЕВИК“ из 2016. године; 
− Водне сагласности за изградњу система за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Угљевик“  из 

2017. године; 
− Електроенергетске сагласности за постројење одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Угљевик“  

из 2017. године; 
− Сагласност за пројектоване мјере и нормативе заштите од пожара за изградњу постројења 

одсумпоравања димних гасова из 2017. године; 
− Грађевинска дозвола за изградњу система за одсумпоравање димних гасова из 2017. године; 
− Еколошка дозвола за ТЕ „Угљевик“ из 2019. године. 

 
У извјештајном периоду за 2020. годину, прибављена је следећа документација: 

− Водна дозвола за реконструисано постројење за отпадне воде у РиТЕ „Угљевик“  и  
− Водна дозвола за изграђени систем одсумпоравања димних гасова у ТЕ „Угљевик“. 

 
ТЕ „Угљевик“ као и остале термоелектране су у обавези да своје активности морају извршити 

до 2050. по основу „Софијске декларације о Зеленој Агенди„ којом су се обавезале земље Западног 
Балкана да ће сви рудници и термоелектране бити затворене најкасније до краја 2050. године, због 
штете које термоелектране производе за околину, тј. због екологије. 

У 2020. години, континуирано су се предузимале мјере и активности на заштити животне 
средине у складу са свим релевантним прописима и стандарима који се огледају у следећем: 

− Сав отпад, опасни и неопасни, раздвајао се на мјесту настанка. 
− У П.Ј. Термоелектрана произведено је укупно 454.040,474 тона неопасног отпада, од чега је 

90% шљаке и пепела одложено на рудничку депонију. Секундарне сировине (отпадно жељезо, 
отпадни лим алуминијум, бакар, месинг, челична струготина, разне врсте отпадних каблова и 
осталих сировина), збринуте су према Уговорима о купопродаји секундарних сировина 
закључених са „МИЛИЋ МИКС“ д.о.о. Бијељина, и „Ц.И.Б.О.С.“ д.о.о. Илијаш. 
ТЕ „Угљевик“ континуирано прати емисије загађујућих материја у ватдуху, сагласно добијеној 

Еколошкој дозволи. 
Параметри који се прате су SO2,NOx и чврсте честице. 
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У току 2020. године, завршена је изградња новог система постројења за одсумпоравање 
димних гасова и исто је почело са пробним радом, дана 09.03.2020. године. Само након неколико 
дана, због појаве пандемије коронавируса, постројење је морало обуставити пробни рад, дана 
14.03.2020. године. Услови за поновно покретање рада постројења су се створили у јулу 2020. године 
када је постројење поновно пуштено у пробни рад. Приликом праћења концентрације емисије SO2, и 

чврстих честица, константовано је да концентрације емисије задовољавају граничне вриједности 
прописане важећом домаћом и европском законском регулативом. Квалитет амбијеталног ваздуха 
прати се путем метеоролшких станица гдје се поред општих метеоролшких података прате и емисије 
SO2,NOx и чврстих честица. 

Отпадне воде се прате у централној хемијској лабораторији ТЕ „Угљевик“, и то сваког дана, а 
свакодневно се врши и контрола отпадних вода са испуста из атмосферске канализације и из великог 
ретенцијалног базена.   

У складу са прописима којима се уређује вођење јавних евиденција о непокретности, 
Концесионар благовремено предузима све радње и активности с циљем уписа права на 
непокретностима у јавне евиденције о непокретностима. из Уговора о концесији. 

Рекапитулација извршених инвестирања у 2020. години, а у складу са студијом економске 
оправданости са елементима заштите животне средине, у опрему и радове, по количинама приказана 
је у доњој табели: 

 
Дампер 4 ком 
Турнодозер 1 ком 
Полумобилна секундарна добилица 1 ком 
Возило за поливање траса 2 ком 
Контејнер за смјештај особља  4 ком 
Дизел мотор 3 ком 
Изградња секундарне мреже гријања (дробилана, електро и ремонтна радионица)  
Комплетирање система надзора потрошње горива на рудничку механизацију  
 

У РиТЕ „Угљевик“  (осим запослених радника по концесионим уговорима за есплоатацију угља) 
запослена су укупно 552 радника. 

Уплаћена концесиона накнада Концесионара у 2020. години износи 1.039.275,60 КМ. 

3.2.4. Закључци  

1. Концендент (и ресорно надлежна Министарства) и Комисија, у складу са важећим законским и 
подзаконским актима, треба да обрате посебну пажњу на поштовање процедура и услова при 
промјени власничке структуре у концесионом предузећу, тачније, при преносу уговора о 
концесији са старог на новог концесионара (стицаоца), како би се на ефикасан начин омогућио 
пренос концесионог уговора, у складу са важећим Законом о концесијама. Комисија је става да 
је неопходно преиспитивање свих уговора о изградњи и коришћењу малих хидроелектрана, 
како би се у сарадњи са ресорнно надлежним Министарством, а на основу доступних података 
и налаза са терена, утврдило који су то уговори у којима, из неоправданих разлога, није дошло 
до реализације битних одредаба, наведено под тачком 3.2.3.1, а како би се ставили у 
приоритет за  раскидање.  

2. Обзиром да су се Комисији, у више наврата, обраћали носиоци концесија за коришћење малих 
хидроелектрана, а везано за превазилажење проблема око плаћања концесионих накнада за 
коришћење електроенергетских објеката, потребно је да надлежне институције тачније 
Министарство финансија - Пореска управа Републике Српске и Влада Републике Српске, 
заједничким напорима створе услове за уједначен начин обрачуна и плаћања концесионе 
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накнаде  за кориштење електроенергетских објеката. Наиме, један број концесионара, који су 
закључили уговоре о концесији прије ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона 
о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 16/18), има обавезу да плаћа 
концесиону накнаду као проценат (%) од прихода оствареног производњом и продајом 
електричне енергије. Законом о измјенама и допунама закона о концесијама из 2018. године, 
чланом 30б, став 2. дефинисано је да ће Концендент позвати концесионаре који имају 
закључене уговоре о концесији да приступе потписивању анекса уговора ради усклађивања 
уговора и одредби Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 16/18) као и Правилника о концесионим накнадама и гаранцијама у 
области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/18). Већина концесионара није приступила закључењу анекса уговора уз 
образложење да се ради о ретроактивној примјени прописа који концесионара доводе у 
неповољнији положај. Ово је довело до ситуације да поменути концесионари и даље уплаћују 
концесиону накнаду на ранију врсту прихода, што није у складу са Наредбом о измјенама 
наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина, градова и фондова 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 43/18), а надлежне институције, истовремено, 
немају тачне евиденције о пријављеним и плаћеним концесионим накнадама из области 
електроенергетике. Ово питање је неопходно ријешити у наредном периоду, у складу са 
позитивним прописима. 

3. Иако је Државна регулаторна комисија за електричну енергију у септембру 2020. године 
донијела Одлуку о одобрењу максимално могуће снаге прихвата из неуправљивих извора 
електричне енергије, број: 05-14-2-276-2/20 („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 
56/20) из соларних и вјетроелектрана, којом је снага из соларних електрана повећана са 400 
MW на 825 MW, a снага из вјетроелектрана повећана са 460 MW на 840 MW, до момента 
сачињавања Извјештаја, није била извршена ентитетска расподјела количина иако су биле у 
току наведене активности. Комисија је става да је потребно у што краћем року извршити 
расподјелу утврђених количина између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.  

 
Кроз Прилоге Извјештаја, обрађене су области енергетике, и то: 

 
Прилог број 1 - Табеларни преглед активности на реализацији  уговора о концесији за  МХЕ  

2020. години. 
Прилог број 2 - Табеларни преглед укупно раскинутих  уговора о концесији за МХЕ, приказан по 

годинама раскида  и  
Прилог број 3 - Табеларни преглед активности на реализацији  уговора о концесији из области                         

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

У току 2020. Године, Министарство енергетике и рударства је упутило 1 (један) захтјев, који се 
односио на рјешавање предмета из области изградње и коришћења гасовода и нафтовода, а Комисија 
је донијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

 
- 1 (једно ) Рјешење о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији. 
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Министарство енергетике и рударства није доставило ниједан закључен Уговор о концесији из 
области изградње и коришћења гасовода и нафтовода у 2020. години, већ је доставило 1 (један) Анекс, 
број: 3 Уговора о концесији за пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање дистрибутивног 
гасног система са прикључком на гасовод код Горњег Шепка , у циљу снабдијевања природним гасом 
општине Бијељина. 

У табели 7. дат је преглед достављеног Рјешења Комисије у 2020. години из области изградње 
и коришћења гасовода и нафтовода. 

 
Табела 7. – Рјешења Комисије за концесије о давању сагласности на закључење Анекса уговора о 
концесији из области изградње и коришћења гасовода и нафтовода  у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „БИЈЕЉИНА ГАС“ .о.о. 
Бања Лука 

Појектовање, изградња, 
коришћење и одржавање 

дистрибутивног гасног система 
са прикључком на гасовод код 

Горњег Шепка , у циљу 
снабдијевања општине 

Бијељина природним гасом. 

Сагласност на 
приједлог Анекса 3  

уговора о 
концесији 

19.02.2020. 

Укупно је донесено 1 (једно) рјешење о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији 
из области изградње и коришћења гасовода и нафтовода. 
 
 
3.4.  Активности Комисије из области минералних ресурса  
 
3.4.1. Рјешења Комисије 
 

У току 2020. године, Министарство енергетике и рударства је упутило 32 (тридесет и два) 
захтјева, који су се односили на рјешавање предмета из области минералних ресурса, а Комисија је 
донијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

 
- 6 (шест) рјешења о давању сагласности на студију економске оправданости;   
- 6 (шест) рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање;  
- 1  (једно) рјешење о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјену    

власничке структуре концесионара; 
- 5  (пет) рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији;  
- 9  (девет) рјешења о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији.  

 
У 2020. години Министарство енергетике и рударства је доставило 8 (осам) закључених уговора 

о концесији из области минералних ресурса.  
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У табелама 8, 9, 10, 11, 12. и 13. дат је преглед закључених уговора, рјешења и сагласности 
Комисије у 2020. години из области минералних ресурса.  
 
Табела 8. - Преглед закључених уговора о концесији из области минералних ресурса у 2020. години:   

Р.б. Концесионар Предмет Број Уговора 
Датум 

закључења 
Уговора 

1. 

 
„КУБИК-ТРАНС-
НИСКОГРАДЊА“д.о.о. 
Јакуповци -  Лакташи
  

 
Експлоатација техничког 

грађевинског камена рожнаца 
(локација „ПАВЛОВ БРИЈЕГ“), 

општина Бања Лука 
 

05.07/310-753-11/19 03.02.2020. 

2. 

 
„MESSER BH GAS“ 
д.о.о. Сочковац 

Експлоатација CO2 гаса и 
термоминералне воде  (локација 

„ЦИГУША БАРЕ“), општина 
Сочковац 

05.07/310-770-8/19 05.02.2020. 

 
3. 

„VUJO FAMILY“ а.д. 
 Гацко 

Експлоатација шљунка и пијеска 
(локација „ШИБОВИ“), општина 

Шамац 
 

05.07/310-762-9/19 05.02.2020. 

4. „KRЕМ SТОNЕ“ д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација архитектонског 
грађевинског камена  кречњака 

(локација „ДЕБЕЛИ БРИЈЕГ“), 
општина Берковићи 

05.07/310-774-9/19 
 11.02.2020. 

5. 

 
„ХХХ“ д.о.о. Пале 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена 
кречњака(локација 

„РОГОУШИЋИ“), општина Пале 

05.07/310-627-22/19 30.04.2020. 

6. „АПИС“ д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена 

кречњака(локација „ЛУЧИН ДО“), 
град Требиње 

05.07/310-212-10/20 20.07.2020. 

 
7. 

„ИГМ ДРИНА“а.д, 
Бијељина 

Експлоатација опекарских глина 
(локација „ОБРИЈЕЖ“), општина 

Бијељина 
05.07/310-46-8/14 20.08.2020. 

8. „ЈАПРА“  а.д.  
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена кречњака 

(локација „КАМИЧАНИ“), 
општина Приједор 

 

05.07/310-632-18/19 22.09.2020. 

Укупно је закључено 8 (осам) уговора о концесији из области минералних ресурса.  
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Табела 9. - Рјешења Комисије о давању сагласности на Студије економске оправданости из области 
минералних ресурса у 2020. години:  

Р.б. Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
рјешења 

1. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
концесионог периода 
експлоатацију техничког 
грађевинског камена – 
бентонита на лежишту 
„Соколац“ општина Шипово, 
Концесионара „БЕНТОНИТ“ 
д.о.о. Шипово 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 

продужење концесионог 
периода 

Лежиште 
„Бентонит“, 

општина Шипово 
29.04.2020. 

2. 

Студија економске 
оправданости продужења 
концесионог периода за 
експлоатацију техничког 
грађевинског камена -
кречњака на ПК „Каменица“ 
код Теслића, Концесионара 
„ГРАДИТЕЉ“ а.д. Теслић 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 

продужење концесионог 
периода 

Површински коп 
„Каменица“, 

општина Теслић 
02.09.2020. 

3. 

Студија економске 
оправданости продужења 
концесионог периода за 
експлоатацију техничког 
грађевинског камена -
кречњака на лежишту 
„Згоњево“ код Требиња, 
Концесионара 
„ХЕРЦЕГОВИНАПУТЕВИ“ а.д. 
Требиње 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 

продужење концесионог 
периода 

Лежиште 
„Згоњево“, код 

Требиња 
22.09.2020. 

4. 

Коригована Студија 
економске оправданости  за 
продужења концесионог 
периода за експлоатацију 
угља на лежишту „Угљевик 
Исток 2“ код Угљевика, 
Концесионара „COMSAR 
ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ 
д.о.о. Бања Лука 

Дата претходна 
сагласност на 

кориговану Студију 
економске 

оправданости за 
продужење концесионог 

периода 

Лежиште 
„Угљевик Исток 

2“, код Угљевика 
08.10.2020. 

5. 

Коригована Студија 
економске оправданости  за 
продужења концесионог 
периода за експлоатацију 
кречњака на лежишту „Баљак“ 
код Угљевика, Концесионара 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA  
SRPSKA“ д.о.о. Бања Лука 
 

Дата претходна 
сагласност на 

кориговану Студију 
економске 

оправданости за 
продужење концесионог 

периода 

Лежиште 
„Баљак“, код 

Угљевика 
08.10.2020. 
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6. 

Коригована Студија 
економске оправданости  за 
продужења концесионог 
периода за експлоатацију 
угља на лежишту „Делићи и 
Пељаве – Тобут “ код 
Угљевика, Концесионара 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA“ д.о.о. Бања Лука 

Дата претходна 
сагласност на 

кориговану Студију 
економске 

оправданости за 
продужење концесионог 

периода 

Лежиште 
„Делићи и 

Пељаве – Тобут “ 
код Угљевика 

08.10.2020. 

Укупно је донесено 6 (шест) рјешења о давању сагласности на Студије економске оправданости из 
области минералних ресурса.  
 
Табела 10. - Рјешења Комисије о давању сагласности на документацију за јавно надметање из 
области минералних ресурса у 2020. години.  

Р.б. Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
рјешења 

1. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
експлоатацију техничког 
грађевинског камена 
кречњака, покренута на 
иницијативу привредног 
друштва „АПИС“ д.о.о. 
Требиње  

Дата сагласност на 
Документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште „Лучин 
До“ на  подручју 

општине 
Требиње 

 
06.03.2020. 

2. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
експлоатацију техничког 
грађевинског камена 
кречњака, покренута на 
иницијативу привредног 
друштва „НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о. 
Приједор 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште 
„Дреновача-

запад“ општина 
Приједор 

14.10..2020. 

3. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
експлоатацију литотамнијске 
креде,  покренута на 
иницијативу привредног 
друштва „CAT PUTEVI“ д.о.о. 
Угљевик 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште 
„Тутњевац – 

Лукића 
виногради“, 

општина Угљевик 

21.10.2020. 

4. 

Сагласност на Документацију за 
Јавно надметање за додјелу 
концесије за експлоатацију 
архитектонског грађевинског 
камена кречњака, покренута на 
иницијативу привредног друштва 
„DVOR STONE“ д.о.о. Невесиње 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште  „Доња 
Бјења“, општина  

Невесиње 
29.10.2020. 
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5. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
експлоатацију угља, покренута 
на иницијативу привредног 
друштва „МЕДНА НВ “ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште 
„Медна“,  
општина 

Мркоњић Град 

11.11.2020. 

6. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
експлоатацију архитектонског 
грађевинског камена –
андезита, покренута на 
иницијативу привредног 
друштва „ДАЦИТ“ д.о.о. 
Сребреница 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Лежиште 
„Скакавац“,  код 

Сребренице 
19.11.2020. 

Укупно је донесено 6 (шест) рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање из 
области минералних ресурса.  
 
Табела 11. - Рјешења Комисије о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјени 
власничке структуре концесионара из области минералних ресурса у 2020. години: 

Р.б. Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „БОКСИТ“ а.д. Милићи 
 

Уступање уговора о концесији 
за експлоатацију техничког 

грађевинског камена – 
кречњака на локалитетима 

“Градина“ и “Јефтићи  
“општина Милићи и 

Власеница  са концесионара 
„БОКСИТ“  а.д. Милићи на 
стицаоца „ТЕХНОМЕТАЛ “ 

д.о.о. Власеница 

 
 
 
 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 

 
 
 
 
 

24.07.2020. 

Укупно је донесено 1 (једно) Рјешење о давању сагласности на уступање уговора о концесији из 
области минералних ресурса.  
 
Табела 12.  - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
минералних ресурса у 2020.години 
 
Р.б. 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Локација 

Датум 
доношења 

Рјешења 

1. 

„MESSER BH GAS“ д.о.о. 
Сочковац –експлоатација  
CO2 гаса и 
термоминералне воде  

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Лежиште „Цигуша 
Баре“, подручје 

Сочковца 
21.01.2020. 

2. 

„KRЕМ SТОNЕ“ д.о.о. 
Берковићи – 
експлоатација 
архитектонског камена  - 
кречњака  на лежишту 
„Дебели Бријег“  

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Лежиште „Дебели 
Бријег“ код 
Берковића 

21.01.2020. 
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3. 

„VUJO FAMILY“ д.о.о. 
Обудовац  – 
експлоатација шљунка 
и пијеска на лежишту 
„Шибовац“ код Шамца 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Лежиште 
„Шибовац“ код 

Шамца 
21.01.2020. 

4. 

ИГМ „ДРИНА“ а.д. 
Бијељина – 
експлоатација 
опекарских глина на 
лежишту „Обријеж“ код 
Бијељине 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Лежиште „Обријеж“ 
код Бијељине 21.01.2020. 

5. 

„АПИС“ д.о.о. Требиње 
- експлоатација 
техничког грађевинског 
камена кречњака 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Лежиште „Лучин 
До“ на  подручју 

општине Требиње 
24.06.2020. 

Укупно је донесено 5 (пет) Рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
минералних ресурса.  
 
Табела 13.- Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог Анекса уговора о концесији из 
области минералних ресурса у 2020. години:  

Р.б. Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
а.д. Лакташи 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског камена –
кречњака на лежишту 

„Планина“ 

Сагласност на 
приједлог 

Анекса уговора 
о концесији 

19.02.2020. 

2. 
МХ „Електропривреда РС“-МП 
АД „Требиње“-ЗП „Рудник и 
термоелектрана Угљевик“ 

Коришћење угља са 
лежишта „Богутово 
село“ и „Угљевик 

Исток 1“ 

Сагласност на 
приједлог 

Анекса уговора 
о концесији 

26.02.2020. 

3. „БЕПРО ЕКСПЛОАТАЦИЈА“ а.д. 
 Бања Лука 

Експлоатација кварцног 
пијеска на лежишту  

„Мартинац“, општина 
Србац 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

1 уговора о 
концесији 

06.03.2020. 

4. „НЕК 03“ д.о.о.. Приједор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена –

серпентинисаног 
перидотита  на лежишту  

„Букова Коса“,  код 
Приједора   

Сагласност на 
приједлог Анекса 

1 уговора о 
концесији 

26.03.2020. 

5. „ВОДОПРИВРЕДА ПОСАВИНА“ 
а.д. Лакташи  

 
Експлоатација техничког 

грађевинског камена -
кречњака на лежишту 

„Дубоковац“ код Брода 
 

 
Сагласност на 

приједлог Анекса  
уговора о 
концесији 

14.05.2020. 
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6. „БЕНТОНИТ“ а.д. Шипово 

Експлоатација бентонита 
на лежишту „Соколац“, 

општина Шипово 
 

Сагласност на 
приједлог Анекса 

4  уговора о 
концесији 

24.07.2020. 

 
 
 

7. 

 
„КУБИК-ТРАНС-
НИСКОГРАДЊА“д.о.о. 
Јакуповци-  Лакташи  
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена 
рожнаца на лежишту  

„Павлов бријег“, 
општина Бања Лука 

 
Сагласност на 

приједлог Анекса 
1  уговора о 
концесији 

 
 

02.09.2020. 

 
 

8. 
 
„ГРАДИП“ а.д. Прњавор 
 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена -
кречњака на лежишту 

„Грич“ општина 
Прњавор 

 
Сагласност на 

приједлог Анекса 
2  уговора о 
концесији 

 
 

22.09.2020. 

 
 
 

9. 
„АРИДАЛ“ д.о.о. Требиње 

Експлоатација 
архитектонског  камена -

кречњака на лежишту 
„Врањак“ код Требиња 

 
Сагласност на 

приједлог Анекса 
1  уговора о 
концесији 

 
 
    22.09.2020. 

Укупно је донесено 9  (девет) рјешења о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији 
из области минералних ресурса. 
 
3.4.2. Преглед закључених уговора у области минералних ресурса  
 

На крају 2020. године, укупан број важећих уговора износио је 129 (стотину двадесет и девет).  
 
Концесиони уговори су закључени са 115 (стотину петнаест) правних лица, од којих су нека 

закључила два или више уговора. Посматрано по годинама, важећи уговори су закључени сљедећим 
редосљедом: у 2000. години - ниједан, у 2001. години – 1 (један), у 2002. години – ниједан, у 2003. 
години – 2 (два), у 2004. години – 2 (два), у 2005. години - 6 (шест), у 2006. години 17 (седамнаест), у 
2007. години – 8 (осам), у 2008. години – 5 (пет), у 2009. години – 5 (пет), у 2010. години – 9 (девет), у 
2011. години – 2 (два), у 2012. години – 5 (пет), у 2013. години – 3 (три), у 2014. години – 5 (пет), у  2015. 
години – 11 (једанаест), у 2016. години - 10 (десет), у 2017. години - 9 (девет), 2018. години - 12 
(дванаест), у 2019. години 7 - (седам) уговора и у 2020. години - 10 (десет), што је приказано у 
наредном табеларном прегледу: 

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

0 1 0 2 2 6 17 8 5 5 
 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
9 2 5 3 5 11 10 9 12 7 10 
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По врстама минералне сировине важеће уговоре можемо подјелити на сљедећи начин: 
− Кречњак, доломит и рожнац – истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског 

камена – 55 (педесет пет) уговора; 
− Геотермалне, термоминералне и минералне воде – истраживање и/или експлоатација – 8 

(осам) уговора; 
− Питке воде – истраживање и/или експлоатација – 18 (осамнаест) уговора; 
− Магматске и метаморфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидотит, серпентинит,  мермер, 

серпентинисани перидотит) истраживање и/или експлоатација техничког грађевинског камена 
– 11 (једанаест) уговора; 

− Угаљ – истраживање и/или експлоатација – 8 (осам) уговора; 
− Глине – истраживање и/или експлоатација – 4 (четири) уговора; 
− Кречњак – истраживање и/или експлоатација архитектонског - грађевинског камена – 4 

(четири) уговора; 
− Шљунак и пијесак – истраживање и/или експлоатација – 4 (четири) уговора; 
− Боксит – експлоатација – 5 (пет) уговора; 
− Олово и цинк – истраживање, експлоатација и прерада – 2 (два) уговора; 
− CО₂ гас – експлоатација – 2 (два) уговора; 
− Креда, гипс – експлоатација – 2 (два) уговора; 
− Кварцни пијесак, пјешчар и шљунак – истраживање и експлоатација – 3 (три) уговора; 
− Угљоводоници, сирова нафта и гас – истраживање и коришћење – 1 (један) уговор; 
− Антимон – истраживање и експлоатација – 1 (један) уговор; 
− Жељезна руда – експлоатација – 1 (један) уговор.  

 
Према привредним регијама подручних привредних комора (Бања Лука, Бјељина, Добој, 

Требиње и Источно Сарајево), важеће уговоре можемо сврстати на сљедећи начин: 
- Привредна регија Бања Лука - 44 (четрдесет четири) уговора; 
- Привредна регија Бјељина - 25 (двадесет пет) уговора; 
- Привредна регија Добој - 23 (двадесет три) уговор; 
- Привредна регија Требиње – 16 (шеснаест) уговора; 
- Привредна регија Источно Сарајево - 20 (двадесет) уговора и   
- Територија цијеле Републике Српске - 1 (један) уговор (истраживање и коришћење 

угљоводоника, сирове нафте и гаса).  
 
Поред укупног броја важећих уговора од 129 (стотину двадесет и девет), закључно са 

31.12.2020. године, треба напоменути да су током 2020. године 2 (два) уговора истекла, а 3 (три) 
уговора су једнострано раскинута од стране надлежног министарства због неизвршавања уговорних 
обавеза.     
 
 
3.4.3. Провјера рада концесионара 
 

Активности на провјери рада концесионара настављене су да се проводе и у 2020. години. 
Пажња је, као у досадашњем периду трајања концесија, била усмјерена на отклањање недостатака 
уочених током претходне провјере рада концесионара, евидентирање новонасталих недостатака, 
анализу достигнутог нивоа ангажоване радне снаге, извршавање обавезе инвестирања, праћење 
нивоа производње, осигурање опреме и радника, достигнути ниво прибављених дозвола и одобрења 
за рад, активности на рекултивацији и друго. Поред провјера у 2020. години, Комисија је узела у обзир 
и цјелокупан досадашњи период трајања концесија по сваком уговору појединачно с циљем да се 
сагледа стање досадашње реализације додјељених концесија.  
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У овој календарској години, провјера рада концесионара прилагођена је новонасталим 
епидемиолошким условима, па је тежиште било на достављању извјештаја о реализацији уговорних 
одредби и контакту са концесионарима путем електронске поште или телефона. Обилазак локалитета 
на којима се изводе радови на реализацији концесионог посла и сачињавање записника вршени су 
само по захтјеву надлежних министарстава и тамо гдје је Комисија процјенила да је то неопходно. Све 
информације и тражену документацију Комисија је пажљиво  прегледала, систематизовала након чега 
је дошла до одређених закључака који су послужили код сагледавања стања реализације концесија у 
области минералних ресурса. 

За извјештајну, 2020. годину Комисија је пажњу посветила извршавању уговорних обавеза које 
су се односиле на сљедеће: 

- посједовање техничке документације неопходне за обављање концесионе дјелатности (елаборат 
о резервама, главни рударски пројекат, допунски рударски пројекат, пројекат рекултивације и 
друго); 

-  дозволе и одобрења за експлоатацију (локацијски услови, одобрење за грађење, водна дозвола, 
еколошка дозвола, употребна дозвола за изграђене рударске и друге објекте и друго); 

- права и обавезе концесионара у вези са непокретностима које су предмет концесије; 
- упис у јавне евиденције; 
- финансирање пројекта (услови и начин финансирања, укупна вриједност инвестиције, као и 

висина појединих улагања  исказана у прихваћеној понуди по јавном позиву); 
- концесиону накнаду (рокови и начин плаћања); 
- банкарске гаранције (за добро извршење посла и за извршење рекултивације земљишта); 
- осигурање (осигурање свих објеката који су у функцији обављања концесионе дјелатности од 

оштећења и ризика, осигурање запослених у складу са законом, осигурање правних  лица које је 
концесионар ангажовао на извођењу рударских радова); 

- заштиту животне средине; 
- рекултивацију; 
- податке о привредним друштвима (промјене код регистрационих судова, рјешење о 

регистрацији, актуелни извод из судског регистра); 
- податке о броју и квалификационој структури запослених (број запослених радника у односу на 

планирани студијом економске оправданости); 
- производњу (планирана и остварена); 
- евиденцију откопаних маса и контролу стања 

 
Анализом прикупљених података и њиховом обрадом дошло се до сљедећих закључака: 

- Комисија је пажњу обратила на техничку документацију коју концесиона предузећа морају да 
посједују. Водило се рачуна и о томе на који начин се изводе радови на експлоатацији и да ли су 
у складу са одобреном техничком документацијом. Код одређеног броја концесионара је важан 
степен израђене техничке документације, посебно код оних који су уговоре о концесији 
закључили у последњих неколико година, а још увијек нису отпочели са комерцијалним радом. 
Ова проблематика се прати у континуитету и може се констатовати да је већим дијелом на 
задовољавајућем нивоу. Надлежне институције посебну пажњу обраћају на ову обавезу 
концесионара и воде рачуна о томе да се мора посједовати сва потребна  и одобрена техничка 
документација. Још увијек постоји мањи број концесионих предузећа која изводе радове на 
експлоатацији без потребне и одобрене техничке документације, па је и даље неопходно 
наставити активности на довођењу рада концесионара у оквире закона. 

- За комерцијални рад у законским оквирима потребно је да концесионари обезбједе неопходне 
дозволе и одобрења. У овом извјештајном периоду уочили смо да је дошло до благог 
погоршања у овом сегменту концесионих послова. Наиме, примјећује се да је повећан број 
концесионих предузећа посматрано у односу на претходни период, који немају потребне 
дозволе и одобрења за комерцијални рад. Неопходно је појачати активности инспекцијских 
органа како би се уочени недостатци отклонили и рад концесонара  довео у законите оквире. 
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Важно је истаћи да ни једно концесионо предузеће не би смјело бити у комерцијалном раду без  
добијене употребне дозволе која представља завршетак свих претходних активности на 
прибављању неопходних дозвола и одобрења за почетак комерцијалног рада. Кад су у питању 
важеће водне и еколошке дозволе утврђено је да их већина концесионих предузећа посједује, 
мада има и одређени број оних којима су те дозволе истекле, а нису их на вријеме продужили. 
То првенствено представља немарност концесионара. Комисија сматра да би требала да постоји 
одређена иницијатива у вези скраћења времена за добијање дозвола и одобрења, са циљем што 
бржег њиховог добијања и бржег отпочињања са комерцијалним радом. То би довело рад 
концесионара у уговорене оквире, прије свега, кад су у питању рокови и избјегавање процедура 
за продужење истих, а и концесионари би у краћем времену отпочињали са производњом и 
комерцијалним радом, што би требао свима нама да буде циљ.  

- Концесионар, потписивањем уговора о концесији, преузима обавезу рјешавања имовинско – 
правних односа на непокретностима које су предмет концесије. То представља важну уговорну 
обавезу која утиче на динамику извођења радова на експлоатацији и коју је неопходно 
рјешавати на вријеме како не би дошло до застоја у реализацији концесионог посла. Комисија је 
констатовала да концесионари, који се налазе у комерцијалном раду, проводе или су већ 
провели све неопходне активности на рјешавању имовинско - правних односа на земљишту које 
се налази унутар граница експлоатационог поља. Имовинско – правни односи на земљишту које 
није у својини Републике Српске рјешава се откупом, закупом или експропријацијом. 
Напомињемо да је веома важно да рјешавање имовинско – правних односа прати динамику 
радова на откривци и експлоатацији минералне сировине. Код реализације уговорних одредби, 
примјећено је да на земљишту, које је у својини Републике Српске, постоји проблем у вези 
искњижавања претходних корисника и укњижавања нових. Неки концесионари нису на вријеме 
рјешавали имовинско – правне односе и код таквих се може констатовати да, поред тог 
проблема који имају, постоји и проблем реализације уговорних обавеза у цјелини. Поред рада 
инспекцијских и других органа на овој проблематици, највећу одговорност и обавезу у складу са 
закљученим уговорима имају концесионари. 

- У складу са уговорима о концесији неопходно је извршити упис права коришћења некретнина из 
уговора о концесији у катастар непокретности. Законом о измјенама и допунама закона о 
одржавању премјера и катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10), 
створен је законски основ за испуњавање ове уговорне обавезе. Већи број концесионара је 
извршио ову уговорну обавезу, али постоји, још увијек, одређени број концесионих предузећа 
која нису извршила ову обавезу из субјективних, а једним дијелом и из објективних разлога. Кад 
су у питању објективни разлози постоји проблем уписа на одређеним катастарским честицама 
које се још увијек воде у евиденцијама у Федерацији Босне и Херцеговине. Такође, уочено је да 
неке подручне јединице РУГИП-а не врше упис иако постоји законски основ за то. Код 
субјективних разлога, можемо рећи да и даље постоји одређен број концесионара који нису 
предузимали активности на књижењу права из уговора о концесији  у земљишне књиге и друге 
регистре некретнина. Треба истаћи да неизвршавање ове уговорне обавезе представља један од 
раскидних услова. 

- У понудама на јавни позив, концесионари су доставили податке о начину финансирања 
пројеката, тачније о условима и начину финансирања, укупној вриједности планиране 
инвестиције, као и висини појединих улагања. У студијама економске оправданости које су 
саставни дио понуда, концесионари су дефинисали план извођења радова на истраживању и/или 
експлоатацији, избор опреме и постројења за реализацију концесије за коју је дефинисана 
планирана вриједност инвестирања. Комисија у континуитету прати досадашњи ниво 
инвестирања у концесионе пројекте, као и њихову реализацију у складу са планираним. На 
основу достављених података може се закључити да су неке инвестиције реализоване у 
потпуности или чак у обиму већем од планираног, док код одређеног броја концесионара 
инвестирања нису била на нивоу планираних. Код таквих концесионара постоји проблем у 
реализацији цјелокупног концесионог посла, што је као резултат условило минимална 



41 
 

инвестирања у опрему, постројења и објекте. Углавном је у питању коришћена опрема и која се 
налази у прилично лошем стању. Треба наставити пратити ову проблематику у сљдећем 
временском периоду, како би имали увид у испуњавање ове обавезе концесионара. 

- Код највећег броја закључених уговора у ранијим годинама концесиона накнада је утврђена у 
проценту на укупан приход остварен од обављања концесионе дјелатности, док је код новијих 
углавном дефинисана по јединици мјере. Доношењем новог правилника о концесионим 
накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/18) квалитетније је одређена  концесиона 
накнада на начин да је за металичне минералне сировине, угљоводонике, природне гасове, 
радиоактивне минералне сировине, архитектонски - грађевински камен и геотермалне ресурсе 
одређена у проценту од 3,6% до 5%, а за остале минералне сировине у износу од 0,3 КМ до 3 КМ 
по јединици мјере. Праћење начина утврђивања основице и обрачун концесионе накнаде 
захтјева сталну сарадњу већег броја републичких институција. На основу добијених података 
може се видјети да већи број концесионара врши уплату концесионе накнаде у складу са 
уговореним, или ову обавезу извршава са одређеним кашњењем у односу на дефинисано 
уговором, и којих разлога је дужан да плати затезну камату у висини стопе законске затезне 
камате. Уочено је да и у овој години постоји одређени број концесионара који нису измирили 
обавезе по основу концесионе накнаде, или су је измирили дјелимично, као и они који уопште 
нису плаћали концесиону накнаду. Потребно је путем инспекцијских органа концесионаре који 
не извршавају ову уговорну обавезу контролисати и утврдити разлог због чега је дошло до тога. 
Неизвршавање ове обавезе представља један од раскидних услова, па је овакве уговоре, 
уколико не постоје оправдани разлози, потребно једнострано раскинути. 

- Одређени број концесионара није прибавио банкарску гаранцију за добро извршење посла и 
доставио је конценденту у року дефинисаном у уговору. Провјером је утврђено да је један број 
концесионих предузећа у потпунопсти реализовао инвестицију планирану студијом економске 
оправданости, али није обезбједио банкарску гаранцију. Такође, постоје концесионари који нису 
обезбједили банкарску гаранцију, нити су извршили планирана инвестирања. Потребно је истаћи 
да концендент стално прати и предузима активности на контроли извршавања ове уговорне 
обавезе и праћењу важења издатих банкарских гаранција, што је допринијело значајном 
побољшању ове проблематике. Као резултат тих активности, код уговора новијег датума, већина 
концесионара је обезбједила банкарске гаранције и доставила их конценденту. Обезбјеђења 
банкарских гаранција за извршење рекултивације земљишта, концесионари још увијек нису 
вршили и оне ће бити актуелне за уговоре код који је трајни престанак експлоатације и истицање 
рок важења уговора при крају. У таквим случајевима, гаранције ће морати бити обезбјеђене 
дванаест мјесеци прије истицања важења уговора. 

- Обавезу осигурања радника извршио је највећи број концесионих предузећа, продужавањем 
полиса осигурања по истицању важећих. То практично представља континуитет код већине 
концесионара. Кад је у питању осигурање постројења, механизације и објеката, ту и даље постоји 
проблем. Нема неких позитивних помака, јер и даље већи број концесионара избјегава ову 
обавезу. Проблем који концесионари истичу су високе премије осигурања, или проблем старе и у 
потпуности амортизоване опреме коју осигуравајуће куће неће да осигурају. Врло важно је 
истаћи да исте обавезе треба да испуне и правна лица која је концесионар ангажовао на 
извођењу рударских радова. Треба обратити пажњу у овом случају како за ангажовану 
механизацију, тако и за раднике подизвођача, тј. потребно је контролисати да ли су осигурани у 
складу са законом. Ова уговорна одредба је посебно значајна, јер у случају више силе (хаварија, 
пожар, временске неприлике и сл.) може доћи до озбиљних потешкоћа у реализацији 
концесионог посла, па чак и до трајног прекида реализације концесије. 

- Увидом у документацију, добијену од представника концесионара, уочили смо да се код 
одређеног броја концесионих предузећа врши континуирани мониторинг утицаја експлоатације 
на животну средину. На основу налаза мониторинга, уколико се утврди повећање измјерених 
параметара изнад граничних вриједности, предузимају се мјере заштите како би се вриједности 
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довеле на референтни ниво. Уочено је, код каменолома са већим капацитетом производње, који 
посједују постројења за дробљење и класирање камена, да имају инсталиран систем за 
отпрашивање што значајно спријечава негативан утицај прераде минералне сировине на 
животну средину и здравље људи. Треба рећи да то још увијек није довољно и да постоје 
примјери гдје се не проводе мјера заштите животне средине и здравља људи на адекватном 
нивоу. У наредном периоду провођењем интензивнијег рада инспекцијских органа можемо 
очекивати побољшање стања у овом сегменту пословања.  

- Рекултивација деградираног простора, насталог усљед експлоатације минералне сировине и 
довођење тог простора у складу са одобреним пројектом рекултивације предвиђеној намјени, 
има велики значај са аспекта очувања животне средине, јер знамо да експлоатација минералних 
сировина доводи до трајне деградације  простора и уколико се не проведе рекултивација остају 
трајне посљедице на животну средину. Са посебном пажњом је анализирана усклађеност 
коришћења минералних ресурса са просторним и регулационим плановима, као и рекултивација 
и коначна намјена простора по завршетку експлоатације, те се може извести закључак да je 
највећи број експлоатација минералних сировина усклађен са просторним и регулационим 
палановима Републике Српске, тачније, да су ови документи узели у обзир локације на којима се 
врши експлоатација минералних сировина, као и оне на којима је евентуално могуће вршити 
експлоатацију. Према достављеним подацима, можемо извести закључак да се на већини 
простора на којима се изводе радови на експлоатацији, нису  стекли услови за рекултивацију, те 
ће се иста вршити након трајног завршетка експлоатације. Такође, на неким лежиштима, тачније, 
њиховим дијеловима, у складу са пројектом рекултивације, створени су услови за дјелимичну 
рекултивацију, јер је експлоатација на тим мјестима завршена. У таквим случајевима, 
рекултивација се спроводи у мањем обиму или се још увијек не спроводи. Инспекцијски органи 
су ти који у будућем периоду по овом питању требају предузети одговарајуће мјере са циљем 
праћења извршавања ове обсвезе.  

- Комисија је у извјештајној години наставила са праћењем општих податка о концесионим 
предузећима. Посебна пажња је била усмјерена на промјене до којих је дошло код надлежних 
регистрационих судова. Исте су евидентиране, након чега је извршена провјера усклађености са 
Законом о привредним друштвима и Законом о концесијама. Водило се рачуна о томе да ли је 
носилац уговора о концесији привредно друштво основано у складу са важећим прописима 
Републике Српске, да ли је промјена власничке структуре, тј. промјена власничког удјела, уколико 
је до ње дошло, урађена у складу са Законом о концесијама, да ли је извршено усклађивање 
дјелатности и друго. Као закључак, може се констатовати да и даље постоји одређен број 
привредних друштава који већ дужи временски период послују са промјеном власничке 
структуре која је извршена супротно одредбама Закона о концесијама. То је један од услова за 
једнострани раскид уговора о концесији, те је у том смислу потребно да надлежна министарстава 
предузму одговарајуће активности како би се нашло рјешење за ову проблематику, узевши у 
обзир да су нови стицаоци, уласком у власничку структуру, извршили значајна инвестирања.  

- Комисија је наставила са континуираним праћењем података везаним за број и квалификациону 
структуру запослених радника, тј. достигнути број запослених у односу на планирани. Концесиона 
предузећа, која се налазе у континуираном комерцијалном раду, посматрано у периоду 2020. 
године, имају број радника на приближно истом нивоу, што значи да је дошло до благог 
повећања, односно благог смањења броја радника. Такође, код одређеног броја концесионих 
предузећа, дошло је до значајног пада пословних активности, што је директно утицало на 
смањење броја радника. И даље имамо концесиона предузећа код којих је број запослених на 
нивоу једног или два радника, или немају запослених радника. Код таквих предузећа пословне 
активности су стале или су на минимуму. Уговоре закључене са овим концесионарима потребно 
је пажљиво сагледати и предузети одговарајаће кораке у складу уговореним. 

- За 2020. годину, Комисија је од већине концесионих предузећа добила извјештаје о планираној и 
оствареној производњи, продатим количинама минералне сировине, као и податке о стању 
залиха. Према тим подацима, који су упоређени са подацима из предходне године, може се 
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видјети да је одређени број концесионих предузећа, поред много изазова у овој пословној 
години, успио одржати достигнути ниво производње и продаје. Нека привредна друштва су у овој 
години забиљежила и раст производње и продаје, док одређени број концесионара биљежи 
стагнацију у раду и пад производње и продаје. Уочено је, такође, да одређени број концесионара 
ради периодично у зависности од потреба тржишта. Исто тако, уочено је да постоје концесионари 
који у 2020. години нису проводили активности на реализацији уговора о концесији, тј. нису 
организовали производњу. У наредном периоду неопходно је наставити пратити и анализирати 
ову врсту података како би се имао квалитетан увид у стање реализације радова на 
експлоатацији. 

- Законом о геолошким истраживањима дефинисано је да су концесионари обавезни да воде 
књигу резерви минералне сировине и да је на годишњем нивоу достављају надлежном 
минстарству како би се имао увид у стање откопаних маса. Геодетским снимањем радова на 
експлоатацији и поређем са претходно снимљеним стањем добија се податак о откопаним 
количинама минералне сировине и откривке. Према уговору, дефинисано је да контролу стања 
откопаних маса врши верификована стручна установа овлашћена од концендента. Напомињемо 
да вођење књига резерви и геодетско снимање стања радова на експлоатцији по налогу 
концесионара није извршавање поменуте уговорне одредбе. Према подацима добијеним од 
стране концесионара и на основу досадашњих искустава, мишљења смо да се морају покренути 
активности како би се ова уговорна обавеза извршавала. На овај начин би имали бољу контролу 
стања откопаних маса и спријечили би евентуалне неправилности везане за ову проблематику. 
Треба истаћи да одређени број концесионара евидентирање отпремљених количина материјала 
врши слободном процјеном маса, што представља непоуздан начин и није у складу са 
потписаним уговорима, те је из тих разлога потребно појачати контролу у овом сегменту 
пословања. 

 
 
3.4.4. Преглед актуелних проблема који су присутни код реализације уговора 

о концесији  
 

Можемо констатовати да је, у досадашњем периоду концесионарства у Републици Српској, 
додјела концесија у области минералних ресурса позитивно утицала на привредни развој Републике 
Српске. У периоду који је иза нас оживљене су многе инвестиционе активности, дошло је до 
прикупљања значајних пореских и осталих прихода, значајног упошљавања радне снаге, повећања 
прихода од концесионе накнаде и друго. У наредном периоду потребно је омогућити наставак развоја 
и обезбјеђење услова за стабилан рад концесионих предузећа, помоћи им код отклањања проблема у 
пословању и друго.  

Такође, потребно је наставити активности које би помогле концесионим предузећима да 
успјешно послују, да отклањају уочене недостатке са циљем побољшања општег стања у области 
концесионарства. За овај извјештајни период истичемо неке од уочених проблема за које сматрамо да 
утичу на успјешнију реализацију уговора о концесији, а односе се на сљедеће: 

- Дислокација и вађење материјала у коритима и водном земљишту у складу са важећим Законом 
о водама, дозвољена је у обиму и на начин којим се уређује корито и водно земљиште, или ако 
служи спровођењу мјера заштите, на основу издатих водоправних аката. Комисија је у више 
наврата истицала ову проблематику што чини и овај пут, јер сматра да је то веома важно питање, 
пошто се у протеклом периоду дешавало да правна или физичка лица, без икаквих одобрења, 
или на основу рјешења за вађење материјала издатих на њихово име у сврху одржавања корита 
и коришћење водног земљишта, врше нелегалну експлоатацију шљунка, пијеска и камена. 
Законом о концесијама, као предмет концесије, одређено је вађење материјала из водотока 
(шљунка, пијеска, камена) према Програму уређења водотока и кориштење водног земљишта за 
реализацију неке од привредних дјелатности. Иако је дефинисано да вађење материјала у 
коритима може бити предмет концесије до сада нису предузимане значајне активности у правцу 
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увођења ове области у концесионе оквире, тако је резултат свега да и даље немамо закључених 
уговора о концесији. Мишљења смо да је неопходно предузети снажније активности у циљу што 
скоријег увођења ове области у концесије, а са друге стране, максимално појачати рад 
инспекцијских органа како би се спријечиле досадашње злоупотребе наношења огромне штете 
животној средини, а тако и буџету Републике Српске. Већ дуже вријеме истичемо да у земљама 
окружења постоји закључен велики број уговора из ове области, док у Републици Српској и даље 
нема нити једног, поред интензивне и већим дијелом непланске, експлоатације, те је неопходно 
предузети одговарајуће кораке од стране надлежних институција. Треба истаћи да доста 
концесионара има примједбе на овај начин нелегалне експлоатације, који њима представља 
нелојалну конкуренцију и директно утиче на ниво пословних активности. 

- На основу контакта са концесионарима и прикупљеним информацијама са терена, може се 
закључити да готово на цијелом простору Републике Српске, у већем или мањем обиму, и даље 
постоји проблем нелегалне експлоатације минералних сировина, а који је у супротности са 
важећом законском регулативом. По питању нелегалне експлоатације можемо рећи да се она 
односи на експлоатацију техничког – грађевинског камена, архитектонског – грађевинског 
камена, шљунка и пијеска, кварцног пијеска, разних врста глина и друго. Концесиона предузећа 
се на овај начин доводе у неравноправан положај, због нелојалне конкуренције. Важно је истаћи 
да се под нелегалном експлоатацијом сматра извођење радова привредних друштава која имају 
закључене уговор о концесији, али не посједују сву потребну техничку документацију и дозволе 
за рад. За рјешавање ове проблематике неопходно је у наредном периоду наставити ангажман 
инспекцијских органа на терену, уз јачу институционалну, законску и сваку другу подршку. 

- У вези коришћења вода у протеклој, извјештајној, години дошло је до додатног погоршања 
стања тако да можемо констатовати да се највећи дио уговора у овој области експлоатације 
практично не реализује. Неопходно је под хитно предузети активности од стране надлежних како 
би се дошло до квалитетних закључака који би допринијели побољшању стања у овој области, 
код које постоји евидентан застој. Треба истаћи да концесиона предузећа, код којих су се 
уговори реализовали у протеклим годинама, у мањем обиму, у овој извјештајној години биљеже 
потпуно обустављање производње. Такође, значајнији помак за почетак комерцијалне 
производње се не биљежи дужи временски период код концесионих предузећа која имају 
изграђене објекте и инсталисана постројења за флаширање воде ( „ВИСОКОАЛКАЛНЕ ВОДЕ - 
AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента и „AQUA LIFE“ д.о.о. Соколац). Друга два концесиона предузећа раде 
повремено са минималним капацитетом или готово да не раде („КРУНА ВОДА“ д.о.о. Мркоњић 
Град и „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Чајниче). Комисија сматра да је такво стање посљедица, прије свега, 
нелојалне конкуренције из окружења (увоз великих количина воде), недостатак обртних 
средстава, велики капацитет постројења за пуњење, предимензионисани пројекти и друго. У 
последњих неколико година, закључен је одређени број нових уговора за експлоатацију и 
флаширање воде који се углавном налазе у некој од припремних фаза и веома је значајно 
испратити те активности у дефинисаним уговреним роковима до самог почетка комерцијалног 
рада.  

- У извјештајној 2020. Години, Комисија је дошла до сазнања да је повећан број концесионих 
предузећа код којих се нису предузимани значајни кораци на реализацији уговора о концесији, 
тачније, нису се проводиле никакве или готово никакве активности на реализацији концесионог 
посла. Такође, постоји одређен број концесионих предузећа која имају запосленог једног или 
ниједног радника. Са правом се поставља питање да ли су такви концесионари уопште способни 
да реализују уговорне обавезе, посебно што такво стање траје већ дужи временски период. 
Треба истаћи да су, у 2020. Години, три уговора једнострано раскинута због нереализације, тј. 
неизвршавања уговорних обавезе. Морамо констатовати да још увијек постоји значајан број 
таквих уговора, те је неопходно након проведених контрола од стране надлежних органа 
пажљиво извршити анализу, и донијети одлуку о оправданости њиховог постојања. 

- И поред примједби које је Комисија за концесије износила у више наврата, примјетно је да се у 
одређеним регијама уочава велик број уговора о концесији за исту врсту минералне сировине. 
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Првенствено се то односи на технички - грађевински камен. Такође, подносе се захтјеви за 
додјелу нових концесија, иако је евидентно да су на тим подручјима, инсталисана постројења за 
експлоатацију која се не користе у пуном капацитету, јер није могуће пласирати толике  количине 
материјала на тржишту. Прије свега, то подразумјева да концесионим пројектима требају бити 
задовољене потребе и интереси комплетне друштвене заједнице. Напомиљемо поново да је 
Комисија у досадашњој политици додјеле концесија у области минералних сировина, 
примјетила концентрацију концесионих пројеката на појединим регијама, што може оптертити 
реализацију истих у смислу предимензионисаности капацитета у односу на потребе тржишта. 
Како би се ово убудуће избјегло, свакако је, у наредном периоду, потребно обратити посебну 
пажњу код самог подношења иницијатива за додјелу концесија и, на самом почетку поступка 
додјеле концесија, зауставити процедуру.  

- Кад су у питању рокови дефинисани уговором о концесији за почетак комерцијалног рада, може 
се закључити да врло често нису добро уговорени. Да би израдили пројектну документацију, 
реализовали планирану инвестицију, обезбједили све потребне дозволе и одобрења и отпочели 
са комерцијалним радом, пракса је показала да је потребно доста више времена од уговореног. 
Све то доводи концесионаре у ситуацију да не успију испоштовати уговорене рокове, што 
представља један од услова за једнострани раскид уговора о концесији. Неки концесионари, 
који нису успјели реализовати све активности до почетка комерцијалног рада, поднијели су 
надлежном министарству захтјев за измјену уговора у дијелу који се односи на рокове. Уколико 
надлежно министарство сматра да не постоји основ за продужење рокова, оно се не оглашава о 
захтјеву концесионара, што у складу са уговореним значи да не прихватају продужење истих.  
Мишљења смо да, тамо гдје постоје објективни разлози за продужење рокова, исте треба 
продужити, узимајући у обзир све дотадашње активности на реализацији концесионог посла, са 
циљем довођења рада концесионара у уговорене оквире. 

 

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

  
У Прилогу број 4. Извјештаја о раду Комисије за 2020. годину, дат је табеларни преглед 

активности на реализацији уговора о концесији из области минералних ресурса у 2020. години. 
 
 

3.4.6. Преглед истеклих и раскинутих уговора о концесији из области 
минералних ресурса 

 
У Прилогу број 5. Извјештаја о раду Комисије за 2020. годину, дат је табеларни преглед 

истеклих и раскинутих уговора у 2020. години.  
 
 

3.4.7. Закључци 
 

1. У области реализације концесија код коришћења вода у извјештајној, 2020. години, дошло је до 
додатног погоршања стања. Може се констатовати да се највећи дио уговора практично не 
реализује. Потребно је, од стране надлежних институција, предузети одговарајуће активности 
као би се овај негативан тренд зауставио. Примјећено је да концесиона предузећа, код којих су 
се у протеклим годинама одвијале активности на експлоатацији воде, у овој години, нису била у 
комерцијалном раду, тј. нису вршила експлоатацију и флаширање воде („КРУНА ВОДА“ д.о.о. 
Мркоњић Град, „ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ“ д.о.о. Цапарде - Осмаци и „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Чајниче и 
други). Такође, немамо значајнијих помака за почетак комерцијалне производње у дужем 
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временском периду за одређени број концесионих предузећа, иако нека од њих посједују 
изграђене објекте и инсталисана постројења за флаширање воде („ВИСОКОАЛКАЛНЕ ВОДЕ - 
AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента и „AQUA LIFE“ д.о.о. Соколац). Комисија сматра да је такво стање 
посљедица, прије свега, нелојалне конкуренције из окружења (увоз великих количина воде), 
недостатак обртних средстава, велики капацитет постројења за пуњење у односу на могућност 
пласмана на тржишту, предимензионисаност пројеката и друго. У последњих неколико година 
закључен је одређен број нових уговора за експлоатацију и флаширање воде који се налазе у 
некој од припремних фаза и веома је значајно испратити те активности у дефинисаним 
уговреним роковима до самог почетка комерцијалног рада. У наредном периоду потребно је 
извршити поновну провјеру рада концесионих предузећа на терену, а од стране свих 
релевантних институција и прецизирати мјере с циљем отклањања застоја који су довели до 
престанка реализације ових уговора. Уколико се утврди да није могућа реализација појединих 
концесионих пројеката, потребно је приступити раскидању таквих уговора. 

2. Комисија је дошла до сазнања да је у извјештајној, 2020. години, повећан број концесионих 
предузећа код којих постоји застој у реализацији концесионих послова. Неки од тих концесионих 
предузећа су дуже времена у таквом стању. Углавном, та предузећа запошљавају једног или 
ниједног радника. Поставља се питање да ли су такви концесионари уопште способни да 
реализују уговорне обавезе, посебно из разлога што такво стање траје већ дужи временски 
период. Треба истаћи да су у 2020. години три уговор једнострано раскинута због нереализације, 
односно неизвршавања уговорних обавезе. Морамо констатовати да још увијек постоји одређени 
број таквих уговора, те је неопходно, након проведених контрола од стране надлежних органа, 
пажљиво извршити анализу и у случајевима, гдје се утврди да не постоји могућност извршавања 
уговорних обавеза, приступити раскидању, чиме би се ти локалитети ослободили новим 
потенцијалним концесионарима. 

3. Када је питање пласмана призвода, добијених експлоатацијом минералних сировина, исти се 
највећим дијелом одвија на тржишту Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 
Такође, слична ситација је са водама, чији је пласман, на другим тржиштима, занемарљив. 
Најчешће су заступљене сировине за производњу грађевинских материјала и енергетске 
сировине. Извјесне количине минералних сировина извозе се у земље окружења (Србија, 
Хрватска, Црна Гора), а на остали дио европског тржишта  и остатак свијета, пласман је готово 
изостао, изузев руда појединих метала и архитектонског – грађевинског камена који се извози у 
Кину. Када је ријеч о пласману и квалитету минералних сировина и ефектима улагања у области 
концесија, можемо констатовати да производња техничког – грађевинског камена великим 
дијелом омогућава примјену ове минералне сировине у бетонским и асфалтним мјешавинама, 
при изради бетона и путева, изради тампона, минералним сировинама које се користе за рад 
термоелектрана и топлана  и друго. Реализацију концесионих уговора отежава нелојална 
конкуренција од стране нелегалних експлоататора, недостатак подршке локалних заједница на 
терену, ограничености локалног тржишта, недостатак већих грађевинских радова и друго. 

4. Комисија сматра да је неопходно, у Извјештају, напоменути проблематику рекултивације 
деградираног простора насталог експлоатацијом минералних сировина и довођење тог простора 
у складу са одобреним пројектима рекултивације предвиђеној намјени. То има велики значај са 
аспекта очувања животне средине, јер знамо да експлоатација минералних сировина доводи до 
трајне деградације простора и уколико се не проведе рекултивација, остају трајне посљедице на 
животну средину. На основу података са којима располажемо, можемо закључити да се на 
већини простора на којима се изводе радови на експлоатацији нису стекли услови за 
рекултивацију, те ће се она извршити по завршетку експлоатације. Такође, на неким лежиштима, 
тј. њиховим дијеловима, створени су услови за дјелимичну рекултивацију у складу са пројектом 
рекултивације. Ипак, рекултивација се не врши на задовољавајући начин. Анализирали смо и 
усклађеност коришћења минералних ресурса са просторним и регулационим плановима, као и 
рекултивацију и коначну намјену простора по завршетку експлоатације, те смо извели закључак 
да je највећи број експлоатација минералних сировина усклађен са просторним и регулационим 
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палановима Републике Српске, тачније, да су ови документи узели у обзир локације на којима се 
врши експлоатација минералних сировина, као и оне на којима је могуће вршити експлоатацију.  
Инспекцијски органи у будућем периоду требају, у вези ове проблематике, предузети 
одговарајуће мјере са циљем праћења и извршавања ове уговорне обавезе. Мишљења смо да је 
сад вријеме да се ова проблематика актуелизује како у наредним годинама не би било прекасно 
кад уговори почну да истичу. Као гаранција за извршење рекултивације након завршетка 
експлаотације, уговорима је дефинисано обезбјеђење банкарске гаранције дванаест мјесеци 
прије истека периода на који је додјељена концесија у износу 3% троструког износа просјечног 
годишњег укупног прихода, оствареног обављањем концесионе дјелатности у посљедњих 10 
година концесионог периода. 

5. Да би концесионо предузеће било у комерцијалном раду у складу са законским одредбама, 
неопходно је да се прибаве потребне дозволе и одобрења, поред одобрене техничке 
документације. У овом извјештајном периоду уочили смо да је дошло до благог погоршања. 
Наиме, примјећује се да је повећан број концесионих предузећа, посматрано у односу на 
претходни период, који немају потребне дозволе и одобрења за комерцијални рад. Прије свега 
ту се мисли на употребне дозволе. Због уочених неправилности неопходно је појачати 
активности инспекцијских органа како би се недостатци отклонили. Комисија напомиље да нити 
једно концесионо предузеће не би смјело бити у комерцијалном раду без претходно 
прибављене употребне дозволе. Такође, утврђено је да већина концесионих предузећа посједује 
важеће водне и еколошке дозволе, мада има и одређени број оних којима су те дозволе истекле, 
а нису их на вријеме продужили. Првенствено је у питању немарност концесионара. У наредном 
периоду требало би покренути иницијативу да се вријеме за добијање дозвола и одобрења 
максимално скрати, са циљем што бржег обезбјеђења истих и отпочињања са комерцијалним 
радом у што краћем року. То би довело рад концесионара у уговорене оквире, прије свега кад су 
у питању рокови и избјегавање процедура за продужење истих. Важно је истаћи да се под 
нелегалном експлоатацијом сматра извођење радова на експлоатацији за концесионаре који 
имају закључене уговоре о концесији, али не посједују сву потребну техничку документацију и 
дозволе за рад. 

6. Уговорна одредба, која се односи на рокове за почетак комерцијалног рада, врло често није 
добро уговорена. Да би израдили пројектну документацију, реализовали планирану инвестицију, 
обезбједили све потребне дозволе и одобрења и отпочели са комерцијалним радом, пракса је 
показала да је потребно доста више времена од уговореног. Све то доводи концесионаре у 
ситуацију да не успију испоштовати уговорене рокове, што представља један од услова за 
једнострани раскид уговора о концесији. Неки концесионари, који нису успијели реализовати све 
активности до почетка комерцијалног рада, поднијели су надлежном министарству захтјев за 
измјену уговора у дијелу који се односи на рокове. Уколико надлежно министарство сматра да 
не постоји основ за продужење рокова, оно се не оглашава о захтјеву концесионара што у складу 
са уговореним значи да не прихватају продужење истих. Мишљења смо да тамо гдје постоје 
објективни разлози за продужење рокова, исте треба продужити, узимајући у обзир све 
дотадашње активности на реализацији концесионог посла, са циљем довођења рада 
концесионара у уговорене оквире. 
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3.5. Активности Комисије из области трговине и туризма 
 
3.5.1. Рјешења Комисије 
 

Министарство трговине и туризма има  закључених  6 (шест) концесионих уговора. 
 
 
 
У току 2020. године, Министарство трговине и туризма  је упутило 1 (један) захтјев који  се 

односи на рјешавање предмета из области туризма, а Комисија је донијела и упутила Министарству 
трговине и туризма:  

- 1   (једно) Рјешење о давању сагласности на приједлог уговора. 
 

Министарство трговине и туризма је доставило 1 (један) закључен уговор о концесији из 
области изградње објеката туристичке инфра и супраструктуре у 2020. години.    

 
У табелама 14. и 15. је преглед рјешења Комисије у 2020. години из области трговине и туризма. 

 
Табела 14.- Преглед закључених уговора о концесији из области изградње објеката инфра и 
супраструктуре у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора  
Датум 

закључења 
Уговора 

1. ЗТЦ „БАЊА ВРУЋИЦА“ 
а.д. Теслић 

Коришћење земљишта ради 
изградње објеката туристичке 
инфра и супраструктуре на 
подручју општине Теслић –етно 
село Усора, Блатница 

14-07-052-3592/19 08.07.2020. 

Укупно је закључен 1 (један) уговор о концесији из области трговине и туризма. 
 
Табела 15. - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог уговора о концесији за додјелу 
концесије из области изградње туристичке инфра и супраструктуре у 2020. години:  
 
Р.б. 

 
Предмет 

 
Статус 

 
Локација 

Датум 
доношења 

Рјешења 

1. 

„ЗТЦ „БАЊА ВРУЋИЦА“ 
а.д. Теслић – изградње 
објеката туристичке 
инфра и супраструктуре  

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Подручју општине 
Теслић –Усора, 

Блатница 
14.05.2020. 

Укупно је донесено 1  (једно) рјешење о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из 
области трговине и туризма. 
 
 
3.6. Активности Комисије из области саобраћаја и веза  
 
3.6.1. Рјешења Комисије 
 

Министарство саобраћаја и веза има  закључена  4  (четири ) концесиона уговора. 
У току 2020. године, Министарство саобраћаја и веза упутило је 1 (један) захтјев који  се 

односио на рјешавање предмета из области изградње, кориштења и одржавања одморишта „Лужани“ 
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са пратећим садржајем и бензинским пумпама на аутопуту Бања Лука - Градишка. 
Током 2020. године, из области саобраћаја и веза, Комисија је донијела и упутила 

Министарству саобраћаја и веза: 
- 1 (једно) Рјешење о давању сагласности на приједлог Анекса концесионог уговора  

 
 

У табели 16, дат је преглед рјешења Комисије у 2020. години из области изградње и 
коришћења аутопута и одморишта.  
 
Табела 16. – Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији из 
области изградње, коришћења и одржавање одморишта на аутопуту  у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. „СУПЕР ПЕТРОЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 

Изградња, коришћење и 
одржавање одморишта 
„Лужани“ са пратећим 

садржајем и бензинским 
станицама на аутопуту Бања 

Лука-Градишка 

Сагласност на 
приједлог Анекса 1  

уговора о 
концесији 

17.12.2020. 

Укупно је донесено 1 (једно) Рјешење о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији 
из области саобраћаја и веза.  
 
 
3.7. Активности Комисије из области коришћења пољопривредног  

земљишта и водних добара  
 
3.7.1. Рјешења Комисије  
 

У току 2020. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упутило је 36 
(тридесет и шест) захтјева, који  су се односили на рјешавање предмета из области коришћења 
пољопривредног земљишта и водних добара у Републици Српској.  

У току 2020. године из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара, 
Комисија је донијела и упутила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде:  

 
− 5  (пет) рјешења о давању сагласности на студију економске оправданости;  
− 8  (осам) рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање;  
− 3 (три) рјешења о давњу сагласности на уступање уговора о концесији и промјену власничке 

структуре  концесионара;  
− 3  (три) рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији и 
− 11 (једанаест) рјешења о давању сагласности на приједлог анекса уговора о концесији. 

 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је Комисији доставило 2 (два) 

закључена уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 
2020.години. 
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У табелама  17, 18, 19. 20, 21. и 22. дат је преглед закључених уговора, сагласности и рјешења 
Комисије у 2020. години из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра: 

 
 
Табела 17. - Преглед закључених уговора о концесији из области коришћења пољопривредног 
земљишта и водног добра у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Бр. Уговора  
Датум 

закључења 
Уговора 

1.  ПЗ„АГРО СБС" п.о. 
Дворови 

 
Коришћење 

пољопривредног земљишта 
на подручју града Бијељина 
ради обављања ратарско-

сточарске производње  

12.03.5-330-1921/20 
 

16.06.2020. 
 

2. „ЕКО БИО" д.о.о. 
Козарска Дубица 

 
Коришћење 

пољопривредног земљишта 
на подручју општине 

Козарска Дубица ради 
обављања ратарско-

сточарске производње 

12.03.5-330-1922/20 16.06.2020. 

Укупно су закључена 2 ( два ) уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта 
и водног добра.  
 
Табела 18.– Преглед рјешења Комисије о давању сагласности на студије економске оправданости из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока трајања концесије  за 
коришћење пољопривредног 
земљишта у површини од 
68,9795 hа на подручју 
општине Бијељина 
(Концесионар „МЛИН 
ТОМИЋ“ д.о.о. Бијељина) 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 
продужење рока 

На подручју 
општине 
Бијељина 

12.03.2020. 

2. 

Студија економске 
оправданости за кориштење 
пољопривредног земљишта у 
површини од 469,4187 hа, на 
подручју општине Козарска 
Дубица привредног друштва 
„ВИТА ЛАНД“ до.о. Градишка 
 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости 

На подручју 
општине 

Козарска Дубица 
14.05.2020. 
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3. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока трајања концесије  за 
коришћење пољопривредног 
земљишта у површини од 
151,1334 hа на подручју 
општине Модрича 
(Концесионар „MK-COMPANY“ 
д.о.о.Модрича) 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 
продужење рока 

На подручју 
општине 
Модрича 

18.06.2020. 

4. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока трајања концесије  за 
коришћење пољопривредног 
земљишта у површини од 
44,1725 hа на подручју 
општине Бијељина 
(Концесионар „МЛИН 
ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. Бијељина) 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 
продужење рока 

На подручју 
општине 
Бијељина 

24.07.2020. 

5. 

Студија економске 
оправданости за продужење 
рока трајања концесије  за 
коришћење пољопривредног 
земљишта у површини од 
242,8611 hа на подручју 
општине Србац (Концесионар 
„ДАРКО КОМЕРЦ“ 
д.о.о.Косијерево-Лакташи) 

Дата претходна 
сагласност на Студију 

економске 
оправданости за 
продужење рока 

На подручју 
општине Србац 26.11.2020. 

Укупно је донесено 5 (пет) рјешења о давању сагласности на студију економске оправданости из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.  
 
Табела 19. - Рјешења Комисије о давању сагласности на документацију за јавно надметање из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. години:  

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 100,5718 hа 
пољопривредног земљишта, 
ради обављања ратарско-
сточарске производње на 
иницијативу привредног 
друштва „ЕКО БИО“ д.о.о. 
Козарска Дубица, на подручју 
општине Козарска Дубица 

Дата сагласност на 
Документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 

Козарска Дубица 

 
19.02.2020. 
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2. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 20,8751 hа 
пољопривредног земљишта 
ради обављања ратарско-
сточарске производње, на 
иницијативу привредног 
друштва ПЗ „АГРО СБС“п.о. 
Дворови, на подручју града 
Бијељина  

Дата сагласност на 
Документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 
Бијељина 

 
06.03.2020. 

 
 
 
 
 

3. 
 

 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 52,8768 hа 
пољопривредног земљишта 
ради производње воћа, на 
иницијативу привредног 
друштва „БИОПЛОД“ д.о.о. 
Козарска Дубица , на подручју 
општине Козарска Дубица  

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 

Козарска Дубица 
29.04.2020. 

4. 
 

 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 121,8483 hа 
 пољопривредног земљишта 
ради производње сјеменских 
житарица, на иницијативу 
привредног друштва „ЈЕЛЕНА“ 
д.о.о. Козарска Дубица , на 
подручју општине Козарска 
Дубица  

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 

Козарска Дубица 
23.09.2020. 

5. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 172,1318 hа 
пољопривредног земљишта 
ради обављања ратарско-
сточарске производње, на 
подручју општине Брод 

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине Брод 08.10.2020. 
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6. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 52,8768 hа 
пољопривредног земљишта 
ради производње воћа, на 
иницијативу привредног 
друштва „СЕРВИС И 
ЛОГИСТИКА“ д.о.о. Козарска 
Дубица , на подручју општине 
Козарска Дубица  

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 

Козарска Дубица 
08.10.2020. 

7. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 85,0780 hа 
пољопривредног земљишта 
ради производње 
индустријског биља, на 
подручју општине Бијељина  

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 
Бијељина 

21.10.2020. 

8. 

Сагласност на Документацију 
за Јавно надметање за 
додјелу концесије за 
коришћење 107,6390 hа 
пољопривредног земљишта 
ради обављања ратарске 
производње, на подручју 
општине Козарска Дубица на 
иницијативу привредног 
друштва „AGRILOGISTICA MWK 
R.E.B.“ д.о.о.Нови Град  

Дата сагласност на 
документацију за Јавно 

надметање 

Подручје 
општине 

Козарска Дубица 
11.11.2020. 

Укупно је  донесено 8 (осам) рјешења о давању сагласности на документацију за јавно надметање из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. години.  
 
Табела 20.- Рјешења Комисије о давању сагласности на уступање уговора о концесији и промјени 
власничке структуре из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. 
години: 

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. ПЗ „АГРОТИМ“ п.о. Бијељина 

Уступање уговора о 
концесији за коришћење 

пољопривредног 
земљишта на подручју 
општине Бијељина  у 

површини од 101,0862 ха  
на новог стицаоца 

„АГРОМИЛК“ д.о.о. 
Дворови 

 
 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 
о концесији 

 
 
 

30.07.2020. 
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2. „АГРО ГРОУП“ д.о.о. Брчко 

 
Уступање уговора о 

концесији за коришћење 
пољопривредног 

земљишта на подручју 
општине Шамац  у 

површини од 493,9850 ха  
на новог стицаоца „ГОЛД 
МГ“ д.о.о. Доњи Жабари 

Дата је 
сагласност на 

уступање уговора 
о концесији 

29.10.2020. 

3. „ПОЉОПРИВРЕДНИК“ д.о.о. 
Дервента 

Пренос 100 % власничких 
права  

 
Дата је 

сагласност на 
пренос 

власничких права 

 
 

19.11.2020. 

Укупно су донесена 2 (два) рјешења о давању сагласности на уступање уговора о концесији и  1 (једно ) 
рјешење о давању сагласности на промјену власничке структуре концесионара из области коришћења 
пољопривредног земљишта.  
 
 
Табела 21. - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. години: 

р/б Предмет Статус Локација 
Датум 

доношења 
Рјешења 

1. 

 „LEDENA WATER“ д.о.о. 
општина Пале- 
експлоатација водe на 
изворишту „Moкро“ у 
сврху флаширања питке 
воде (1 l/s) 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Извориште „Moкро“, 
подручје Пала 21.01.2020. 

2. 

„ЕКО БИО“ д.о.о. 
Козарска Дубица, 
коришћење 
пољопривредног 
земљишта ради 
обављања ратарско-
сточарске производње 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Подручју општине 
Козарска Дубица, у 

површини од 
100,5718 hа 

29.05.2020. 

3. 

ПЗ „АГРО СБС“ 
п.о.Дворови, 
коришћење 
пољопривредног 
земљишта ради 
обављања ратарско-
сточарске производње 
 

Дата сагласност на 
приједлог уговора 

Подручје града 
Бијељина, у 

површини од 
20,8751 hа 

29.05.2020. 

Укупно су донесена 3 (три) рјешења о давању сагласности на приједлог уговора о концесији из области 
коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.  
 
 



55 
 

Табела 22. - Рјешења Комисије о давању сагласности на приједлог Анекса уговора о концесији из 
области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра у 2020. години:  

р/б Концесионар Предмет Статус 
Датум 

доношења 
Рјешења  

1. „CASTELLINA SRPSKA“ 
д.о.о. Модрича 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта - смањење 
концесионе површине 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 5 
уговора 

26.03.20202. 

2. „МЛИН ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. 
Бијељина 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта - смањење 
концесионе површине 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 1 
уговора 

29.04.2020. 

3. 

„ЈЕЛЕНА“ д.о.о. Козарска 
Дубица 
 
 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта у површини од 
93,3823 hа -продужење 
концесионог периода 

Сагласност 
наприједлог  

Анекса 2 
Уговора 

14.05.2020. 

4. 

„ЈЕЛЕНА“ д.о.о. Козарска 
Дубица 
 
 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта у површини од 
152,5197 hа -продужење 

концесионог периода 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 3 
Уговора 

14.05.2020. 

5. „НИКОЛИЋ ПРОМЕТ“д.о.о. 
Бијељина 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта у површини од 
97,6100 hа 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 1 
уговора 

29.05.2020. 

     6. „МЛИН ТОМИЋ“ д.о.о. 
Бијељина  

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта - продужење 
концесионог периода 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 2. 
уговора 

18.06.2020. 

7. 

 
„VIТА-LАND“ д.о.о. 
Градишка 
 
 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта у површини од 
469,4187 hа -продужење 

концесионог периода 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 1 
уговора 

18.06.2020. 

8. ЗЗ „ЛИВАЧ“ Лакташи 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта -продужење 
концесионог периода 

 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 4 
уговора 

24.06.2020. 
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9.  ПД „СЕМБЕРИЈА“ а.д. 
Бијељина 

Сагласност на приједлог 
Анекса 4  уговора о 

концесији 
 
 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 4 
уговора 

11.08.2020. 

10. „МК COMPANY“ д.о.о. 
Модрича 

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта -продужење 
концесионог периода 

Сагласност на 
приједлог 
Анекса 2 
уговора 

26.08.2020. 

11. „МЛИН ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. 
Бијељина  

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта -продужење 
концесионог периода 

 
Сагласност на 

приједлог 
Анекса 2 
уговора 

22.09.2020. 

Укупно је донесено 11 (једанаест) рјешења о давању сагласности на приједлог анекса уговора о 
концесији из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.  
 
 
3.7.2. Провјера рада Концесионара  
 

Комисија је, на основу члана 58. Закона о концесијама, обављала  провјеру рада концесионара, 
у складу са закљученим уговорима о концесији, чији је предмет концесије пољопривредно земљиште, 
које је додјељено  ради обављања ратарства, сточарства, воћарства и др, као и јавног водног добра. 
Провјера је извршена обиласком концесионара, разговорима са овлаштеним представницима и 
увидом у релевантну документацију, те сачињавањем записника о свакој појединачној извршеној 
провјери. У извјештајном периоду представници Комисије су, осим вршења провјере рада 
концесионара, директним контактом са концесионарима на терену, прикупљањем и анализирањем 
извјештаја о реализацији концесионог пројекта достављених од стране концесионара, све наведено 
анализирали  у циљу што бољег сагледавања степена и динамике реализације концесионог уговора.  

Комисија, у контролисаним концесионим друштвима у 2020. години, није констатовала нити 
један случај издавања земљишта у закуп трећим лицима, а констатовано је такође да је смањен број 
узурпација пољопривредног земљишта од стране бесправних корисника, али да и даље постоје 
концесионари који имају проблема са наведеним узурпацијама.  

Такође је уочено да се извјестан број концесионара из области коришћења пољопривредног 
земљишта суочава се са константним проблемима, као што су: 

- неувођење концесионара у посјед (записнички уведени у посјед, а фактички одређени број 
концесионара није уведен у посјед); 

- немогућност уписа права коришћења пољопривредног земљишта из уговора о концесији у 
Јавним регистрима (земљишна књига и катастар непокретности); 

- дио парцеле пољопривредног земљишта води се у Јавним регистрима Републике Хрватске, 
концесионари их користе, али не могу за исте остварити подстицајна средства (случај 
концесионара из Козарске Дубице); 

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

- неплаћање или нередовно плаћање концесионе накнаде. 
У периоду постојања и рада Комисије, извршено је анексирање 55 (педесет и пет) уговора о 
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додјељеним концесијама  за коришћење пољопривредног земљишта и јавног водног добра, а разлози 
се односе на почетак и начин плаћања концесионе накнаде, продужетак концесионог периода, 
тачније, усклађивање са концесионим накнада у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
усвојеног у Закону о измјенама и допунама закона о концесијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 16/18), а који нису до краја 2020. године извршили усклађивање наведеног, као и 
усклађивање предмета концесије - земљишне површине са подацима из јавних регистара (земљишне 
књиге и катастар непокретности), те искључивање непољопривредног земљишта из предмета 
концесије (шума, путева, спортских терена, изграђеног земљишта и друго). 

Што се тиче концесионе накнаде, иста представља новчани еквивалент за коришћење 
концесионог добра и обавезан је елемент уговора о концесији. Закон о концесијама такође регулише 
да је сваки концесиони уговор, који не садржи одредбу о плаћању концесионе накнаде, ништаван. 
Сматрамо да уговорне стране, тачније концендент и концесионар требају, у наредном периоду, 
извршити поравнање уплата, како би се створила потпуна слика о плаћању концесионе накнаде по 
основу коришћења пољопривредног земљишта, у одређеним временским интервалима, те да по том 
питању обавијесте и Комисију. 

 
 

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

У Прилогу број 6.  Извјештаја Комисије, сачињен је табеларни преглед активности на 
реализацији уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта и водних добара 
у 2020. години. 

У Прилогу број 7. Извјештаја Комисије, дат је преглед споразумно и једнострано раскинутих 
уговора за коришћење пољопривредног земљишта у 2020. години, из чега је видљиво да је 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде раскинуло само 1 (један) Уговор о 
концесији за коришћење пољопривредног земљишта. 

У Прилогу број 8. Извјештај дат је преглед концеионих уговора за коришћење јавног водног 
добра у 2020.години 
 
3.7.4. Закључци 
 

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

Уговорне стране морају водити рачуна да предмет концесије буде подобан за  коришћење, 
тачније, да на истом не постоје неријешени имовинско-правни односи и да је исто погодно за 
пољопривредну производњу, јер концесионари нису у могућности да ове односе ријеше сами. 

Око активности, наведених у поглављу 3.7.2, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде би требало активније сарађивати са Републичком управом за геодетске и имовинско -
правне послове Републике Српске, као и Републичким јавним правобранилаштвом, а све у циљу 
успоставе јединствене евиденције о непокретностима и убрзаном рјешавању имовинско-правних 
спорова.  

Комисија је мишљења да се концесије на пољопривредном земљишту, убудуће могу 
додјељивати само на непокретностима за које су подаци у јавним евиденцијама ажурни и поуздани, а 
имовинско-правни односи ријешени. 

Приликом провјере рада Концесионара, Комисија је констатовала да извјестан број 
концесионара не поштује уговорене обавезе, а које се односе на одржавање концесионог добра – 
пољопривредног земљишта датог под концесију. Концесионари не одржавају одводне и доводне 



58 
 

канале, не спроводе мјере дренаже пољопривредног земљишта, чиме би се знатно умањиле 
посљедице поплава и подземних вода, а знатно  повећали приноси.   

Начин обрачуна и критеријуми за одређивање висине концесионе накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта и јавног водног добра, се врши у складу са Законом о концесијама и 
Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске 
гаранције за кориштење пољопривредног земљишта и јавног водног добра („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/14), те, сходно наведеном, нису изједначени начини обрачуна 
концесионих накнада за све концесионаре који по основу концесионих уговора за коришћење 
пољопривредног земљишта и јавног водног добра врше уплату концесионе накнаде. По споменутом, 
један број концесионара плаћа концесиону накнаду по оствареном годишњем приходу, а дио по 
јединици мјере, тј. по хектару. Исто тако, један дио концесионара плаћа концесиону накнаду 
обрачунату на кварталном нивоу, док други дио плаћа на годишњем нивоу. 

 
На основу урађене анализе стања у области пољопривреде, сматрамо да би ова дјелатност у 

наредном периоду требала бити посебно стратешки уређена, гдје би се каценат ставио и на 
усаглашавање начина постављања критеријума за одређивање висине концесионе накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта и јавног водног добра и обрачуна концесионе накнаде, а 
доносећи нови Правилник о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине 
банкарске гаранције за кориштење пољопривредног земљишта и јавног водног добра. 

3.8. Активности Комисије из области финансија 

3.8.1. Рјешења Комисије 
 

У току 2020. године, Министарство финансија није упутило ниједан захтјев  који  се односио на 
рјешавање предмета из области приређивања игара на срећу. Из предметне области, закључен је 
један (један) концесиони уговор, концесионара „ГРАНД Л.Т.Д.“ д.о.о. Бања Лука, а који уговор је, у 
свом саставу, имао 7. анекса. 

Предметни Уговор о концесији је истекао дана 28.12.2020. године, тако да од краја 2020. 
године не постоји ниједан концесиони уговор гдје је предмет концесије „приређивање игара на 
срећу“, закључен са Владом Републике Српске, односно Министарством финансија, као Концедентом. 

 
 

4. КОНЦЕСИОНА НАКНАДА   
 
 

Како је прописано Законом о концесијама, надлежност Комисије је да провјерава цјелокупан 
рад концесионара, а у складу са уговором о концесији. У склопу наведене провјере, Комисија поклања 
пажњу и провјери чланова уговора којима су дефинсани услови, начини, висина обрачуна а нарочито 
наплате концесионе накнаде.  

Такође, у складу са одредбама Закона о концесијама, којима се уређује порески поступак и у 
складу са чланом 62. тачка 4. Закона о концесијама, контролу обрачуна и плаћања концесионе 
накнаде утврђене уговором о концесији врши Пореска управа Републике Српске. 

Сам начин одређивања висине концесионе накнаде одређен је Правилницима о 
критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције из ресора 
енергетике, ресора пољопривреде, ресора трговине и туризма, ресора саобраћаја и веза , а које су 
сачинили ресорна министарства под чију ингеренцију и потпада област за коју се утврђује висина и 
начин обрачуна концесионе накнаде. 

На основу пристиглих, обједињених, обрађених и систематизованих података од стране 
Пореске Управе и Министарства финансија Републике Српске - Ресор за фискални систем, добијених на 
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захтјев Комисије, а такође и на основу документованих података од стране концесионара, гдје је 
Комисија извршила анализу и упоређивање добијених података од стране концесионара, у току 2020. 
године, уплаћено је укупно 37.767.245,73 КМ (тридесет седам милиона седам стотина шездесет седам 
хиљада двије стотине четрдесет и пет и 73/100 конвертибилних марака). 

Уплата концесионе накнаде за период 01.01.2020. године - 31.12.2020 године је, у односу на 
период уплата 01.01.2019. године - 31.12.2019. године, већи за износ од 2.693.668,77 КМ. 

Наведеном повећању нивоа наплате концесионе накнаде  је, између осталог,  допринијела 
уплата једнократних накнада приликом закључивања 2 (два) уговора за изградњу и коришћење 
соларних електрана, у 2020. години, а које чињенице су наведене у тачки 3.2.1. овог Извјештаја. 

Електроенергетски објекти, који су у фази комерцијалног рада, редовно уплаћују концесиону 
накнаду и константно држе приближно исти ниво редовних уплата, а исто се односи и на уплате 
концесионих накнада концесионара који имају закључене концесионе уговоре из области минералних 
ресурса.   

Највиши ниво уплата концесионих накнада је управо из енергетике и минерално сировинске 
области. 

Врсте прихода у Буџет Републике Српске на које се врше и књиже уплате концесионе накнаде 
су : 

− ВП 722492 –  концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката; 
− ВП 721112 -   приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса; 
− ВП 722424 -   накнада за коришћење минералних сировина; 
− ВП 722491 -  концесиона накнада за коришћење природних и других добара од општег 

интереса и 
− ВП 722468  -  накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије. 
Висина збирне уплате концесионе накнаде у периоду 01.01.2020. - 31.12.2020. године је 

приказана у доњој табели: 
 

- ВП 722492 : 25.111.953,47 КМ 
- ВП 722424 :                                6.760.482,10 КМ 
- ВП 722468:                      2.635.882,26 КМ  
- ВП 722491: 2.348.373,88 КМ 
- ВП 721112:                         910.554,02 КМ 

 
 
Удио сваких појединачних уплата по врстама прихода тј. њихово учешће у укупном износу 

уплаћене концесионе накнаде је приказано у графикону бр.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Графикон бр. 2. 
Наплаћена концесиона накнада за 2020. годину по Врстама прихода у Буџет РС  
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Графикон бр. 3. 
Наплаћена концесиона накнада за задње 4 године изражена у конвертибилним маркама 
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5.БУЏЕТ  
   

      5.1. Финансијски приходи, расходи и издаци Комисије за концесије  
 

Одредбом члана 56. Закона о концесијама, регулисан је начин финансирања рада Комисије. 
Средства се планирају  и обезбјеђују у буџету Републике Српске. 

Буџетом Републике Српске за 2020. годину, Комисији су планирана средства у износу од 
850.000 КМ у оквиру организационог кода Генералног секретаријата  Владе Републике Српске 
(0405001) на позицији 482100 - трансфер Комисији („Службени гласник Републике Српске“, број: 
112/19). 

Презентација и саставаљање финансијских извјештаја прописана је чланом 60. Закона о 
концесијама, форма, рокови и начин члановима 57, 58. и 59. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, 
(„Службени гласник Републике Срспке“, број: 15/17), Правилником о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Срспке“, број: 115/17 и 118/18). 

 
 
Годишњи финансијски извјештај састављен је на прописним обрасцима и достављен 

Министарству финансија у законском року: 
− Образац 3б – Преглед прихода, примитака, расхода и нето издатака за нефинасијску имовину 

исказаних ван ГКТ;   
− Образац 4б – Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину 

исказаних ван ГКТ; 
− Образац  5б – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван ГКТ; 
− Образац   6 – Преглед новчаних токова; 
− Образац   7 – Извјештај о  броју и структури запослених и 
− Преглед трансакција између буџетских јединица 
− Ноте – Напомене уз финансијске извјештаје. 

 
Изјава руководства 

Финансијски извјештаји састављени су складу са  Законом о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Срспке“, број: 94/15), Правилником о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 98/16 и 115/17), Правилником о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 16/11 и 126/11), Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Срспке“, број: 
115/17), Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник 
Републике Срспке“, број: 15/17), Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и 
одредбама Закона о буџеском систему Републике Српске. Поред напријед наведених прописа, 
примјењивани су и прописи из области пореске регулативе и интерних акта која регулишу одређене 
области. 
 
5.1.1. Стална средства Комисије  
 

Стална средства Комисије књиговодствено су евидентирана (К-то 011) на основу одредби 
Правилника о рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 
Обрачун амортизације извршен је у складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих 
стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Срспке“, број: 110/16). Књижење се врши 
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по набавној вриједности, а обрачунски отпис примјеном линеарне методе по годишњим стопама: 
 
Канцеларијски намјештај  ...................................................... 10,0 
Компјутерска опрема..............................................................  25,0    
Опрема за пренос података и гласа.......................................   10,0    
Моторна возила....................................................................... 14,3   
Копир апарат............................................................................    14,3   
Уграђена опрема .....................................................................   16,5    
Телефонска опрема.................................................................    11,0    
Радио и тв опрема ..................................................................     20,0     
Опрема за гријање ....................................................................   12,5 
Опрема за вентилацију ............................................................    12,5 
Рачунарски програми-лиценце................................................    25,0 
Остала непоменута опрема.....................................................     20,0   

 
Амортизација за 2020. годину износи 20.522,00 КМ. 
Набавна вриједност сталних  средстава (постројења и опрема – К-то 0112) на дан 31.12.2020. 

године износи 112.762,00 КМ, исправка вриједности  61.039 КМ и садашња (неотписана вриједност 
51.722,00 КМ. 

Извршен је свеобухватан попис имовине и обавезана дан 31.12.2020. године и усклађивање 
књиговодственог са стварним стањем, при чему нису констатоване инвентурне разлике. Извјештај о 
извршеном годишњем попису усвојен је од стране Комисије, на 9. сједници, одржаној 10.02.2021. 
године (Одлука број: 01- 200-1/21 од 10.02.2021. године). 

Улагања, тј. издаци по основу текућег одржавања, признају се као расходи периода у коме и 
настану (обрачунски основ). 

Инвентар се отписује 100% на терет трошкова одмах по стављању у употребу. 
Потраживања се признају по номиналној вриједности, евентуално увећаној за камате 

обрачунате у складу са одредбама уговора, Закона или Одлуком предсједника Комисије. На дан 
билансирања врши се процијена ризика ненаплативости појединачних потраживања.  

На позицији ( К-то 129851) исказана су потраживања од Буџета Републике Српске у износу од 
70.837,00 КМ по основу трансфера унутар истих нивоа власти. Наплата наведеног износа је извјесна. 

Готовина и готовински еквиваленти исказују се у номиналној вриједности израженој у 
конвертабилним маркама, на позицији (К-то 121217), стање банковног рачуна на дан билансирања 
износи 22.118,42 KM 
 
5.1.2. Приходи  
 

Приходи Комисије  остварени су у износу од 850.000,00 КМ и то: 
− из Буџета Републике Српске (К-то 788) 850.000,00 КМ у оквиру организационог кода Генералног 

секретаријата Републике Српске, одобрених законским буџетом за 2019. годину („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 112/19);  
Приходи се признају по модификованој обрачунској основи у рачуноводственом обрачунском 

периоду у којем су мјерљиви и/или расположиви (наплаћени и укалкулисани приход). 
 
5.1.3. Расходи 
 

Расходи у финансијским извјештајима евидентирани су на обрачунској основи (начело 
настанка догађаја), у периоду у коме је обавеза за плаћање и настала без обзира да ли је и извршено 
плаћање, као и амортизација која терети расходе обрачунског карактера.    

У извјештајном периоду (01.01-31.12.2020.године) текући расходи (К-та 41) пословања 
остварени су у укупном износу од 817.119,00 КМ, по структури износе: 
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Расходи за бруто плате запослених (К-то 4111) 675.718,00 KM 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (К-то  
4112) 

16.651,00 KM 
 

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

30.986,00 KM 

Расходи за режијски материјал (К-то 4123)    14.028,00 KM 
Расходи за текуће одржавање  средстава  (К-то 4125)   8.039,00 KM 
Расходи по основу сл.путовања и смјештаја ( К-то 4126  ) 7.890,00 KM 
Расходи по основу утрошка горива (К-то 41263)     8.830 ,00 KM 
Расходи за платни промет (К-то 4127)    2.196,00 KM 
Расходи за осигурање возила (К-то 4127)               4.012,00КМ 
Расходи за рачунарске програме, књиге (К-то 4127)    5.784,00 КМ 
Расходи за адвокатске услуге (К-то 4127)   1.170,00 КМ 
Расходи за рачуноводствене услуге  (К-то 4127)   1.175,00 КМ 
Расходи за услуге штампања  (К-то 4127)   423,00 КМ 
Расходи за израду ел. и студ. (К-то 4127)   6.903,00 КМ 
Расходи за семинаре и едукације (К-то 4127) 740,00 КМ 
Расходи за остале стручне услуге 100,00 КМ 
Расходи за стручне услуге (К-то 4129) 7.733,00 KM 
Расходи по основу доприноса који терете трош.(К-то 4129)   1.350,00 KM 
Расходи по основу семинара, савјетовања и сл. (К-то 41292)    5.341,00 KM 
Расходи за рекламни материјал, манифестације  ( К-то 41299)     7.983,00 KM 
Остали непоменути расходи (К-то 412999)   10.226,00 KM 
 
Обрачунски расходи                                                                                                                                  22.454,00 KM   
                                                                                                                    

- Расходи по основу амортизације (К-то 4712)                                                                     20.523,00 KM                            
- Расходи по основу набавке ситног инв.и ауто гума (К-то 4716)                                           1.931,00 KM                             

 
Из оствареног прихода исфинансирани су сви расходи, расходи по основу сервисирања 

финансијског лизинг (кредита), одобрен од стране „SPARКASSE LEASING“ д.о.о Сарајево на период од 5 
(пет) година и расходи за набавку канцеларијске и комуникационе опреме у износу од 21.622,00 KM. 

Неизмирене обавезе према добављачима (К-то 2231) износе  10.228,16 КМ, настале по основу 
коришћења роба и услуга, које су међусобно усаглашене и плаћене у наредном периоду.  

Напријед дати финансијски показатељи преузету су из финансијских  извјештаја, који су у 
прилогу: 
 
Образац 3б – Преглед прихода, примитака, расхода и здатака исказаних ван ГКТ 
                          На рачуноводственим фондовима од 01 до 05; 
Образац 4б – Функцинална класификација расхода и нето издатака за  
                          нефинансијску имовину исказаних ван ГКТ; 
Образац 5б – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних ван ГКТ; 
Образац 6  –  Преглед новчаних токова; 
Образац 7  –  Извјештај о броју и структури запослених,  
                          Преглед трансакција између буџетских корисника 
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6. ЗАКЉУЧЦИ   
 
Комисија за концесије Републике Српске је и раније истицала да, за земље ниског степена 

економског развоја, као што су Босна и Херцеговина и Република Српска, концесије представљају 
најбољи и најсигурнији начин регулисања давања добара од општег интереса на коришћење, а у циљу 
остваривања јавног интереса. Развој концесионарства у Републици Српској је од великог значаја за 
привредни развој Републике Српске. Из тих разлога, неопходно је у будућности, у Републици Српској, 
концесионарима обезбиједити даљи развој и стабилност концесионарства, пружити максималну 
подршку за успјешно реализовање њихове концесионе дјелатности, нарочито у отежаним условима 
пословања као посљедице глобалне кризе коју је изазвала пандемија коронавируса, а што је додатно 
негативно утицало на све гране привређивања, па и на реализацију многих концесионих пројеката. 

Комисија је, на основу свих чињеница и података наведених у анализи рада Комисије, у 
закључном дијелу Извјештаја нагласила неке од најважнијих проблема у области концесионарства, те 
препоруке, сугестије и приједлози за њихово рјешавање. 

Прије свега, Комисија је закључила да је поновно потребно истаћи проблем који још увијек 
није ријешен, а односи се на чињеницу да и даље све дјелатности, а које могу бити предмет концесије, 
нису обухваћене концесионим уговорима. Низ година Комисија у својим извјештајима истиче проблем 
нелегалне експлоатације минералних сировина које се најчешће односе на експлоатацију шљунка и 
пијеска (из водотока, водног и пољопривредног земљишта), техничког грађевинског камена, кварцног 
пијеска, архитектонско – грађевинског камена, разних врста глина и других минералних сировина. 
Овакав вид нелегалне експлоатације минералних ресурса, у значајној мјери оптерећује реализацију 
постојећих концесионих пројеката, јер представљају нелојалну конкуренцију постојећим 
концесионарима. Комисија сматра да је недопустиво да се коришћење природних богатстава и јавних 
добара врши без проведених поступака додјеле концесије, у складу са законским одредбама. 
Нажалост, и претходне године као и ранијих година, није било значајнијих помака у овој области. 
Комисија тражи да се сви надлежни органи ангажују да у оквиру својих овлашћења предузму 
неопходне активности да се спријечи нелегално вршење дјелатности које спадају у област концесија и 
за које није закључен уговор о концесији. 

Такође, Комисија апелује на све надлежне контролне органе, како републичке, тако и органе 
локалних заједница, да максимално појачају контролу и надзор у овим областима и спријече 
злоупотребу, како би се увођење реда у овој области, кроз потписивање уговора о концесији, 
обезбиједило значајно повећање финансијских средстава у буџет Републике Српске. 

Комисија је установила да је, у извјештајној, 2020. години, повећан број концесионих 
предузећа у области минералних ресурса код којих постоји застој у реализацији концесионих послова, 
те да су неки уговори, због кршења уговорних обавеза концесионара и њихових обавеза, раскидани. 

Комисија истиче и чињеницу да је потребно и овај процес убрзати али водити рачуна да се у 
току контроле пажљиво анализирају, од стране надлежних органа, разлози нереализације уговора о 
концесији, те у случајевима, гдје се утврди да не постоји могућност извршења уговорних обавеза, 
приступити њиховом раскидању, чиме би се ти локалитети ослободили новим потенцијалним 
концесионарима. 

Да би концесионо предузеће било у комерцијалном раду, у складу са законским одредбама, 
неопходно је да се прибаве потребне дозволе и одобрења, поред одобрене техничке документације. У 
овом извјештајном периоду уочили смо да је дошло до благог погоршања. Наиме, примјећује се да је 
повећан број концесионих предузећа, посматрано у односу на претходни период који немају потребне 
дозволе и одобрења за комерцијални рад. Прије свега, ту се мисли на употребне дозволе. Због 
уочених неправилности неопходно је појачати активности инспекцијских органа како би се недостатци 
отклонили. 

Такође, код концесионих уговора који се односе на минералне сировине, Комисија закључује 
да је потребно актуализирати проблематику рекултивације деградираног простора насталог 
експлоатацијом минералних сировина и довођења тог простора у складу са одобреним пројектима 
рекултивације предвиђеној намјени. То има велики значај са аспекта очувања животне средине, јер је 
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познато да експлоатација минералних сировина доводи до трајне деградације простора и, уколико се 
не проведе рекултивација, остају трајне посљедице на животну средину. 

Комисија је става да и даље све дјелатности, а које могу бити предмет концесије, нису 
обухваћене концесионим уговорима. Низ година Комисија у својим извјештајима истиче проблем 
нелегалне експлоатације минералних сировина које се најчешће односе на експлоатацију шљунка и 
пијеска (из водотока, водног и пољопривредног земљишта), техничког грађевинског камена, кварцног 
пијеска, архитектонско – грађевинског камена, разних врста глина и других минералних сировина. 
Овакав вид нелегалне експлоатације минералних ресурса у значајној мјери оптерећује реализацију 
постојећих концесионих пројеката, јер представљају нелојалну конкуренцију постојећим 
концесионарима. Комисија је, такође, континуирано инсистирала на обавезном увођењу ове области у 
концесионе односе, а са циљем срeђивaњa стaњa и квaлитeтниje кoнтрoлe, што би обезбиједило 
значајно повећање финансијских средстава у буџету Републике Српске. Нажалост, и претходне године 
као и ранијих, није било значајних помака у овој области. Да би се поменуто постигло, Комисија је 
посебно тражила ангажовање свих надлежних органа из ове области, како би се коначно ријешило ово 
питање.  

Када су у питању концесије на пољопривредном земљишту, Комисија констатује, да, још увијек 
постоји проблем неажурности у погледу јединствених евиденција о непокретностима, а на основу 
рада и обављених провјера реализације концесионих уговора. Министарство очекује да сви надлежни 
органи који су укључени у овај процес интензивирају успостављање јединствених евиденција о 
непокретностима како би се број евентуално нових спорова свео на минимум. Уговорне стране морају 
водити рачуна да предмет концесије буде подобан за коришћење, тачније, да на истом не постоје 
неријешени имовинско-правни односи, те да је исто погодно за пољопривредну производњу, јер 
концесионари нису у могућности да ове односе ријеше сами. 

Приликом провјере рада концесионара, Комисија је констатовала да извјестан број 
концесионара не поштује уговорне обавезе, а које се односе на одржавање концесионог добра –
пољопривредног земљишта датог под концесију. Концесионари не одржавају одводне и доводне 
канале, не спроводе мјере дренаже пољопривредног земљишта, чиме би се знатно умањиле 
посљедице поплава и подземних вода а знатно повећали приноси. 

Када је у питању област енергетике, Комисија је установила да су процедуре за добијање 
одговарајућих дозвола и сагласности неоправдано компликоване и трају неоправдано дуго. Стога се 
поново сугерише да све надлежне институције повећају ефикасност при провођењу поступака 
издавања потребних одобрења и друге документације концесионарима који су у процесу реализације 
уговора о концесији за изградњу и коришћење малих хидроелектрана. За мале хидроелектране које су 
почеле са радом, неопходно је да се, у сарадњи са ресорним министарством, због евентуално 
промијењених економских, еколошких, техничких, тржишних и других услова, преиспитају поједине 
одредбе концесионих уговора и, у складу с тим, да се прецизније дефинишу концесиони периоди, 
услови, и начин предаје објеката у власништво Републике Српске након истека концесионог периода, а 
ради економичнијег и ефикаснијег рада те испуњења обавеза из концесионог уговора. Ово се односи 
на поштовање законских и других норматива у погледу испуњења и заштита ријека и животне 
средине. 

Концендент, односно ресорно надлежна Министарства и Комисија, у складу са важећим 
законским и подзаконским актима, треба да обрате пажњу на поштовање процедура и услова при 
промјени власничке структуре у концесионом предузећу, односно при преносу уговора о концесији са 
старог на новог концесионара (стицаоца), како би се на ефикасан начин омогућио пренос концесионог 
уговора, складу са законом о концесијама, а истовремено спријечиле спекулативне радње које би 
омогућиле носиоцима права на концесију да, по основу уступања концесије или промјене власничке 
структуре у концеесионару, стичу неосновану добит. 

Стога, Комисија поново истиче неопходност свеобухватне анализе реализације уговора о 
концесији за изградњу и коришћење малих хидроелектрана, те раскидања оних уговора код којих 
концесионари, без оправданог разлога, нису реализовали битне одредбе уговора. 
 Комисија поново истиче, као и у ранијим извјештајима, да је, на основу анализе досадашњег 
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искуства у пракси и тенденција у области концесија, али и јавно-приватног партнерства у Европској 
Унији и земљама региона, потребно да надлежни републички органи и друге институције, у сарадњи 
са Комисијом, уз учешће експерата у овој области, приступе изради квалитетнијег нормативног 
рјешавања ових области у законодавству Републике Српске.  

На основу наведеног, Комисија сматра да ће, као и у протеклом периоду, у сарадњи са Владом 
Републике Српске и Народном скупштином Републике Српске, уз спровођење предложених 
закључака, рад у области концесионарства бити унапријеђен, те предлаже Народној Скупштини 
Републике Српске да усвоји Извјештај о раду Комисије за концесије Републике Српске и финансијски 
извјештај за 2020. годину. 

 
 

Број: 01-656/21 
 
Датум: 27.04.2021. године 

                   Предсједник Комисије 
 
 

                     Маја Шупут, ма екон, с.р. 

 



Ред.бр. Назив предузећа
Назив МХЕ‐
локација

Датум 
потписивања 

уговора

Снага 
(МW) по 
основно

м 
уговору 

Планирана 
годишња 
производњ
а (GWh)

Концеси
они 

период 
(година)

Датум 
потписивањ
а анекса 
уговора о 
концесији

Промјене по 
анексима уговора

Износ концесионе накнаде Напомене

1

ЕЛИНГ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. 
Теслић (Елинг инжињеринг 
д.о.о. Теслић)

 МХЕ "ДИВИЧ" на 
Врбањи

09.12.2005.

4.6 
(инстали
сана 
снага 

изградје
ног 

објекта 
2,28 МW)

8.4 
(просјечна 
остварена 
годишња 
производњ
а 6,4 GWh)

30 / /
3% од укупног бруто прихода 

оствареног обављањем 
концесионе дјелатности

Концесионар редовно измирује 
обавезе из Уговора о концесији. 
Електрана у раду од 2005.

2
АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. 
Бијељина (АБН д.о.о. 
Бијељина)

МХЕ "ГРАДАЦ", на 
ушћу Мајевичког 

канала
08.02.2006.

0.32 (три 
МХЕ 

укупне 
снаге 

0,81 МW)

2.08 (три 
МХЕ укупне 
производњ
е 3,2 GWh) 

30 06.04.2010.

Продужени рокови 
изградње, 

измјењено техничко 
рјешење изградњом 
три МХЕ умјесто 
једне, повећана 
снага и годишња 
производња

3% од укупног прихода

Пројекат у застоју. Радови се не могу 
почети изводити због кашњења радова 
на реконструкцији објекта водозахват 
који регулише протицаје у каналима.

3
АБН ЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. 
Бијељина (АБН д.о.о. 
Бијељина)

 МХЕ "АТЦ", на 
Ободном каналу

20.02.2006.

0.2 
(двије 
МХЕ 

укупне 
снаге 

0,56 МW)

1.3 (двије 
МХЕ укупне 
производњ
е 2,21 GWh)

30 06.04.2010.

Продужени рокови 
изградње, 

измјењено техничко 
рјешење изградњом 
три МХЕ умјесто 
једне, повецана 
снага и годишња 
производња

3% од укупног прихода

Пројекат није реализован, јер нису 
изведени објекти водопривредног 
система Семберија, који омогућавају 
пројектоване протицаје воде. ЈУ "Воде 
Српске" је планирала и потписала 
уговор о реконструкцији водозахвата 
на ријеци Дрини и ти радови још нису 
ни почели.

4 ЕЛЕКТРОС д.о.о. Бања Лука 
МХЕ "ГОВЗА Б‐Г‐1 
Јелеч" на Говзи

16.02.2006. 5,5 19 37

04.02.2013.  
14.12.2015. 
14.08.2017. 
18.12.2018. 

Продужени рокови 
изградње, повећана 
инсталисана снага, 

годишња 
производња и 

период концесије.

2,9% од укупног бруто прихода

Електрана је пуштена у комерцијални 
рад 2017. године. Анексом IV Уговора 
из 2019. године извршено усклађивање 
концесионе накнаде са ЗОК.

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.о.о. Бања Лука 
(Интеренерго д.о.о. 
Љубљана)

МХЕ 
"НОВАКОВИЋИ" на 

Угру
08.02.2006. 4,9  18,5 GWh 50

15.07.2009. 
24.06.2011.  
06.10.2011.

Продузавани рокови 
изградње, повећана 
инсталисана снага, 

годишња 
производња, 
продужен 

концесиони период

3% од укупног бруто  прихода

Након пуштања у рад МХЕ 
"Новаковићи" 2013.г. Концесионар 
обавља дјелатност производње, као и 
испоруку ел. енергије и редовно 
испуњава обавезу из концесионог 
уговора у смислу плаћања накнаде за 
право кориштења хидроенергетског 
постројења, која износи 3 % од укупног 
прихода оствареног производњом ел. 
енергије.

6
ПРИРОДНА ЕНЕРГИЈА д.о.о. 
Шипово (ДУГА д.о.о. 
Кнежево)

МХЕ "ЈОВИЋИ" на 
Пливи

16.02.2006. 0,6 4,2 30 / / 4% од укупног бруто прихода
У току су активности око анексирања 
Уговора за продужење концесионог 
периода.

7
ENERGOCOMPANY д.о.о. Бања 
Лука

МХЕ "КОТОР 
ВАРОШ" на Врбањи

16.02.2006. 3,4 17,5 25 / / 3% од укупног бруто прихода Електрана је у изградњи.

8
ЕХЕ д.о.о. Бања Лука 
(Интеренерго д.о.о. 
Љубљана)

МХЕ "ЗАПЕЋЕ" на 
Угру

16.02.2006. 4,1 14,9 20
30.06.2008.  
24.06.2011.   
01.07.2013.

Продужени рокови 
изградње, повећана 
снага и годишња 
производња

3,1% од укупног бруто прихода

Електрана је у комерцијаном раду од 
2015. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији

9 ХИДРОИНВЕСТ д.о.о. Рогатица
МХЕ "УСТИПРАЧА" 
на ријеци Прачи

16.02.2006. 6,9 35,35 30 03.05.2012.

Продужени рокови 
изградње, повецана 
снага и годисња 
производња

3% од укупног бруто прихода

МХЕ је у комерцијалном раду од 2015. 
године. Од тада па до данас се поштују 
сви законски прописи и правила струке. 
У току 2018.г. је остварена производња 
од 29.662 GWh; За произведену 
количину су уплаћене све обавезе 
преузете из концесионог уговора.



10
ХИДРОВАТ д.о.о. Бјелајци 
(ROYAL PRIMA) д.о.о. 
Мркоњић Град)

МХЕ "ШИПОВО" на 
ријеци Јањ

16.02.2006. 3,24 18,5 25 18.12.2018.

Дефинисање 
процијењене снаге, 

укупне 
год.производње, 

додјела земљишта, 
фазе и рокови, рок 
трајања концесије, 

гаранције и 
конц.накнада

15% од укупног бруто прихода

Поднесен је захтјев према Конценденту 
за измјену власничке структуре у 
наведеном друштву, односно улазак 
ГЛА из Аустрије, као и за добијањем 
одобрења за нову (већу) снагу на 
наведеној концесији. Договорена је и 
израда зонинг плана, а све то као 
предуслов за добијање грађевинске 
дозволе.

11 ХИДРО‐КОП д.о.о. Бањалука
МХЕ "ГРАБОВИЦА" 

на Врбањи
17.02.2006. 5 16,7 20 / / 3% од укупног бруто прихода

Основано пред. за произв.и продају 
ел.енргије "Хидро‐електрик". 
Достављена студија 
екон.оправданости. Идејни пројекат 
нових техничких рјешења. Захтјев за 
урбанистучко‐техн,сагласност. 
Пибављено мишљење лок.заједнице о 
изградњу наведених МХЕ.Поднесен 
захтјев за издавање нових 
водопривред.смјерница за обе МХЕ.

12

ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК II 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА д.о.о. 
Власеница (Корона д.о.о. 
Власеница)

МХЕ "ГОРЊИ 
ЗАЛУКОВИК II" на 
Студеном Јадру

20.02.2006. 0,35 1,743 30 / / 3% од укупног бруто прихода

Концесионар је обезбиједио
Локацијске услове 2014. Исти су
истекли 2015. године и воде се
активности око продужења истих.
Концесионар је обезбиједио Еколошку
дозволу 2015. године.

13
Е Промет д.о.о. Градишка (ББ 
Промет д.о.о. Градишка)

МХЕ "ГРАБОВИЧКА 
РИЈЕКА" на 

Грабовичкој ријеци
20.02.2006. 0,21 2 30 29.08.2011.

Продужени рокови 
изградње, смањена 
инсталисана снага и 

годишња 
производња

3% од укупног бруто прихода
Електрана је у комерцијалном раду од 
2014. године

14
ЕЛЕКТРО ЈОВАНА д.о.о. 
Милићи (Савоx д.о.о. 
Милићи)

МХЕ "ЈОВАНА" на 
ријеци Зелени 

Јадар
20.02.2006. 0,946 3,5 30

18.08.2008.   
30.12.2010.   
22.09.2015.  
26.07.2018.

Продужени рокови 
изградње, смањена 
инсталисана снага, 

годишња 
производња и 
додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске.

3% од укупног бруто прихода

Електрана у комерцијалном раду од 
2016. године. У 2019. години МХЕ 
Јована укупно произвела и испоручила 
2.382.119 kWh електричне енергије. 
Концесионар редовно измирује 
обавезе по основу концесионог 
уговора.



15 ЕУРОГРАФИКА д.о.о. Зворник
МХЕ "ШЕКОВИЋИ" 
на ријеци Дрињачи

21.02.2006. 3,3 14,8 25 09.02.2018.

Промијењена 
инсталисана снага, 

укупна 
год.производња, 

рјешавање 
имовинско‐правних 

односа, укупна 
инвестиција, рокови 

по фазама.

5% од укупног бруто прихода

Ново техничко рјешење, умјесто једне
мхе предвиђене су двије мхе
(Шековићи 1 и Шековићи 2) са снагама
2,3 МW и 0,955 МW, и годишњим
производњама 7,04 GWh и 2,87 GWh.
Анексом Уговора од 2018. одређни
нови рокови изградње и продужен
концесиони период за 25 година.

16 ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бањалука
МХЕ "БУК 

ЧЕЛИНАЦ" на 
Врбањи

23.02.2006. 0,15 1,45 30 / / 3% од укупног бруто прихода

Добијена је грађевинска дозвола и 
почело  се са изградњом објекта. До 
сад је на пројекту урађено сљедеће: 
водозахват, машинска кућица од коте 
196 до коте 202, преградни праг 
дужине 30м са припадајућим 
стубовима, преливном круном са 
темељним испустом. Ради се на 
одабиру електромашинске опреме.

17
ЛСБ Електране д.о.о. Бања 
Лука (ИНТЕРЕНЕРГО 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.

Продужени рокови 
изградње, 

додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске и 
продужен период 

концесије; 
Продужење рокова 

по фазама.

7,1% од укупног бруто прихода

Електрана пуштена у комерцијални рад 
2018. године Добијена дозвола за 
изградњу објекта 23.02.2018.г. 
Донешена одлука о активацији МХЕ 
Медна 05.03.2018. Анексом V из 2018.г. 
Продужени рокови изградње по 
фазама.

18
ЕЛП д.о.о. Шипово (БББ д.о.о. 
Шипово)

 МХЕ "ГЛАВИЦА" на 
Пливи

24.02.2006. 0,9 7,1 30
18.06.2013.   
17.10.2013.  
07.06.2018.

Продужени рокови 
изградње и 

додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске. 
Продужен рок 

трајања концесије за 
још 15 година. 
Дефинисање 
конц.накн.

10% од укупног бруто прихода
Електрана пуштена у комерсцијални  
рад 2019. године.



19
ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
д.о.о. И. Сарајево (Energy 
Zotter )

МХЕ "СУЋЕСКА Р‐С‐
1" на Сућески

24.02.2006.  1,8  7,15  22
12.01.2010.   
13.03.2013. 

Продужени рокови 
изградње, повећана  

снага, годишња 
производња и 
додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске

3,5% од укупног бруто прихода
МХЕ је у комерцијалном раду од 
2009.год. Концесионар уредно 
измирује све обавезе из уговора.

20

CREDO INVEST RS  д.о.о. Бања 
Лука, (ЕРС МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. И. 
Сарајево, Energy Zotter Bau )

МХЕ "ЈАЊИНА Ј‐2" 
на Јањини

24.02.2006. 1,7 3,45 21 07.06.2018.

Додана и МХЕ 
Јањина 2‐Б, 
дефинисање 

инвестиција, фазе 
изградње,продужен 

рок трајања 
концесије за 29 

година, 
деф.концесионе 

накнаде.

3% од укупног бруто прихода Закључен Анекс уговора у 2018.г.

21 СТРАЈКО д.о.о. Требиње
МХЕ "ДО" на 

Брегави
24.02.2006. 2 9,279 25

22.08.2011.   
30.04.2015.

Продузени рокови 
изградње

3% од укупног бруто прихода
Електранаје у комерцијалном раду од 
2016. године

22
ETA ENERGY д.о.о. Зворник 
(Ета д.о.о. Зворник)

 МХЕ "ИСПОД 
КУШЛАТА" на 

ријеци Дрињачи
11.05.2006. 0,95  6,5 30

14.08.2009.   
18.06.2013.   
13.03.2014.

Повећана је 
инсталисана снага и 

производња и 
продузени рокови 

изградње, те 
додјељено на 
коришћење 
земљисте у 
власништву 

Републике Српске.

3% од укупног бруто прихода 

На завршеном објекту МХЕ "Испод 
Кушлата" добијена је употребна 
дозвола. Потписан је предуговор о 
прелиминарном праву на подстицај. 
Електрана пуштена у комерцијални  
рад 2018.

23
ETA ENERGY д.о.о. Зворник 
(Ета д.о.о. Зворник)

МХЕ "ЧАЈКУША" на 
ријеци Дрињачи

11.05.2006. 0,5 2,5 30 14.08.2009.
одређивање парцела 
за изградњу МХЕ

3% од укупног бруто прихода  Пројекат је у застоју.

24
ETA ENERGY д.о.о. Зворник 
(Ета д.о.о. Зворник)

МХЕ 
"МЕДАШЕВАЦ" на 
ријеци Дрињачи

11.05.2006. 0,5 2,5 30 14.08.2009. / 3% од укупног бруто прихода  Пројекат је у застоју.

25
ETA ENERGY д.о.о. Зворник 
(Ета д.о.о. Зворник)

МХЕ "БАРСКИ 
ПОТОК" на ријеци 

Дрињачи
11.05.2006. 0,5 2,5 30 14.08.2009.

одређивање парцела 
за изградњу МХЕ, 

рокови
3% од укупног бруто прихода  Пројекат је у застоју.



26 DB CON д.о.о. Бања Лука
МХЕ "ШИБОВИ" на 

Врбањи
01.06.2006. 2,7 15,3 20 /  / 5% од укупног бруто  прихода

Студије економске оправданости су 
показале оправданост изградње ових 
објеката. У оквиру водно‐енергетске 
студије за слив ријеке Врбас и  Врбању 
извршена детаљна економска анализа 
и рангирање у погледу специфичних 
инвестиција. Због озбиљности ових 
хидроенергетских пројеката у току 
2018. г.дати су приједлози за 
оптимизацију пројекта 5 МХЕ, са 
посебним освртом на заштиту од 
поплава, ерозије обала, и заштиту 
квалитета воде Врбање. Израђено је 
техничко рјешење пројекта 
пречишћавања отпадних вода у 
општини Котор Варош.

27
HIDROENERGY д.о.о. Гацко 
(DB CON д.о.о. Бања Лука)

МХЕ "СУТЈЕСКА С‐3" 
на Сутјесци

01.06.2006. 4,5 20,4 20 25.03.2014.
одређивање и 

одјела парцела за 
изградњу МХЕ

5% од укупног бруто  прихода

Добијени локацијски услови. Потписан
Анекс уговора 25.03.2014. Добијена
грађевинска дозвола за изградњу 35кW
далековода на потезу ТРАФО С‐3
ТРАФО СТАНИЦА САСТАВЦИ.
Реализација Уговора иде по
динамичком плану. 

28
HIDROENERGY д.о.о. Гацко 
(DB CON д.о.о. Бања Лука)

МХЕ "ЈАБУШНИЦА 
С‐Ј‐2" на Јабушници

01.06.2006. 2,3 6,7 20 25.03.2014.

Продужени рокови 
изградње и 

додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске

5% од укупног бруто  прихода
До краја 2018. године у пројекат 
уложено 269.615 КМ.

29
ХИДРОЕНЕГY д.о.о. Гацко (ДБ 
Цон д.о.о. Бања 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, трајање 
концесије се 

продужава за 2 
године, трајање 
концесије се 

продужава за 5 
година од датума 

уговора. 

5% од укупног бруто  прихода
Добијена грађевинска дозвола за 
изградњу 35кW далековода на потезу 
МХЕ С‐Ј‐3‐ Трафо станица САСТАВЦИ. 



30

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА 
д.о.о. Фоча 
(Електродистрибуција 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 
укупном годишњом 
производњом за све 
три МХЕ 134,39 GWh.

3% од укупног бруто прихода Електране у изградњи.

31

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА 
д.о.о. Фоча 
(Електродистрибуција а.д. 
Пале)

МХЕ "ЈАЊИНА Ј‐1", 
на Јањини

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 "Јањина Ј‐1" 
4,432 МW и 15,94 
GWh, трајање 
концесије се 

продужава за 5г од 
датума уговора

3% од укупног бруто прихода Пројекат у застоју.

32
Е ‐ПРОМЕТ д.о.о. Котор 
Варош (ББ Промет д.о.о. 
Градишка)

МХЕ "ГРАБОВИЧКА 
РИЈЕКА" на ријеци 

Грабовици‐ 
притока Врбање

06.11.2006. 0,7 2,7 30 21.09.2011.

Фазе и рокови, 
трајање концесионог 

периода се 
продужава за 5 

година.

3% од укупног бруто прихода
МХЕ је у комерцијалном раду од 2014. 
године.

33 ХИДРОИНВЕСТ д.о.о. Рогатица
МХЕ "ДУБ" на 

Прачи
06.11.2006. 9,5 46,737 30 03.05.2012.

МХЕ "Дуб" 9,4 МW и 
44,16 GWh, трајање 

концесије се 
продужава за 5 

година од датума 
уговора.

3% од укупног бруто прихода

Електрана пуштена у комерцијални рад 
2018. године  Ријешени имовинксо‐
правни односи и добијене грађевиснке 
дозволе за МХЕ Устипрача и МХЕ Дуб 
као и употребне дозволе.

34
ОМОРИКА МХЕ д.о.о. Зворник 
(Оморика П.Е.Т. Д.о.о. Добој)

МХЕ "ПАРНИ ЛУГ 
1", на ријеци 
Дрињачи

06.11.2006. 0,5 3,5 30
30.12.2009.   
25.09.2014.   
07.06.2018.

Продузени су рокови 
изградње и 

додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске; 
Измјена 

инстал.снаге, 
год.произв., 
вриједности 

инвестиције, фазе 
израде, гаранције, 
продуж.рок трајања 

конц. За 15 
год.,дефинисање 
конц.накнаде

3% од укупног бруто прихода Закључен Анекс III уговора у 2018.г.



35
ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
д.о.о. И. Сарајево (Енергy 
Зоттер Бау)

МХЕ "СУЋЕСКА Р‐С‐
2", на ријеци 

Сућески
08.11.2006. 1,07  4,68 30

12.01.2010   
13.03.2013.

Продузени су рокови 
изградње и 

додјељено на 
коришћење 
земљиште у 
власништву 

Републике Српске

3% од укупног бруто прихода
МХЕ је у комерцијалном раду од 
2012.год. 

36

"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко 
(DRINA HYDROENERGY д.о.о. 
Угљевик Premar Services AG 
Zug, Švajcarska  Сервицес АГ 
Зуг Швајцарска)

 МХЕ "СУТЈЕСКА 
2Б", на ријеци 

Сутјесци
24.10.2006. 3,27 15,73 30 / / 3% од укупног бруто прихода

37

"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко 
(DRINA HYDROENERGY д.о.о. 
Угљевик Premar Services AG 
Zug, Švajcarska  Сервицес АГ 
Зуг Швајцарска)

МХЕ "ЈАБУШНИЦА Ј‐
1", на ријеци 
Јабушници

24.10.2006. 2,16 10,397 30 / / 3% од укупног бруто прихода

38 ЕНЕРГЕТИК д.о.о. Бањалука
МХЕ "ПРИЗРЕН 
ГРАД САНА 2" на 

Сани
23.02.2006. 3,5 20 20 / / 3% од укупног бруто прихода

У 2019. години, одбијен захтјев 
концесионара на промјену власничке 
структуре.

39

PETROL HIDROENERGY д.о.о. 
Теслић, (ЕЛИНГ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. 
Теслић Елинг инжињеринг 
д.о.о. Теслић)

МХЕ "Јелеч" на 
Говзи

16.02.2006. 4,8 10 20 31.01.2014.
Продужени рокови 

изградње
2,9% од укупног бруто прихода

Електрана је у комерцијалном раду од 
2017. године.

40
ОТЕША МХЕ д.о.о. Фоча 
(Симинг траде д.о.о. Фоча)

МХЕ "ОТЕША Б‐О‐
2" на ријеци Отеши

24.02.2006. 1,6 5,6 30 16.10.2013. / 3% од укупног бруто прихода
МХЕ је у комерцијалном раду од 2014. 
године и од тада редовно измирује 
обавезе из Уговора о концесији. 

Чека се коначан став Владе Републике 
Српске по питању изградње МХЕ 
лоцираних на подручју Националног 
парка Сутјеска. Позиција Концесионара 
зависи од усвајања, или неусвајања 
Просторног плана НП Сутјеска, који се 
већ дуже вријеме ставља и скида са 
дневног реда. Због немогућности 
реализације свих пројеката "Дрина 
Хидро Енергy" је пренијела концесије 
за МХЕ "Јабушница Ј‐1" и МХЕ "Сутјеска 
"Б" на другог концесионара 
"Хyдроенергy" д.о.о. Гацко. Због 
настале ситуације, морали су се 
препројектовати дијелови далековода 
и путева како би ускладили стање и 
ситуацију на терену, како би се нове 
електране уклопиле у постојеће стање.



41 ЗП ЕЛЕКТРОДОБОЈ а.д. Добој
МХЕ "ЦИЈЕВНА III", 
на ријеци Босни

12.01.2007. 13,9  69 30 25.10.2007.

Повећана 
инсталисана нага и 

годишња 
производња

3% од укупног бруто прихода

Нису ријешени имовинско‐правни 
односи, што је предуслов за добијање 
свих дозвола. Концесионар је у 
наредном периоду планирао предузети 
активности израде новог техничког 
рјешења, које ће обухватити мањи 
појас експропријације, али и омогућити 
једнако искориштење уз максималне 
еколошке стандарде. Са новим 
приједлогом Концесионар би се се у 
најскорије вријеме могао обратити 
Комисији са захтјевом за продужавање 
Уговора о концесији.

42 ЗП ЕЛЕКТРОДОБОЈ а.д. Добој
МХЕ "ПАКЛЕНИЦА", 

на ријеци 
Пакленици

12.01.2007. 0,2 1,8 30 / / 3% од укупног бруто прихода

МХЕ је у комерцијалном раду од 
2014.године.  За МХЕ "Пакленица" 
добијено је Рјешење о издавању 
Цертификата, издато од стране 
Регулаторне комисије за енергетику РС. 
Такође је добијено Рјешење о 
одобравању права на подстицај за 
производњу ел. енергије из 
обновљивих извора, издато од стране 
Регулаторне комисије за енергетику РС. 
Закључен је Уговор о обавезном откупу 
по гарантованој откупној цијени за ел. 
енергију. Добијена је нова Еколошка 
дозвола. 
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ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО д.о.о. 
Бања Лука ( ЗП 
Електрокрајина д.о.о. Бања 
Лука)

МХЕ 
"ДЕЛИБАШИНО 
СЕЛО", на ријеци 

Врбасу

03.07.2007. 4,1 26,3 30 / /
1,25% од укупног бруто 

прихода

Уговор се не реализује, јер је постојећи 
грађ. објекат у јако лошем стању, те 
његова санација захтјева значајнија 
новчана улагања, а осим тога, на 
основу проведених испитивања статике 
објекта, исти не може издржати рад 
турбина за производњу ел. енергије. 
Како се ради о објекту под заштитом 
Завода за заштиту културно‐историјског 
и природног насљеђа РС, постоји 
намјера да се претвори у технички 
музеј. Постоје проблеми око 
регулисања имовинско‐правних односа 
са Католичком црквом, посебно у 
дијелу приступа објекту.
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МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања 
Лука

МХЕ "ВЕЛИКА 
ЈАСЕНИЦА", на 

Великој Јасеници
31.08.2007.  0,65  1,5 30

16.09.2009.   
01.09.2011.

Повећана 
инсталисана снага и 

годишња 
производња и 
додјељено на 
коришћење 
земљисте у 
власништву 

Републике Српске.

1,25% од укупног бруто 
прихода

Електрана је у комерцијалном раду од 
2014. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији
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МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања 
Лука

МХЕ "ЖИРАЈА", на 
Жираји

31.08.2007.  0,5 1,75 30
16.09.2009.   
01.09.2011.

Повећана 
инсталисана снага и 

годишња 
производња и 
додјељено на 
коришћење 
земљисте у 
власништву 

Републике Српске.

1,25% од укупног бруто 
прихода

Електрана је у комерцијалном раду од 
2013. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији
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МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања 
Лука

МХЕ "ЖЕЖЕЉА", на 
Жежељи

31.08.2007.  0,1 1,75  30
16.09.2009.   
01.09.2011.  
30.07.2014.

Повећана 
инсталисана снага и 

годишња 
производња и 
додјељено на 
коришћење 
земљисте у 
власништву 

Републике Српске.

1,25% од укупног бруто 
прихода

Електрана је у комерцијалном раду од 
2015. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији

47 МХЕ РЗАВ д.о.о. Вишеград 
МХЕ "РЗАВ 5" на 

ријеци Рзав
21.12.2007. 1,726 5,479 30 / / 2,3% од укупног бруто прихода 

Посједују еколошку дозволу од 
2016.године. Пројекат је у застоју.
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Аnton Kittel Muhlle Gmbh, 
Аустрија (BOBAR TAUBINGER 
ELECTRIC д.о.о. Брод на 
Дрини, Фоча, БОБАР 
ЕЛЕКТРИК  д.о.о. Брод на 
Дрини, Фоча)

МХЕ "БИСТРИЦА Б‐
5А", на ријеци 

Бистрици
07.08.2008. 3,87 14,76 30 / / 3% од укупног бруто  прихода

Електрана је у комјерцијалном раду од 
2010. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији
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САС д.о.о. Лопаре, (БОБАР 
ЕЛЕКТРИК  д.о.о. Брод на 
Дрини, Фоча, Бобар д.о.о. 
Бијељина)

МХЕ "КРУПАЦ" на 
ријеци Жељезници

19.09.2008. 5 27 30
19.09.2008.   
29.03.2018.   
12.11.2018.

Дефинисање 
парцела које се 

додјељују за МХЕ; 
измјена 

процијењене снаге 
год.произв, ук.инв., 
плана улагања, 
гаранције, рок 

трајања концесије и 
концесионе накаде.

2,6 % од укупног бруто  
прихода

Електрана је у изградњи.
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ЕЛИНГ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о.  
Теслић (Елинг инжињеринг 
д.о.о. Теслић)

МХЕ "СТУДЕНА" на 
ријеци Студеној

31.12.2009.  0,945 3,78 30
16.10.2013.  
27.03.2018.

Продужени рокови 
изградње, повећана 
инсталисана снага и 

годишња 
производња; 

измјена техничке 
грешке и додатак 
ријеке Јалове

2,9 % од укупног бруто  
прихода

Електрана пуштена у  рад 2019. године. 
Остале уговорне обаврзе се уредно 
измирују.
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ЕЛИНГ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. 
Теслић (Елинг инжињеринг 
д.о.о. Теслић)

МХЕ "ИЛОМСКА" 
на ријеци Иломској

31.12.2009. 4,8 16 30 18.02.2014.

Продужени рокови 
изградње, повећана 
инсталисана снага и 

годишња 
производња

2% од укупног бруто  прихода

Електрана је у комерцијалном раду од  
2016. године и од тада Концесионар 
редовно измирује обавезе из Уговора о 
концесији.
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ЕФТ ХЕ УЛОГ д.о.о. Калиновик 
(EFT International Investment 
Holding Limited England, 
Energy Finansing Team AG 
Switzerland)

ХЕ "УЛОГ" на 
ријеци Неретви

20.11.2009. 35 86 30
19.01.2012.  
11.09.2014.

Трајање концесије је 
продузено на 

период од 50 година

2,5% од укупног бруто  
прихода

Након застоја, пројектне активности су 
настављене до краја 2019. године. 
Преговори са кредиторима, кинеском 
развојном банком ЦДБ  за прибављење 
финансијских средстава нису дале 
резултате, те је концесионар ангажовао 
властита финансијска средства за 
наставак и интензивирање градње 
објекта. Уговор за изградњу 
прикључног далековода закључен је са 
фирмом ЕЛНОС. Аванс за опрему и 
радове у износу од 13.103.054 КМ и 
3.163.795 КМ пребачен је извођачу 
радова у децембру 2019. године. 
Имовинско‐правни односи за изградњу 
главних објеката ХЕ Улог су ријешени. 
Закључно са 31.12.2019. године, у 
пројекат ХЕ Улог је уложено 23,2 
милиона еура.



Улошки Бук на 
Неретви

10.05.2010. 9,93 31,17 30
15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Плачикуш
на Неретви 10.05.2010. 2,73 8,58 30

15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Трновица
на Неретви 10.05.2010. 0,76 2,38 30

15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Гребенац‐Крупац 10.05.2010. 0,69 2,17 30
15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Гребенац‐Ушће 10.05.2010. 1,32 4,13 30
15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Мједник на 
Неретви

Мједеник
10.05.2010. 1,23 3,87 30

15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

Играшчица
на Неретви 10.05.2010. 0,57 1,79 30

15.03.2011.   
10.05.2012.  

2,5% од укупног бруто  
прихода

МХЕ МАРВЕЛ д.о.о. 
Калиновик (Марвел д.о.о. 
Калиновик)  ‐‐‐‐‐ХЕС ГОРЊА 
НЕРЕТВА на ријеци Неретви
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Укупна инсталисана 
снага за свих 7 МХЕ 
се смањује са 17,63 
МW на 17,229 МW, а 

годишња 
производња од 55,97 
GWh замјењује се са  

54,111 GWh

Завршени су идејни пројекти, у току 
израда Главних пројеката за МХЕ 
Гребенац‐Крупац и МХЕ Трновица. За 
МХЕ Плачикус и ХЕ Улошки Бук ради се 
на разради и поправљању техничких и 
енергетских параметара, те припреми 
тех. документације. Израђен је и 
усвојен Регулациони план за подручје 
на коме се реализује пројекат. 
Израђени су урбанистичко технички 
услови и Студија утицаја на животну 
средину. Министарство за просторно 
уређење издало локацијске услове за 
ове хидроелектране, а након 
проведене процедуре јавне расправе, 
одобрена и студија утицаја на животну 
средину.Урађено цијепање парцела за 
експропријацију земљишта потребног 
за реализацију пројекта на територији 
општине Калиновик .Отежавајућа 
околонст за реализацију Уговора о 
концесији је непостојање далековода и 
проблем прикључивања на 
електроенергетску мрежу. У 2019. 
години углавном су извођене 
активности на испуњењу услова за 
грађење далековода, завршена је 
ревизија пројектне документације и 
настављено је са рјешавањем 
имовинско‐правних односа. Урађен је 
елаборат о крчењу шума на основу кога 
је МШПВ дало сагласност на промјену 
намјене земљишта.

Завршена је експропријација 
земљишта. Извршено је претварање 
пољопривредног у грађевинско 
земљиште од стране Општине Гацко.  
Мин.за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију издало 
одобрења за грађење три мале 
хидроелектране из Фазе 1. За наведене 
три МХЕ прибављене све сагласности и 
дозволе закључно са одобрењем за 
грађење. У 2019. години покренута 
процедура процјене утицаја на 
животнуи средину.
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ELPO HYDRO SNAGA  д.о.о. 
Модрича (ELPO SRl 
ELECTROENERGETICA, Brunico, 
Italy )

МХЕ "ЦИЈЕВНА 7" 
на ријеци Босни

11.08.2010. 9,82 69,6 30 / / 3 %од укупног прихода

У току 2018.г. Прибављена значајна 
докуменатација за реализацију 
пројекта. Поднесен захтјев за 
анексирање уговора. Пројекат је у 
застоју. Разлози застоја у реализацији 
пројекта: рјешавање имовинско‐
правних односа са општином 
Вукосавље и Модрича. У току је израда 
нове студије економске оправданости. 
Урађена је анализа Хидролошких 
података о протицању ријеке Босне. 
Израђено је ново стручно мишљење о 
повољности локације, нови 
урбанистичко‐технички услови, 
добијене све потребне начелне 
Сагласности, те предан Захтјев за 
добијање локацијских услова за 
изградњу МХЕ Цијевна 7. У 2019. 
години дата сагласност на кориовану 
студију економске оправданости.
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ХЕ ДАБАР а.д. Требиње (МХ 
ЕРС МП а.д. Требиње и ХЕ на 
Требишњици)

 ХЕ "ДАБАР ГОРЊИ 
ХОРИЗОНТИ" на 
Требишњици

28.07.2011. 159,15 251,8 30 / / 3,1% од укупног бруто прихода 

У периоду од оснивања Друштва до 
Децембра 2019. г. су извршене 
сљедеће активности: Припремни 
радови (истражни радови, израда 
Главног пројекта, изградња приступних 
путева, водовода за снабдијевање 
градилишта и градилишних насеља, 
далековода 20кВ са припадајућим 
трафостаницама). Израђена је 
новелација студије економске 
оправданости. У јануару 2019. године, 
расписан јавни позив за учешће у 
поступку такмичарског дијалога за 
набавку "Финансирање и изградња 
објекта ХЕ Дабар". Рокови у поступку 
пролонгирани више пута због 
епидемије корона вируса. Укупне 
инвестиције на пројекту у 2019. години 
су 22.952.512 КМ.
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COMSAR HYDRO HOLDING Ltd , 
Nikozija, Cypar (Comsar Energy 
Trading  д.о.о. Бања Лука)

ХЕ "МРСОВО" на 
ријеци Лиму

29.11.2012. 37,3 140,6 30 / /
2,6% од укупног бруто  

прихода

Завршени су радови на изградњи моста 
и приступних путева на лијевој обали 
ријеке Лим. Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију 
издало употребну дозволу. У поступку 
рјешавања експропријације, 
евидентирано 229 предмета. 
Настављене активности на реализацији 
концесионог уговора, у току су 
преговори са генералним извођачима 
за испоруку опреме за изградњу ХЕ 
Мрсово. Анекс бр.2 закључен у јулу 
2020.године којим се продужава рок 
концесионог периода за додатних 20 
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АР ФОРЦЕ ХYДРОПРО д.о.о. 
Лакташи (РЕВ д.о.о. Фоча)

МХЕ "ЛУКЕ", МХЕ 
"ФАЛОВИЋИ" и 
МХЕ "ГОДИЈЕНО" 

на ријеци Ћехотини

25.02.2013.

Укупна 
инсталис
ана снага 
17.76 ( 
4,85;  

9,262 и  
3,649)

Укупна 
производњ

а 69,6 
(20,302;  
15,710 и 
33,602)

30 08.05.2018.

Продужен рок 
трајања  концеисје 

на још 20 
година,дефинисана 
нова конц.накнада у 

складу с 
Правилником о 
конц.накнадама

3% од укупног годишњег бруто 
прихода

Закључен Анекс уговора у 2018.г.

58
PIONIR ENERGY д.о.о. 
Вишеград

МХЕ "УШЋЕ" на 
Ракитници

16.09.2013. 0,56 3.079 30 / /
2,3% годишње од бруто 

прихода

Поднесен је захтјев за издавање 
локацијских услова уз приложену 
документацију којој су претходили 
Стручно мишљење и урбанистичко‐
технички услови, као услов за издавање 
друге документације. Документ који 
недостаје је Мишљење локалне 
заједнице општине Рогатица, која у 
својој планској документацији 
(Просторни план општине Рогатица до 
2025. г.) није предвидјела изградње 
МХЕ на горњем току ријеке Ракитнице, 
али Концесионар сматра да ће проблем 
бити ријешен, јер Измјенама и 
допунама Просторног плана РС до 
2025.г. обухваћене су МХЕ "Ушће" и 
МХЕ "Подгај", као централе за које 
постоји интерес за градњу.



59
PIONIR ENERGY д.о.о. 
Вишеград

 МХЕ "ПОДГАЈ", на 
ријеци Ракитници

16.09.2013.           0,68 3.316 30 / /
2,3% годишње од бруто 

прихода

Поднесен је захтјев за издавање 
локацијских услова уз приложену 
документацију којој су претходили 
Стручно мишљење и урбанистичко‐
технички услови, као услов за издавање 
друге документације. Иако је 
Просторним планом РС предвиђена 
градња МХЕ "Ушће" и МХЕ "Подгај" и 
проглашен Јавни инетрес од стране 
Владе РС, до сада Концесионар није 
добио позитивно мишљење од 
општине Рогатица , као ни од 
Начелника општине Рогатица.

60 ЗЕМX д.о.о. Сребреница
МХЕ "ШТЕДРИЋ", 
на ријеци Штедрић

19.11.2013. 0,301 1,765 30
22.09.2014.  
30.04.2015.   
18.02.2016.

право коришћења 
земљишта ради 
изградње МХЕ

2,6% од укупног бруто прихода

Анексом III уговора о концесији 
дефинисана је инсталисана снага 0,85 
МW, а год.производња процијењена на 
3,54 GWh. Електрана је у 
комерцијалном раду. Концесионар 
посједује локацијске услове, еколошку 
дозволу, те проводи активности 
изградње садржаја МХЕ у складу са 
добијеном грађ.дозволом.

61
МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЗП 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА а.д. 
Пале

МХЕ "МЕСИЋИ‐
НОВА" на ријеци 

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

 накнада за 
коришћење 

утврђена у износу од 
0,0055 КМ по KWh

1,9% од укупног  годишњег 
бруто прихода

Електрана је пуштена у рад 2015. 
године. У 2018.г. Закључен Анекс 
уговора о концесији.



62

БУК д.о.о. Источно Сарајево 
(Upgrade Energy NV Belgija, 
Blautal Natureenergie GmbH, 
Njemačka)

МХЕ "ПОДВИЧ" на 
Касиндолској 

ријеци
29.04.2014. 1,35 5,4 30

10.06.2016.   
05.04.2017.   
27.11.2018.

одређивање нових 
рокова и гаранција; 

накнада за 
коришћење 

утврђена у износу од 
0,0055 КМ по KWh

3,1% укупног бруто прихода

Грађевински радови на изградњи МХЕ 
"Подвич" су у току; до сада су завршени 
радови: приступни путеви, цијевовод, 
стројарница. Електрана пуштена у  рад 
2018.

63

БУК д.о.о. Источно Сарајево 
(Upgrade Energy NV Belgija, 
Blautal Natureenergie GmbH, 
Njemačka)

МХЕ "САМАР" на 
Касиндолској 

ријеци
29.04.2014. 0,95 3,8 30 / / 3,1% укупног бруто прихода

За МХЕ "Самар" је завршен Главни 
пројект, тренутно се ради ревизија 
истог, након чега слиједи апликација 
финалне водне сагласности и дозволе 
за грађење. У изради су елаборати 
заштите од пожара, те елаборат 
заштите на раду. Очекује се добијање 
грађевинске дозволе. Тренутно је у 
току избор опреме и извођача за 
електро‐стројарске и грађевинске 
радове.

64

БУК д.о.о. Источно Сарајево 
(Upgrade Energy NV Belgija, 
Blautal Natureenergie GmbH, 
Njemačka)

МХЕ "СЛАПИ" на 
Касиндолској 

ријеци
29.04.2014. 0,925 3,7 30 / / 3,1% укупног бруто прихода

Пројекат МХЕ "Слапи" је у фази израде 
Главног пројекта, након чега слиједе 
све активности као за МХЕ "Подвич" и 
МХЕ "Самар". 

65
ЗП ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА 
ВРБАСУ‐БОЧАЦ 2 а.д. 
Мркоњић Град

МХЕ "БОЧАЦ 2", на 
ријеци Врбас

28.05.2014. 8,76 41,603 30 15.03.2018.

Измјена рокова 
изградње, израда 

плана пројектовања 
и изградње

3% од укупног бруто прихода
Електрана пуштена у комерцијални рад 
2019. године.

66
МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања 
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% од укупног бруто прихода
Електрана у комерцијалном раду од 
2017. године.  Од тада се уредно 
имирују уговорне обавезе



67 МАЈНЕX д.о.о. Пале
МХЕ "ГОРЊЕ ПАЛЕ" 

на Бистрици
14.11.2014. 1,66 5,3 30 / / 2,9% од укупног бруто прихода

Прибављање потребних дозвола и 
израда пројектне документације.

68 МЕДОШ ОНЕ д.о.о. Бања Лука
МХЕ "Медош" на 

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

Измјена рокова и 
достава банкарске 

гаранције.

3,6% од укупног годишњег 
бруто прихода

Електрана је у изградњи.

69

HYDRO POVER GROUP  д.о.о. 
Бања Лука ‐ „Бридге 
Енгинееринг“ д.о.о.  Бања 
Лука

ХЕС "Језерница" на 
сливу ријеке 
Језернице

27.11.2015. 6,78 25,6 50 / /
3,6% од укупног годишњег 

бруто прихода

Израда пројектне документације, 
хидролошког и геолошког 
елабората.Нису обезбијеђене још 
увијек потребне дозволе због 
некомплетне тех.док. Концесионар још 
увијек није започео процес рјешавања 
имовинско‐правних односа. 

70
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и 
ЗП „Хидроелектране на 
Дрини“ а.д. Вишеград

ХЕС ГОРЊА ДРИНА
На Дрини 2016 93,5 332,3 / /

3,6% од укупног годишњег 
бруто прихода

У току је припремни период. 100% 
власник друштва је МХ 
Електропривреда РС. Дошло је до 
спајање уз припајање ХЕ ББ са ХЕ Фоча 
и ХЕ Паунци. Назив ХЕ Бук Бијела 
промијењен у ХЕС ГОРНЈА 
ДРИНА.Неопходно усагласити још 
неколико активности и корака до 
формирања заједничког предузећа са 
ЈП ЕПС и њиховог приступања ХЕС 
Горња Дрина. У току је финализација 
писма намјере, уговора о уступању и 
оснивачких аката. Извршена прва и 
друга докапитализација друштва.

71 "Енергреен" д.о.о. Вишеград

МХЕ "Јабланица" 
на ријеци 

Јабланици и 
Дубичком потоку

18.09.2017. 0,95 4,2 30 / /
3,6% од укупног годишњег 

бруто прихода

Електрана је у изградњи. Анексом 
уговора из 2019. године измијењено 
пољопривр.земљиште за изградњу 
МХЕ, извршено ускладјивање 
концесионе накнаде са ЗОК.



72 ЗП Електродистрибуција Пале

МХЕ Богатићи Нова
на ријеци 

Жељезници
03.03.2017 9,96 40,69 ? 05.11.2018.

накнада за 
коришћење 

утврђена у износу од 
0,0055 КМ по KWh

3,6 % од укупног годишњег 
бруто прихода

Електрана пуштена у  комерцијални 
рад 2019. године а остале обавезе 
дефинисане концесионим уговором се 
уредно измирују.

73 „GREEN ENERGY“ д.о.о. Пале
 МХЕ „Миљацка“ 

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

накнада за 
коришћење 

утврђена у износу од 
0,0055 КМ по KWh

 3,6% од укупног годишњег 
бруто прихода

Уговор закључен 2018. Дана 06.03.2019. 
године извршена је промјена 
власничке структуре на начин да 
друштво "BXP Czech a.s." посаје власник 
80% удјела у Друштву, а 20% мањински 
акционар‐физичко лице. Електрана је 
пуштена и индустријски погон 
26.12.2019. године. 

74
МХ „Електропривреда РС“ МП 
а.д. „Требиње“‐ЗП „ХЕ на 
Дрини“ а.д.

Хидроенергетски 
објекат на ријеци 

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

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

Хидроенергетски 
објекат на ријеци 
Врбас (ХЕ Бочац)

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

76 „NEW ENERGY“ д.о.о. Брчко
 МХЕ „Невачка“ на 
ријеци Ступчаници 

14.05.2018. 1,6 6,5 20 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2018.

77
МХ „Електропривреда РС“ МП 
а.д. „Требиње“‐ЗП „ХЕ на 
Требишњици“ а.д. Требиње

Хидроенергетски 
објекат на ријеци 
Требишњици

30.03.2018. 179 1100 50 / / 0,0055 КМ/кWх

Уговор закључен 2018. Анексом 
Уговора из 2019. године, додјељује се 
пољопривредно земљиште 
концесионару за изградњу канала кроз 
Фатничко поље, општина Билећа и 
изградњу канала у сврху одводњавања 
Билећког поља.



78
МХ „Електропривреда РС“ МП 
а.д. „Требиње“‐ЗП „ХЕ на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

МХЕ „Кућна 
турбина“ на ријеци 

Врбас
21.06.2018. 0,568 4,5 50 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2018. 

79
МХ „Електропривреда РС“ МП 
а.д. „Требиње“‐ЗП „Електро 
Бијељина“ а.д. Бијељина

МХЕ „Власеница“ 
на ријеци Студени 

Јадар
31.07.2018. 0,9 5,5 30 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2018.

80
МХ „Електропривреда РС“ МП 
а.д. „Требиње“‐ЗП „Електро 
Бијељина“ а.д. Бијељина

МХЕ „Тишча“ на 
ријеци Тишчи

31.07.2018. 2,046 6,23 30 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2018.

81 "Деласо" д.о.о. Теслић "Хотовље" 2019 4,68 14 45 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2019.

82 "ЗЕМX" д.о.о. Сребреница "Штедрић 1" 2019 0,85 3,54 50 / / 0,0055 КМ/кWх Уговор закључен 2019.

83
МХ „Електропривреда РС“‐
МП АД „Требиње“

ХЕ „Фоча“ на 
ријеци Дрини

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

Уговор закључен 2019. 02.12.2019. 
године, ХЕ Бук Бијелој се припојило 
друштво ХЕ Фоча и ХЕ Паунци те је 
извршена пројмјена назива у ХЕС 
Горња Дрина.

84
МХ „Електропривреда РС“‐
МП АД „Требиње“

ХЕ „Паунци“ на 
ријеци Дрини

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

Уговор закључен 2019. Дана 02.12.2019. 
године, ХЕ Бук Бијелој се припојило 
друштво ХЕ Фоча и ХЕ Паунци те је 
извршена пројмјена назива у ХЕС 
Горња Дрина.

85 "СРБИЊЕПУТЕВИ" д.о.о. Фоча

МХЕ "Бјелава"   
МХЕ "Мала 

Бјелава", на ријеци 
Бјелави     

12.11.2019.
2,098     
0,990

8,423       
3,518

50 /

Укупно процијењена 
инсталисана снага 
МХЕ Бјелава и МХЕ 
Мала Бјелава 3,088 

МW и укупне 
годишње 

производње 11,941 
GWh

0,0055 КМ/кWх

Уговор за инвестирање, пројектовање и 
изградњу, експлоатацију, пројектовање 
и пренос малих хидроелектрана 
закључен 2019 године.

Закључно са редним бројем 85.



Ред. 
Бр.

Назив  Концесионара Назив МХЕ-локација
Снага (МW) по 

основном 
уговору

Планирана 
годишња 

производња 
(ГWх)

Концесиони 
период (год.)

Датум раскида 
уговора

1 "ЕЛЕКТРО-ДОБОЈ" а.д. Добој МХЕ "ШАЈИН КАМЕН" на Босни 5 17,74 30 2012.

2 "КОНСТРУКТОР" д.о.о. Фоча МХЕ "Крупица Б-К-1" на Крупици 1,2 5,89 25 2012.

3 "ХИДРОМОНТ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ "Драженица Б-Д-2" на Драженици 1 4,2 30 2012.

4 "МЕТАЛОТЕХНА" а.д. Кнежево МХЕ "Врбања ИИ" на Врбањи 1,7 5,5 28 2012.

5 "МЕТАЛОТЕХНА" а.д. Кнежево МХЕ "Врбања  ИИИ" на Врбањи 1,2 5,5 28 2012.

6 "Д&Д ЕЛИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "Седрица" на Седрици 0,2 436,8 30 2012.

7 "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи МХЕ "Суха С-С-2" на Сухој 3,6 21,43 22 2010.

8 "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи МХЕ "Говза Б-Г-4" на Говзи 1,4 7,3 22 2010.

9 "ГОМЕX" д.о.о. Лакташи МХЕ "Плива 1" на Пливи 1 7,1 30 2010.

10 "ENERGY ZOTTER BAU ", Аустрија МХЕ "Сућеска Р-С-3" на Сућески 0,44 3,241 30 2010.

11 "PREMAR SERVICES" АG, Швајцарска МХЕ "Радојна Р-2" на Радојни 1,5 4,3 22 2006.

12 "PREMAR SERVICES" АG, Швајцарска МХЕ "Говза Б-Г-5" на Говзи 0,53 2,3 22 2006.

13 "ČAJAVEC COMPANY" д.о.о. Шипово МХЕ "Лубовица" на Лубовици 0,5 3,5 30 2010.

14 "ИНТЕР-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Кобиљска Ријека" на Кобиљској Ријеци 0,5 2,5 30 2014.

15 "ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Теслић МХЕ "Говза Б-Г-2" на Говзи 2,1 8 25 2014.

16 "ОМОРИКА МХЕ" д.о.о. Добој МХЕ Пећина Тишћа на ријеци Дрињачи 0,5 3,5 30 2018.

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

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

ПРЕГЛЕД МХЕ КОЈЕ СУ ЈЕДНОСТРАНО РАСКИНУТЕ

ПРИЛОГ бр.2

Закључно са редним бројем 17.



1 "ДРАЖ" д.о.о. Зворник МХЕ "Медош" на Дрињачи 4,17 22,1 30 2013.

2 "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Бјелајци" на Црној Ријеци 0,58 6,9 15 2013.

3 "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Јурићи" на Врбањи 5 16,7 15 2013.

4 "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Стопан" на Врбањи 4,7 11,8 15 2013.

5 "ENERGY MBA"д.о.о. Бања Лука МХЕ "Рудина" на Врбањи 1,2 5 20 2013.

6 "ENERGY MBA"д.о.о. Бања Лука МХЕ "Градина" на Врбањи 4,1 17,5 20 2013.

7 "ЕУРОГРАФИКА" д.о.о. Зворник МХЕ "Д1 и Д2" на Дрињачи 0,5 3,5 25 2013.

8 "ЕУРО-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Млин" на Врбасу 2x0,6 7,2 30 2013.

9 "ЕУРО-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Код Еурохема" на Врбасу 2x0,6 7,2 30 2013.

10 "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "Цијевна 1" на ријеци Босни 11,5 57 30 2017.

11 "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "Цијевна 2" на ријеци Босни 14,2 69,6 30 2017.

12 "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "Добој" на ријеци Босни 9,8 36 30 2017.

13 "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "Цијевна 4" на ријеци Босни 13,9 69,6 30 2017.

14 "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "Цијевна 5" на ријеци Босни 9,5 47 30 2017.

15 "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "Цијевна 6" на ријеци Босни 9,8 49 30 2017.

16 "БОБАР ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Брод на Дрини МХЕ Б-4 на ријеци Бистрици 2,9 11,9 30 2018

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

18 "ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања Лука МХЕ Укрина на ријеци Укрини 0,5 2,5 30 2018.

19 "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница Врело Гачића на ријеци Дрињачи 0,1 0,5 30 2018.

20 "ПЕТРОГЕНЕКС" д.о.о. Шипово МХЕ Башићи  на ријеци Јању 1,4 7,6 30 2018.

21 "ХИДРОГИП" д.о.о. Челинац МХЕ Орахово на ријеци Врбањи 1,2 3,9 20 2018.

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

23 "НЕВАС КОМПАНИ" д.о.о. Кнежево МХЕ Скакавац-Главица на ријеци Цврцки 1,5 7,1 30 2018.



24 "ЕКОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ Сокочница ба ријеци Сокочници 0,23 1,16 25 2019.

25 "ЕКОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ Медна Склоп на ријеци Медљаници 1,72 8,76 25 2019.

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

27 "ХИДРОГИП" д.о.о. Челинац МХЕ Врбања И на ријеци Врбањи 2,5 10,9 20 2019.

28 "ХИДРОГИП" д.о.о. Челинац МХЕ Врбања ИИ на ријеци Врбањи 2,5 10,9 2019.

29 "ENERGY MBA" д.о.о. Бања Лука МХЕ Врбањци на ријеци Врбањи 3,3 12,5 20 2019.

30 "ENERGY MBA" д.о.о. Бања Лука МХЕ Коритине на ријеци Врбањи 2 5,5 20 2019.

31 "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ Мркоњић Град на Црној ријеци 2,7 7,1 15 2020.

32 "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ Шипраге на ријеци Врбањи 4,7 13,2 15 2020.

33 "РЕЦОНСУЛТ"д.о.о. Лакташи МХЕ Старо село на Црној Ријеци 1,7 9,5 30 2020.

34 "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ Скакавац-Грабовица на Грабовачкој Ријеци 0,23 1,5 30 2020.

35 "РУДИНГ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ Жељезница 1 на ријеци Жељезници 0,75 3,1 30 2020.

36 "РУДИНГ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ Жељезница 1 на ријеци Жељезници 0,75 3,1 30 2020.

37 "ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања Лука МХЕ Дуљци на Пливи 1,1 7,5 20 2020.

38 "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ РЗАВ 1 на ријеци Рзав 2 9,78 30 2020.

39 "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ РЗАВ 2 на ријеци Рзав 2,5 12,75 30 2020.

40 "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ РЗАВ 3 на ријеци Рзав 2,5 10,9 30 2020.

41 "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ РЗАВ 4 на ријеци Рзав 3 10,11 30 2020.

42 "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград МХЕ Сутјеска 2а на ријеци Сутјесци 4,77 18,795 30 2020.

43 "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград С-Х-1 на ријеци Хрчавки  3,3 15,4 22 2020.

44 "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград С-Х-2 на ријеци Хрчавки 0,36 1,94 30 2020.

45 "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград С-Х-3 на ријеци Хрчавки 1,07 5,3 30 2020.



Закључно са редним бројем 45.



Ред. 
бр.

Назив концесионара
Предмет 

концесије

Општина на 
којој се 
налази 

предметна 
концесија

Снага 
(МW) по 
основно

м 
уговору

Планира
на 

годишњ
а 

произво
дња 

(GWh)

Концеси
они 

период 
(година)

Датум 
потписивања 

уговора

Датум 
потписивањ

а анекса 
уговора о 
концесији

Износ 
концесионе 

накнаде
Напомене

1.

ЕФТ РУДНИК И 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.о.о. 
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% од укупног 
прихода 

Анексима су извршене пројене 
које се односе на рокове, 
гаранције, вријед. Инвестиције, 
период трајања 
концесије.Концесионар 
испуњава обавезе у складу са 
закљученим Уговором и 
Анексима .ТЕ је у у пуном 
комерцијалном раду од 2016. 
године.

2.
COMSAR ENERGY 
REPUBLIKA SRPSKA  
д.о.о. Бања Лука 

Изградња и 
коришћење  "ТЕ 

Угљевик 3", 
општ. Угљевик

Угљевик 2x300 4.380 30 31.12.2013. /
3,6% од укупног 

годишњег 
прихода 

Концесионар не испуњава своје 
обавезе у складу са Уговором о 
концесији 

3.

МХ "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње - ЗП "Рудник и 
термоелектрана Гацко" 
а.д. Гацко

Кориштење "ТЕ 
Гацко 1", 

општина Гацко
Гацко 300 МW 1.600 5 30.03.2018. /

0,0033 КМ по 
произведеном 

kWh

Уговор закључен у 2018. 
години.

4.

МХ "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње - ЗП "Рудник и 
термоелектрана 
Угљевик" а.д. Гацко

Кориштење "ТЕ 
Угљевик 1", 

општина Угљевик
Угљевик 300 МW 1.600 21 30.03.2018. /

0,0033 КМ по 
произведеном 

kWh

Уговор закључен у 2018. 
години.

ПРИЛОГ бр.3
ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ (предмет концесије "Изградња и коришћење енергетских објеката")

ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ



5.
ВЕ ГРЕБАК д.о.о. 
Невесиње

Изградња 
вјетроелектране 

Гребак
Невесиње 49,5 130 50 15.04.2019.

Једнократна 
накнада 650.000 
КМ, накнада за 

коришћење 
0,0055 КМ/КWh

Уговор закључен 2019. године

6.
МХ "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње

Изградња и 
коришћење 

вјетроелектране 
"Хргуд", општ. 

Берковићи

Берковићи 48 126 50 28.09.2015. /
3,6% од укупног 

годишњег 
прихода

Концесионар испуњава 
обавезе у складу са 
закљученим Уговором о 
концесији. Воде се активности 
око прикупљања 
документације.

7
„ENERGY FINANCING 
ТЕАМ SE BILEĆA“ д.о.о. 
Билећа

Изградњави 
Коришћење 

соларне 
електране на 

подручју 
општине Билећа 

Билећа 60 84 50 13.07.2020. /

0,0055 КМ по 
произведеном 
киловат-часу 

(kWh) електричне 
енергије на 
званичном 

обрачунском 
мјесту 

примопредаје 
електричне 

енергије   

Уговор закључен 2020. године

8
МХ „Електропривреда 
РС“-МП АД „Требиње“

Изградња и 
кориштење 

соларне 
фотонапонске 

електране 
„Требиње 1“, 
град Требиње

Требиње 72,92 108,7 50 14.10.2020. /

0,0055 КМ по 
произведеном 
киловат-часу 

(kWh) електричне 
енергије на 
званичном 

обрачунском 
мјесту 

примопредаје 
електричне 

енергије   

Уговор закључен 2020. године

Закључно са редним бројем 8.

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ



ПРИЛОГ бр: 4 
 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ 
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 

Ред.
бр. Концесионар Предмет 

Датум 
закључења 
Уговора 

Период 
трајања 
Уговора 

Напомена 

1. 

TEKO MINING LAPIŠNICA д.о.о. 
Источни Стари Град 

(пренесено са РМГ д.о.о. 
Источни Стари Град) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЛАПИШНИЦА), 
општина Источни Стари 

Град 

Уговор 
закључен 

04.07.2001. 
пренос 

25.02.2005. 

30 
година 

Eксплоатација минералне сировине изводила се у континуитету 
током календарске године на приближно истом нивоу као и у 
претходној години. Отпрема камених агрегата и јаловине била је 
у планираним оквирима. Концесиона накнада је редовно 
обрачунавана и плаћана. 
 

2. 

 
ГП ПУТ а.д. 

Источна Илиџа 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 
кречњака и доломита 

(локација КРУПАЦ), 
општина Источна Илиџа 

22.01.2003. 30 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се континуирано са већим обимом производње у 
односу на претходну пословну годину. Све активности везане за 
експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака и 
доломита одвијале су се у уговореним оквирима. Концесиона 
накнада се обрачунавала и плаћала мјесечно. 

3. КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. 
Попови – Бијељина 

Истраживање и 
експлоатација 

геотермалних вода 
(локација ПОПОВИ), 

град Бијељина 

23.01.2003. 
30 

година 
 

У досадашњем концесионом периоду од уговорених седам 
бушотина колико је било дефинисано уговором о концесији 
извршено је бушење и истраживања на једној бушотини  
(бушотина ГД-2) због недостатка финансијских средстава (изјава 
концесионара). Геотермалну воду из ове бушотине концесионар 
је планирао да користи за рад топлотно - измјењивачке станице 
која је изграђена ради снабдјевања топлотном енергијом 
објеката „Града Слобомир“. Експлоатација геотермалне воде из 
ове бушотине одвијала се у режиму пробног рада (изјава 
концеасионара). У 2020. години није било никаквих активности 
на реализацији уговора о концесији. 

4. 

КРУНА ВОДА д.о.о. 
Мркоњић Град (пренесено са 

Агро ауто д.о.о. Мркоњић 
Град) 

Експлоатација и 
флаширање природне 

изворске воде 
(локација ЛИСИНСКИ 
СТУДЕНАЦ), општина 

Мркоњић Град 

Уговор 
закључен 

15.12.2004. 
пренос 

30.6.2011. 

30 
година 

Проводиле су се минималне активности на производњи и 
отпреми флаширане воде, на нивоу знатно мањем од 
планираног. Концесионар наводи да већ дужи временски 
период постоји проблем пласмана због нелојалне конкуренција 
на тржишту (изјава концесионара). Уплата концесионе накнаде 
није вршена. 

5. 

ДИЈАБАЗ д.о.о. 
Козарска Дубица (пренесено 

са 
САРП д.о.о. Козарска Дубица) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

дијабаза и метадијабаза 
(локација МРАКОДОЛ), 

општина Костајници 

Уговор 
закључен 

25.12.2004. 
пренос 

04.04.2006. 

30 
година 

У 2020. години нису се одвијале активности на реализацији 
концесионог посла. Слично стање је било и у протеклим 
годинама. Концесионар као разлог таквом стању наводи слабу 
потражњу на локалном тржишту за овом врстом минералне 
сировине (изјава концесионара). 



6. БОКСИТ а.д. 
Милићи 

Експлоатација боксита 
(локација НАЖДА ПАЛЕЖ, 

ВИШЊИЦА и ЦРВЕНЕ 
СТИЈЕНЕ), општине 

Милићи и Сребреница 

15.02.2005. 30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине одвијала се у 
континуитету са нешто мањим обимом од планираног. 
Концесиона накнада се обрачунавала и плаћала. Остале 
уговорне одредбе су углавном реализоване у складу са 
уговореним (изјава концесионара). 

7. 

ТЕХНОМЕТАЛ д.о.о.  
Власеница 
(пренесено са Боксит а.д. 
Милићи) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локације ГРАДИНА и 

ЈЕФТИЋИ), 
општина Милићи 

Уговор 
закључен 

15.02.2005. 
пренос 

24.07.2020. 

30 
година 

Након преноса уговора о концесији на новог концесионара, исти 
је преузео на себе све уговорне обавезе. На локалитету 
„Градина“ организована је експлоатација која се одвијала у 
мањим количинама. У наредном периоду концесионар планира 
експлоатацију у пуном капацитету (изјава концесионара). 
На локалитету „Јефтићи“ нису извођени радови на 
експлоатацији минералне сировине од момента потписивања 
уговора о концесији, као и по преузимању уговорних обавеза од 
стране новог концесионара (изјава концесионара).  

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

Експлоатација угља 
(локације РАШКОВАЦ, 

ДРАГАЛОВЦИ и 
ОСТРУЖЊА), општина 

Станари 

16.05.2005. 30 
година 

Највећи дио експлоатисаног угља коришћен је за рад 
термоелектране у производњи електричне енергије. Концесиона 
накнада је плаћана на произведену електричну енергију. Мањи 
дио произведеног угља је пласиран на тржиште физичким и 
правним лицима. По овом основу концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана у складу са уговореним. 

9. 

БОКСИТ д.о.о.  
Гацко 
(пренесено са СТАРШПЕД 
д.о.о. Гацко) 

Експлоатација боксита 
(локације ДАБРИЦА, 

БРШТАНИК, МАЦИНА 
ЛОКВА, КОРИТНИК, 

БРАЧИЋИ, УДРЕЖЊЕ и 
ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ 
ВИДУШЕ), општине 

Берковићи, Љубиње, 
Невесиње и град Требиње 

Уговор 
закључен 

06.06.2005. 
пренос 

07.12.2006. 

25 
година 

Концесионар посједује Главни рударски пројекат према којем је 
одобрено извођење радова на подручју планине Видуша. Од 
стране надлежног министарства одређене су границе 
експлоатационог поља. У претходној 2020. години концесионар 
је изводио радове на истражном бушењу (изјава концесионара). 
На осталим лежиштима неповољни услови за експлоатацију,  
као и незадовољавајући квалитет руде боксита због присуства 
штетних компоненти опредјелили су концесионара да будућу 
експлоатацију минералне сировине усмјери искључиво на 
подручје планине Видуша. (изјава концесионара). У 2020. години 
нису провођене активности на експлоатацији и отпреми 
минералне сировине. 

10. 
VISOKOALKALNE VODE 
– „AQUA ALCA“ д.о.о.  
Дервента 

Експлоатација алкалних и 
хипералкалних вода 

(локација ВЕЛИКА 
ПРЕЊА), 

општина Петрово и град 
Добој 

06.07.2005. 30 
година 

Планирана инвестирања су извршена. Постројење је кратко 
вријеме било у пробном раду, након чега су активности на 
реализацији концесионог посла стале. У току 2019. године 
рађена су клиничка испитивања и приступило се изради Студије 
клиничких испитивања (изјава концесионара). По завршетку 
Студије клиничких испитивања концесионар планира да отпочне 
са активностима на реализацији концесионог посла (изјава 
концесионара). У 2020. години нису провођене значајније 
активности на реализацији уговора и уласку у комерцијални рад. 



11. САРП д.о.о.  
Козарска Дубица 

Експлоатација шљунка и 
пијеска 

(локација АДА ОБРОВ), 
општина Козарска 

Дубица 

06.07.2005. 20 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема шљунка, пијеска и 
јаловина одвијала се у планираним оквирима. Концесионар је 
вршио обрачун и уплату концесионе накнаде. 

12. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
д.о.о.  
Козлук - Зворник 

Експлоатација минералне 
воде 

(локација ВИТИНКА), 
оппштина Зворник 

14.02.2006. 30 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне воде се 
одвијала континуирано. Обрачун и уплата концесионе накнаде 
се вршила у складу са уговореним. 
 

13. ХЕРЦЕГОВИНА ПУТЕВИ а.д. 
Требиње 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЗГОЊЕВО), 

град Требиње 

14.02.2006. 15 
година 

Експлоатација минералне сировине одвијала се континуирано. 
Највећи дио произведених фракција и јаловине је коришћен за 
властите потребе у пословима нискоградње. Обим производње 
је био нешто већи у односу на претходну календарску годину, 
али и даље испод планираног због смањене потражње на 
тржишту. Обрачуни и уплате концесионе накнаде су вршени 
редовно. 

14. АЦО ТРАДЕ д.о.о. 
Котор Варош 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација РУЈЕВИЦА), 
општина Котор Варош 

14.02.2006. 25 
година 

Производња и отпрема минералне сировине се највећим 
дијелом одвијала током љетних и јесењих мјесеци (изјава 
концесионара). Обим производње је био мањи у односу на 
планирани (изјава концесионара).  

15. КРЕАТОР д.о.о.  
Соколац 

Експлоатација питке 
маломинералне воде  

(локација БЕРЕЧКО 
ВРЕЛО), 

општина Соколац 

Уговор 
закључен 

14.02.2006. 
пренос 

27.6.2013. 

30 
година 

Изграђен је објекат пунионице, инсталирано постројење за 
пуњење воде и изграђен цјевовод од изворишта до објекта 
пунионице. Након краткотрајног пробног рада пунионица је 
престала са радом. Дужи временски период концесионар  
покушава да пронађе стратешког партнера са циљем 
организовања производње (изјава концесионара). У 
календарској 2020. години није било значајних активности на 
реализацији концесије и уласку у комерцијални рад. 

16. ЈЕДИНСТВО а.д. 
 Градишка 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

дијабаза 
(локација ТРНОВА -

ТРНОВА ЈУГ), 
општина Градишка 

14.02.2006. 20 
година 

Производња и отпрема минералне сировине се одвијала у 
континуитету са обимом производње већим од планираног. 
Концесионар је израдио пројекат Детаљних геолошких 
истраживања, који је одобрен од стране надлежног 
министарства и према којем је отпочело извођење истражних 
радова.  

17. ГРАДИТЕЉ а.д.  
Теслић 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена -

кречњака 
(локација КАМЕНИЦА), 

општина Теслић 

14.02.2006. 15 
година 

експлоатација и отпрема техничког грађевинског камена - 
кречњака одвијала се испод планираног, највише за властите 
потребе. Обрачун и уплата концесионе накнаде, као и остале 
активности везане за реализацију концесионог посла су 
углавном биле у уговореним оквирима. 



18. 
ИТЕЛ д.о.о. Требиње 
(пренесено са МЕДИТЕРАН 
д.о.о.Требиње) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака (локација 
РУДЕЖИ), 

град Требиње 

Уговор 
закључен 

31.05.2006. 
пренос 

04.06.2018. 

30 
година 

У 2020. години концесионар је вршио експлоатацију и отпрему 
камених агрегата у минималним количинама. Провођене су  
активности на изради приступног пута и уређења локације за 
ново стабилно постројење за припрему минералне сировине. 

19. ВОДОПРИВРЕДА ПОСАВИНА 
а.д. Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ДУБОКОВАЦ), 

општина Брод 

21.07.2006. 50 
година 

Од стране надлежног министарства продужен је рок на који је 
додјељена концесија (20+30 година). Концесионар је прибавио 
употребну дозволу за рударски објекат. Од стране надлежног 
министарства одређене су границе експлоатационог поља. 
Током године изводили су се радови на откривци и 
експлоатацији минералне сировине. Обавезе по основу 
концесионе накнаде су се обрачунавале и плаћале. 

20. КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. 
Слобомир – Бијељина 

Експлоатација 
маломинералне воде 

(локација ГРАД 
СЛОБОМИР), 

град Бијељина 

16.08.2006. 30 
година 

У 2020. години нису провођене активности на реализацији 
уговора о концесији и континуираној експлоатацији воде из  
експлоатационе бушотине за потребе снабдјевања објеката у 
граду Слобомир. Концесиона накнада није плаћана. 

21. ТАТИЋ д.о.о. 
Осјечани – Добој 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ГРАПСКА) 

Осјечани, град Добој 

31.08.2006. 25 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине се 
готово није ни одвијала. Такво стање је забиљежено и у 
претходним годинама концесионог периода. 

22. НАТУРА ВИТА д.о.о. 
 Блатница – Теслић 

Експлоатација 
маломинералне воде  
(локација СЛАТИНА), 

општина Теслић 

12.10.2006. 30 
година 

У децембру мјесецу 2007. године обустављено је флаширање 
воде и комерцијална продаја на тржишту. Од тада се вода 
експлоатисала за потребе прераде млијека. Када је дошло до 
продаје „посла са млијеком“, вода се наставила користити у 
производњи и преради меса и месних прерађевина. Додјељена 
концесија се не реализује у складу са Студијом економске 
оправданости и уговором о концесији, а уплата концесионе 
накнаде се не врши од  децембра 2007. године. У 2020. години 
није било промјена у односу на констатовано стање. 
Концесионар је сагласан да се уговор о концесији раскине. 
 

23. БЕНТОНИТ а.д.  
Шипово 

Експлоатација бентонита 
(локација СОКОЛАЦ), 

општина Шипово 
12.10.2006. 36 

година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се у континуитету на приближно истом нивоу као и 
претходних година. Сва експлоатисана минерална сировина 
прерађена је у фабрици за прераду сировог бентонита. 
Концесиона накнада се обрачунавала и плаћала. Концесиони 
период је продужен за шеснаест година  (20+16 година) у складу 
са потврђеним резервама минералне сировине и планираном 
годишњом производњом. 
 



24. БЕНТОНИТ а.д.  
Шипово 

Експлоатација бентонита 
(локација ГРЕДА), 
општина Шипово 

12.10.2006. 30 
година 

Од момента закључивања уговора о концесији нису 
предузимане значајније активности на његовој реализацији. У 
складу са израђеним бизнис планом лежиште би требало бити 
активирано у погледу експлоатације са смањивањем резерви 
минералне сировине на лежишту Соколац. Оба лежишта (Греда 
и Соклоац) су  планирана за континуирано снабдијевање 
фабрике за прераду сировог бентонита (изјава концесионара).  

25. ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА а.д. 
Теслић 

Експлоатација 
термоминералних вода 

које садрже CО2 гас 
(локација БАЊА 

ВРУЋИЦА), 
општина Теслић 

18.10.2006. 30 
година 

Експлоатација и коришћење термоминералне воде се одвијала 
континуирано у планираном обиму. Концесиона накнада се 
обрачунавана и плаћала на дио прихода оствареног 
коришћењем минералног ресурса. 

26. 
СЛОГА а.д.  
Козарска Дубица 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

дијабаза 
(локација МАГЛАЈЦИ),  

општина Козарска 
Дубица 

25.10.2006. 25 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине у 2020. години се 
одвијала континуирано у приближно истом обиму као у 
претходној години, који је доста испод планираног. Обрачун и 
уплата концесионе накнаде је вршена. 

27. 

RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE 
а.д.  
Добој 
(пренесено са РУДНИК 
КРЕЧЊАКА а.д. Добој) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ХАРДОВАЦ -

ШЕВАРЛИЈЕ), 
град Добој 

Уговор 
закључен 

07.11.2006. 
пренос 

26.8.2010. 

30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине одвијала се 
континуирано у  обиму око 80% од планираног. Највећи дио 
експлоатисане минералне сировине је отпремљен у Фабрику 
креча. Концесиона накнада је обрачунавана и плаћана у складу 
са уговором. 

28. 

КАМЕНОЛОМ КАРАБЕГОВАЦ 
д.о.о.  
Добој 
(пренесено са Д.Д.  ФАБРИКА 
ЦЕМЕНТА ЛУКАВАЦ - 
подружница Добој) 

Експлоатација техничког 
грађрвинског камена - 

кречњака (локација 
КАРАБЕГОВАЦ), 

град Добој 

Уговор 
закључен 

04.12.2006. 
пренос 

16.01.2008. 

30 
година 

 У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се континуирано у планираним оквирима. Концесиона 
накнада је обрачунавана и плаћана. Остале активности су се 
углавном одвијале у складу са уговореним. 

29. 

БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ 
д.о.о.  
Трново 
(пренесено са ТЕРЕX 
ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. 
Бијељина) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена 
кречњака и доломита 

(локација БИЈЕЛЕ ВОДЕ -
Кијево), 

општина Трново 

Уговор 
закључен 

20.03.2007. 
пренос 

09.7.2010. 

30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине  одвијала се 
континуирано у већем обиму у односу на планирани, као и у 
односу на претходну годину. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана. 

30. ТЕХНОГАС – КАКМУЖ а.д. 
Какмуж – Петрово 

Експлоатација СО2  гаса 
(локација КАКМУЖ), 

општина Петрово 
03.04.2007. 30 

година 

Експлоатација СО2 гаса изводила се у континуитету са 
планираним обимом производње који је био већи од обима 
производње у претходној години. Остале активности су се 
одвијале у складу са уговореним одредбама. Концесиона 
накнада се редовно обрачунавала и плаћала. 



 
31. 

 
ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ  д.о.о. 
Цапарде, Осмаци 

Експлоатација воде 
(локација ПЛАНИНСКИ 
СТУДЕНАЦ - Цапарде), 

општина Осмаци 

 
19.07.2007. 

 
 

30 
година 

У 2020. години није било флаширања и отпреме воде на 
тржиште (изјава концесионара). У близини изворишта је отворен 
каменолом на којем се изводе бушачко – минерски радови који 
угрожавају само извориште и даљу реализацију концесионог 
посла (изјава концесионара).   

32. 
РУДНИК КАОЛИНА МОТАЈИЦА 
а.д.  
Кобаш, Србац 

Експлоатација каолинског 
гранита 

(локација БАШИЋА БАРЕ), 
општина Србац 

01.08.2007. 30 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се током љетних мјесеци због специфичних услова 
експлоатације. Ниво производње је био мањи у односу на 
претходну годину, и испод планираног. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана.  

33. 

ТЕРМИНАЛИ а.д.  
Добој 
(пренесено са РУДНИК 
КРЕЧЊАКА и ТВОРНИЦА 
КРЕЧА а.д. Добој) 

Истраживање и 
експлоатација камена - 

кречњака (локација 
ТРБУК), 

град Добој 
 

Уговор 
закључен 

13.08.2007. 
пренос 

29.8.2008. 

30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине одвијала се 
континуирано у обиму већем од планираног. Радове на 
експлоатацији изводио је подизвођач. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана.  

34. RADANOVIĆ COMPANY д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација шљунка и 
пијеска 

(локација ГРАБ), 
град Требиње 

26.10.2007. 15 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се континуирано на приближно истом нивоу као у 
претходној години. Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. Остале активности су се одвијале у складу са 
уговореним. (изјава концесионара). 

35. 
ЕФТ – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ д.о.о.  
Станари 

Истраживање и 
експлоатација питке и 

индустријске воде 
(локација ДРАГАЛОВЦИ), 

општина Станари 

23.11.2007. 30 
година 

Са комерцијалним радом термоелектране отпочела је 
реализација овог уговора. Вода се користила за потребе рада 
термоелектране у процесу производње електричне енергије. 
Концесиона накада се обрачунавала и плаћала. 

36. ГРОСС д.о.о.  
Градишка 

Експлоатација и прерада 
руде олова и цинка 

(локација СРЕБРЕНИЦА, 
СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И 

ВИТЛОВАЦ)), 
општина Сребреница 

26.11.2007. 30 
година 

Појавом пандемије, сталним недостатком квалификоване радне 
снаге, као и проблемима око пласмана Zn концентрата 
концесионар је био принуђен да у  2020. години планира нешто 
нижу производњу, при чему се базирао на припремне радове 
како би се поново створили услови за постизање континуитета у 
производњи са тенденцијом њеног повећања (изјава 
концесионара). Концесиона накнада је редовно обрачунавана и 
уплаћивана. 

37. 

ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНУ 
МЕДИЦИНУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др. 
МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ 
Бања Лука 
(пренесено са БРЦ ШЕХЕР а.д. 
Бања Лука) 

Експлоатација 
термоминералне воде на 

изворишту у СРПСКИМ 
ТОПЛИЦАМА, 

град Бања Лука 

Уговор 
закључен 

16.01.2008. 
пренос 

25.3.2013. 

30 
година 

Нови концесионар је израдио одговарајуће студије и предузео 
радње у сврху реализације концесионог посла. До сада 
концесионар је завршио поступак куповине некретнина и 
земљишта на којем се налази експлоатациона бушотина. У 2020. 
години прибављена је грађевинска дозвола за реконструкцију и 
доградњу грађевинских објеката бање Шехер. У следећој 
календарској години планиране су активности на извођењу 
грађевинских радова. 



38. 

СТАНИШЉЕВИЋ ПРОМЕТ 
д.о.о. Бања Лука 
(пренесено са КАМЕНОЛОМ 
ДОБРЊА д.о.о. Бања Лука) 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ДОБРЊА), 

град Бања Лука 

Уговор 
закључен 

11.04.2008. 
пренос 

28.06.2018. 

30 
година 

Концесионар је у 2020. години био у комерцијалном раду. 
Изводили су се радови на експлоатацији, преради и отпреми 
минералне сировине. Производња је била мања од планиране, 
као и произведње у 2019. години. Концесиона накнада је 
дјелимично плаћена, тј. остао је дуг по основу измирења 
обавеза за концесиону накнаду. 

39. ИНСТЕЛ д.о.о.  
Бијељина 

Коришћење љековитих, 
термалних и минералних 

вода (локација ЦИЦЕЉ 
ВРЕЛО), 

општина Чајниче 

22.07.2008. 30 
година 

У 2020. години концесионар није био у комерцијалном раду. 
Иначе, од момента уласка у комерцијални рад активности су се 
одвијале повремено са смањеним обимом до 2020. године. 
Застој у производњи је узрокован поремећајем стања на 
тржишту и након стабилизације планира се поновно покретање 
производње (изјава концесионара). 

40. ЦИТОФАРМ д.о.о.  
Источно Сарајево 

Коришћење љековитих, 
термалних и минералних 
вода (локација МОКРО), 

општина Пале 

22.07.2008. 30 
година 

На реализацији концесионог посла изграђена је армирано - 
бетонска конструкција објекта пунионице, израђен је приступни 
пут и извршено уређење изворишта. У 2020. години нису 
предузимане значајне активности на наставку изградње фабрике 
воде и  реализацији уговора о концесији. Концесионар покушава 
да пронађе стратешког партнера како би наставио са 
реализацијом започетог посла. 

41. РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д. 
Соколац 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ДУБ), 

општина Рогатица 
Експлоатација техничког 

грађевинског камена - 
кречњака 
(локација 

ПОДРОМАНИЈА), 
општина Соколац 

29.09.2008. 30 
година 

 
У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине на 
локалитету Дуб одвијала се континуирано на приближно истим 
нивоу као у претходним пословним годинама. Обавезе из 
уговора о концесији извршаване су у складу са уговореним 
(изјава концесионара). 
Експлоатација и отпрема минералне сировине на локалитету 
Подроманија одвијала се у континуитету у планираним 
оквирима на приближно истом нивоу као у претходној години. 
Уговорене обавезе су извршаване у складу са уговором о 
концесији (изјава концесионара). 
 

42. 

ХЕРЦ ГРАДЊА д.о.о.  
Билећа 
(пренесено са ВИДУША а.д. 
Билећа) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ДРАКУЉИЦА), 

општина Билећа 

Уговор 
закључен 

06.03.2009. 
пренос 

02.7.2012. 

30 
година 

Експлоатација и прерада техничког грађевинског камена - 
кречњака  у фракције одвијала се континуирано у планираним 
оквирима. Остале уговорне одредбе су се извршавале у складу 
са закљученим уговором о концесији (изјава концесионара). 
 

43. 

ECO POWER д.о.о.  
Котор Варош (пренесено са 
ЕКО GREEN ENERGY д.о.о. 
Котор Варош) 

Истраживање и 
експлоатација мрког угља 

(локација МАСЛОВАРЕ и 
ХРВАЋАНИ), општина 

Котор Варош 

Уговор 
закључен 

06.05.2009. 
пренос 

12.10.2012. 

30 
година 

У 2020. години нису се проводиле значајније активности на 
реализацији концесионог посла (изјава концесионара). 
Концесионар посједује важећу водну, еколошку и употребну 
дозволу за рударски објекат. Током наредне године 
концесионар планира наставити активности на експлоатацији и 
отпреми минералне сировине (изјава концесионара).  



44. 

КАМЕНИ АГРЕГАТИ ВИДОВИЋ 
д.о.о.  
Бања Лука (пренесено са 
КАМЕНИ АГРЕГАТИ а.д. Бања 
Лука)  
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ШВРАКАВА -

ЈАСЕНОВ ДО), 
град Бања Лука 

Уговор 
закључен 

02.06.2009. 
пренос 

02.10.2015. 

30 
година 

У 2020. години нису се проводиле активности на реализацији 
концесионог посла (изјава концесионара). Може се констатовати 
да такво стање траје већ неколико година. Концесионар планира 
у идућој години отпочети са радовима на експлоатацији и 
преради минералне сировине (изјава концесионара). 
 

45. МГ МИНД д.о.о.  
Мркоњић Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског 

 камена - кречњака 
(локација ЧЕЛАР), 
општина Прњавор 

17.07.2009. 30 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се континуирано у складу са планираним. Концесиона 
накнада се обрачунавала и плаћала. Остале активности су се 
углавном одвијале у складу са уговором о концесији (изјава 
концесионара). 
 

46. РИТЕ Гацко а.д.  
Гацко 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ПОНИКВЕ), 

општина Гацко 

10.12.2009. 20 
година 

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака у 
2020. години се одвијала  континуирано у складу са планираним. 
Произведени камен је у цјелости коришћен за потребе 
одржавања путева унутар експлоатационог поља „РИТЕ“ а.д. 
Гацко. 
 

47. 

 
 
ТРЕНД д.о.о. 
Зворник (пренесено са 
КАМЕНОЛОМИ д.о.о. Зворник) 
 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЈОШАНИЦА), 

општина Зворник 

Уговор 
закључен 

25.06.2010. 
пренос 

24.12.2019. 

30 
година 

У 2020. години концесионар је радио на ремонту постројења што 
је условило дисконтинуитет у експлоатацији и преради 
минералне сировине, као и смањен обим производње у односу 
на претходну календарску годину. Концесиона накнада се 
обрачунавала и плаћала. Остале активности су се одвијале 
углавном у складу са уговореним (изјава концесионара).  
 

48. РУДИНГ а.д. 
Угљевик  

Експлоатација 
литотамнијског 

кречњака - креде 
(локација ВУЧЈАК), 
општина Угљевик 

01.07.2010. 
30 

година 
 

Концесионар је отпремио мање количине минералне сировине 
за пробни рад  постројења за одсумпоравање у ТЕ Угљевик. 
Остале произведене количине пласиране су на тржиште као 
производ за калцификацију земљишта. Почетком рада 
постројења за одсумпоравање у пуном капацитету доћи ће до 
значајнијег повећања производње (изјава концесионара).  

49. РУДИНГ а.д. 
Угљевик 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЈАБЛАН ГРАД), 

општина Угљевик 

01.07.2010. 20 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине вршила се 
континуирано у планираним оквирима. Остале уговорне обавезе 
су се одвијале у складу са уговореним (изјава концесионара).  

50. 

КЕСО ГРАДЊА д.о.о.  
Зворник  
(пренесено са БОКСИТ а.д. 
Милићи) 

Експлоатација кварцног 
пијеска 

(локација БИЈЕЛА 
СТИЈЕНА - СКОЧИЋ), 

општина Зворник 

Уговор 
закључен 

25.01.2010. 
пренос 

26.07.2016. 

30 
година 

 
У 2020. години настављено је са континураним комерцијалним 
радом. Производња и отпрема минералне сировине се одвијала 
у планираним оквирима на нивоу претходних година (изјава 
концесионара). 
 



51. 
„МЕРМЕР-КОП“ а.д.  
Челинац (пренесено са 
МЕРМЕР а.д. Челинац) 

Експлоатација тех. грађ. 
камена - серпентинита 
(локација ЗЕЛЕНИ ВИР), 

град Бања Лука 

Уговор 
закључен 

05.04.2010. 
пренос 

05.07.2019. 

30 
година 

Након преношења уговора о концесији на новог концесионара 
одвијале су се одређене активности на рјешавању нагомиланих 
проблема током 2019. године (изјава концесионара). У 2020. 
години нису провођене активности на реализацији уговора о 
концесији. 

52. ГЕОКОП д.о.о.  
Дервента 

Истраживање и 
експлоатација техничког 

грађевинског камена - 
кречњака 

(локација ОРЛОВАЧА), 
град Добој 

28.04.2010. 20 
година 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине се 
одвијала периодично у веома малим количинама као и у 
претходним годинама. У наредној години планирани су већи 
радови на откривци и повећању   експлоатације и прераде 
камена (изјава концесионара). 

53. ЈУ БАЊА ДВОРОВИ а.д. 
Бијељина 

Експлоатација 
геотермалних вода, 

(локација ДВОРОВИ), 
град Бијељина 

11.03.2010. 30 
година 

Коришћење геотермалне воде у 2020. години је било испод 
планираног, највећим дијелом ради тога што се није радило у 
континуитету због корона вируса. Обрачун концесионе накнаде 
је вршена на дио прихода оствареног коришћењем геотермалне 
воде. Према достављеним подацима може се видјети да је 
концесионар плаћао концесиону накнаду. 

54. 
НОВИ РУДНИК МРКОГ  УГЉА 
МИЉЕВИНА а.д.  
Миљевина - Фоча 

Експлоатација мрког угља 
(локација МИЉЕВИНА), 

општина Фоча 
21.12.2010. 30 

година 

У 2020. години концесионар се налазио у комерцијалном раду. 
Експлоатација и отпрема угља је била испод планираног. Остале 
активности су се углавном одвијале у склад са уговором о 
концесији (изјава концесионара). 
 

55. 

МРКОЊИЋ ПУТЕВИ д.о.о. 
Мркоњић Град 
(пренесено са МГ МИНД д.о.о. 
 Мркоњић Град) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЧАЂАВИЦА), 

општина Рибник 

22.12.2010. 20 
година 

У 2020. години концесионар је поднио захтјев за употребну 
дозволу и био је у пробном раду током којег су извођени радови 
на експлоатацији минералне сировине (изјава концесионара). 
 

56. ТРЕНД д.о.о. 
Зворник 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

кречњака 
(локација ЖЛИЈЕБАЦ), 

општина Зворник 

14.07.2011. 30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине  одвијала се 
континуирано. Остале активности на реализацији експлоатације 
и прераде минералне сировине су биле у складу са уговореним. 
Концесионар је обрачунавао и уплаћивао концесиону накнаду. 
 

57. ЈАДРАН НАФТА – ГАС д.о.о. 
Бања Лука 

Истраживање и 
кориштење 

угљоводоника, сирове 
нафте и гаса на 
територији РС 

(истражно експлоатациони 
блокови МОТАЈИЦА, 

МАЈЕВИЦА и  
И. ХЕРЦЕГОВИНА) 

 

26.09.2011. 28 
година 

 
У 2020. години наставило се са процесом узимања сирове нафте 
са бушотине Об-2 у циљу испитивања квалитета и хемијско – 
технолошких својстава. У времену док је било обустављено 
узимање нафте вршена су хидродинамичка мјерења да би се 
добио пораст притиска у бушотини Об-2. Извршен је обрачун и 
уплата накнаде за извађене количине нафте.  
 



58. XД д.о.о.  
Горња Трнова, Угљевик 

Експлоатација техничког 
грађевинског  

камена - кречњака 
(локација ПИЛИЦА), 

општина Зворник 

11.4.2012. 22 
године 

У 2020. години експлоатација и отпрема минералне сировине се 
одвијала у континуитету у планираним оквирима. Концесиона 
накнада се  редовно обрачунавала и плаћала у складу са 
уговореним. 
 

59. НИСКОГРАДАЊА а.д. 
Теслић 

Експлоатација техничког 
грађевинског  

камена - кречњака 
(локација ГРАДИНА), 

општина Теслић 

18.4.2012. 30 
година 

У 2020. години одвијале су се редовне активности на 
реализацији концесионог посла у складу са планираним. 
Концесиона накнада је обрачунавана и плаћана. 
 

60. ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД  д.о.о. 
Бања Лука 

Коришћење мрког угља и 
бентонита 

(локација ЉЕШЉАНИ), 
општина Нови Град 

28.5.2012. 30 
година 

У досадашњем концесионом периоду извршена су истраживања 
и израђен је Елаборат о резервама. Концесионар је израдио 
идејно рјешење за добијање угља и бентонита и техничко 
економску оцјену. Ове активности  претходе изради Главног 
рударског пројекта (изјава концесионара). У 2020. години нису 
провођене активности на реализацији уговорених обавеза. 

61. САФИР д.о.о. 
Гацко 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 
кречњака (локација ГЕЉА 
ЉУТ), општина Гацко 

16.8.2012. 
 

30 
година 

Експлоатција минералне сировине није се одвијала у 2020. 
години због проблема са приступним путем каменолому (изјава 
концесионара). Ушло се у спор са РИТЕ Гацко, и уколико се 
судски спор оконча у концесионарову корист планира се поново 
отпочети са радовима на експлоатацији (изјава концесионара). 
Отпремљене су минималне количине камена са депо који је 
формиран експлоатацијом у претходној години. 

62. КРЕМНИЦА д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација 
архитектонско -

грађевинског  
камена - кречњака 

(локалитет РУДИНЕ), 
општина Берковићи 

26.10.2012. 30 
година 

У 2020. години концесионар је био у континуираном 
комерцијалном раду са обимом производње испод планираног, 
због погоршаних услова пословања. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана. 

63. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA д.о.о.  
Бања Лука 

Експлоатација угља 
(локалитет УГЉЕВИК 
ИСТОК 2), општина 

Угљевик 

30.07.2013. 30 
година 

Израђен је Сводни елаборат о класификацији, категоризацији и 
прорачуну резерви угља на лежишту „Угљевик Исток 2“.  У 
протеклом периоду концесионар је преговарао са стратешким 
партнерима у циљу тражења оптималних техничко – 
технолошких и финансијских рјешења за даљњи развој пројекта 
изградње термоелектране Угљевик 3 (изјава концесионара). 
Реализација концесионог уговора директно је везана за пројекат 
изградње термоелектране и условљена је његовом динамиком 
(изјава концесионара). Израђена је иновирана студија 
економске оправданости и поднешен је захтјев за анексирање 
рокова из уговора. У 2020. години нису се одвијале значајније 
активности. 
 



64. РИТЕ УГЉЕВИК а.д.  
Угљевик 

Експлоатација угља 
(локалитет УГЉЕВИК 

ИСТОК, БОГУТОВО СЕЛО), 
општина Угљевик 

13.09.2013. 26 
година 

Концесионо предузеће је било у континуираном комерцијалном 
раду. Концесиона накнада се обрачунавала и плаћала.  

65. 

АНТИМОН д.о.о.  
Бања Лука 
(пренесено са MINECO 
LIMITED Ltd. Лондон) 

Истраживање и 
експлоатација антимона 
(локалитет ПОДКОЗАРА, 

ПОДХОМОРА и 
КОРДИЋИ), општина 

Ново Горажде 

Уговор 
закључен 

26.12.2013. 
пренос 

22.05.2014. 

30 
година 

Због потреба додатних геолошких истраживања у сврху 
прекатегоризације утврђених резерви поднешен је захтјев за 
продужење рокова за припремне радове и почетак 
комерцијалног рада. Комисија за концесије је дала сагласност на 
анекс уговора, али исти није закључен. У 2020. години нису 
провођене активности на реализацији уговора о концесији. 

66. МГ МИНД  д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског 

 камена - перидотита 
(локалитет ЉУБИЋ), 
општина Прњавор 

24.02.2014. 25 
година 

 У 2020. години израђен је Допунски рударски пројекат по којем 
је одобрено извођење рударских радова (изјава концесионара). 
Радови на експлоатацији минералне сировине се нису одвијали. 
Почетак комерцијалне производње је планиран за следећу 
годину (изјава концесионара). 

67. 
 

BIT CORPORATION д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација кречњака 
(локалитет ПОТКОМ), 
општина Берковићи 

15.04.2014. 30 
година 

Извршена је набавка опреме, доведена је вода и струја на 
каменолом, настављене су активности на завршетку припремних 
радова  и прибављању дозвола и одобрења (изјава 
концесионара). Почетак комерцијалне производње је помјерен 
за сљедећу календарску годину по добијању потребних дозвола 
(изјава концесионара).  

68. МАЈНЕКС д.о.о.  
Пале 

Истраживање и 
експлоатација  кречњака  
(локалитет ЉУБОГОШТА), 

општина Пале 

25.04.2014. 15 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине се одвијала 
континуирано са повећаним обимом производње у односу на 
претходну годину. Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. 

69. ПЛАКАЛОВИЋ ПРОМЕТ д.о.о. 
Источни Стари Град 

Експлоатација кречњака 
(локалитет ХРЕША), 

општина Источни Стари 
Град 

05.06.2014. 20 
година 

У 2020. години експлоатација, прерада и отпрема минералне 
сировине се одвијала у оквирима планираног. Остале 
активности су  реализоване у складу са уговором о концесији 
(изјава концесионара). 
 

70. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA д.о.о.  
Бања Лука 

Експлоатација угља 
(локалитет ДЕЛИЋИ И 

ПЕЉАВЕ - ТОБУТ), 
општине Угљевик и 

Лопаре 

06.11.2014. 30 
година 

До сада концесионар је израдио Елаборат о класификацији, 
категоризацији и прорачуну резерви минералне сировине на 
лежишту Делићи и Пељаве – Тобут). Резерве минералне сировине 
су потврђене од стране надлежног министарства. Концесионар је у 
протеклом периоду преговарао са стратешким партнерима у циљу 
тражења оптималних техничко – технолошких и финансијских 
рјешења за даљи развој пројекта изградње термоелектране 
Угљевик 3 (изјава концесионара). Реализација уговора директно је 
везана за пројекат изградње термоелектране и условљена је 
његовом динамиком (изјава концесионара). Урађена је иновирана 
студија економске оправданости и поднешен је захтјев за 
анексирање рокова из уговора. У 2020. години нису се проводиле 
значајније активности на реализацији концесије. 



71. 
РУДНИК БОКСИТА 
СРЕБРЕНИЦА а.д.  
Сребреница 

Експлоатација црвених 
боксита (локалитети 

ШУМАРНИЦА и 
КОСТУРИ), општина 

Сребреница 

10.02.2015. 30 
година 

 
Концесионар је био у континуираном комерцијалном раду на 
нивоу испод планираног.  Концесиона накнада није плаћана 
уредно и крајем године ушло се у репрограм свих пореских и 
осталих обавеза. Остале активности су се одвијале углавном у 
складу са уговором о концесији (изјава концесионара). 
 

72. НИСКОГРАДЊА д.о.о.  
Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ПЕЋНИК), општина 
Вукосавље 

13.02.2015. 10 
година 

 
У досадашњем концесионом периоду израђена је пројектна 
документација и поднешени су захтјеви за добијање одређених 
дозвола и одобрења. У 2020. години нису се проводиле 
активности на реализацији концесионог посла.  

73. 
 

ЈОСИПОВИЋ д.о.о. 
Добој 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ОСОЈНИЦА), град Добој 

27.02.2015. 25 
година 

У 2020. години концесионо предузеће се налазило у 
континуираном комерцијалном раду, са планираном 
производњом и отпремом. Концесионар је вршио обрачун и 
уплату концесионе накнаде. 
 

74. COMSAR ENERGY HYDRO д.о.о.  
Бања Лука 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ВАРДЕ), општина Рудо 

22.04.2015. 15 
година 

У досадашњем концесионом периоду одређене су границе 
експлоатационог поља. Током 2018. године концесионар је 
завршио управни поступак за експроријацију земљишта ради 
изградње  ХЕ Мрсово и наставио са даљњим активностима до 
почетка изградње (изјава концесионара). Реализација ове 
концесије везана је за реализацију пројекта изградње ХЕ Мрсово 
и динамички је прати (изјава концесионара). У 2020. години није 
било значајнијих активности на реализацији овог концесионог 
посла.  
 

75. ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д. 
Приједор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
доломита (локалитет 

БЕКИЋИ), општина Нови 
Град 

29.06.2015. 30 
година 

Радови на експлоатацији минералне сировине су се изводиле 
континуирано са смањеним обимом производње. Све остале 
активности су се одвијале у складу са уговором о концесији 
(изјава концесионара). Концесионар је вршио обрачун и уплату 
концесионе накнаде. 

76. 
НИСКОГРАДЊА – 
МАРЈАНОВИЋ д.о.о. 
Приједор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

серпентинита (локалитет 
ВРАНИЋ), град Приједор 

 

30.06.2015. 10 
година 

У 2020. години су се одвијале активности на реализацији 
концесионог посла, са смањеним обимом експлоатације у 
односу на претходну пословну годину. Концесиона накнада се 
обрачунавала и плаћала. 

77. 
ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
д.о.о.  
Козлук - Зворник 

Експлоатација питке воде 
(локација БАЊИЦА), 

општина Зворник 
02.07.2015. 30 

година 

 
 Експлоатација воде се одвијала у континуитету планираним 
обимом производње. Концесиона накнада се обрачунавала и 
плаћала у складу са  уговореним. 
 



78. 
 
ЗЕ МИНЕРАЛС д.о.о. Угљевик 
 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

МИЋИНО БРДО - 
МИЈАТОВЦИ), општина 

Лопаре 

20.11.2015. 
  

15 
година 

Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака се 
одвијала континуирано у већем обиму у односу на претходну 
годину. Концесионар је вршио обрачун и уплата концесионе 
накнаде.  
 

79. 

БУК ПРОМЕТ д.о.о. Бијељина 
(пренесено са POLYTEHNIKA 
д.о.о. 
Осмаци) 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

РУДНИК), општина 
Осмаци 

Уговор 
закључен 

20.11.2015. 
пренос 

08.02.2019. 

20 
година 

У 2020. години концесионар је био у пробном раду и изводили 
су се радови на припреми и отварању лежишта. Поднешен је 
захтјев за добијање употребне дозволе. По добијању употребне 
дозволе концесионар планира отпочети са комерцијалним 
радом (изјава концесионара). 

80. САРАЈЕВОИНВЕСТ д.о.о.  
Пале 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

кречњака (локалитет ХАН 
ДЕРВЕНТА), општина 
Источни Стари Град 

20.11.2015. 50 
година 

Израђена је потребна техничка документација, прибављени су 
локацијски услови и надлежно министарство је одобрило 
извођење радова по Главном рударском пројекту. У 2020. 
години није било значајних активности на реализацији уговора о 
концесији. 
 

81. ДРОБЕX д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација воде 
(локалитет ПРИБИТУВ), 

општина Берковићи 
22.12.2015. 30 

година 

У досадашњем концесионом периоду концесионар је израдио 
техничку документацију и на основу ње прибавио грађевинску 
дозволу за изградњу грађевинског објекта фабрике воде. Остале 
активности на реализацији уговора о концесији нису се 
проводиле. 
 

82. ТРАНСКОП д.о.о. 
Рогатица 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 
МЕСИЋИ), општина 

Рогатица 

05.02.2016. 50 
година 

У 2020. години израђена је додатна техничка документација за 
постројење сепарације (изјава концесионара). По одобравању 
исте концесионар планира поднијети захтјев за употребну 
дозволу и отпочети са пробним радом (изјава концесионара).  
 

83. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA д.о.о.  
Бања Лука 

Експлоатација кречњака 
(локалитет БАЉАК), 

општина Угљевик 
22.03.2016. 30 

година 

У времену протеклом од потписивања уговора о концесији 
извршена су истраживања и израђен је Елаборат о резервамама. 
Резерве минералне сировине су потврђене од стране надлежног 
министарства. Концесионар је наставио проводити преговоре са 
стратешким партнерима у циљу тражења оптималних техничко – 
технолошких и финансијских рјешења за даљњи развој пројекта 
и изградње термоелектране Угљевик 3 (изјава концесионара). 
Ова концесија је директно везана за пројекат изградње 
термоелектране и условљена је његовом динамиком (изјава 
концесионара). Израђена је иновирана студија економске 
оправданости и поднешен је захтјев за анексирање рокова из 
уговора. Осталих значајнијих активности на реализацији уговора 
није било. 
 



84.                                                                                                                                                                                                                 КОЗАРАПУТЕВИ а.д. 
Бања Лука 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ЉУБАЧЕВО), град Бања 
Лука 

20.04.2016. 30 
година 

У 2020. години концесионар се углавном налазио у 
континуираном комерцијалном раду и радови су се изводили 
према одобреној техничкој документацији. Обим производње и 
отпреме је био мањи у односу на претходну пословну годину. 
Концесиона накнад се обрачунавала и плаћала. Концесионар 
није прибавио употребну дозволу за нови дио лежишта.  
 

85.  ЛОМ д.о.о. 
Дринић – Петровац 

Експлоатација воде 
(локалитет КОЗИЛА), 
општина Петровац 

30.05.2016. 40 
година 

У 2020. години концесионар је наставио припремне активности 
на реализацији уговора о концесији (изјава концесионара).  

86. БЕПРО ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о. 
Лакташи 

Експлоатација кварцног 
пијеска (локалитет 

МАРТИНАЦ), општина 
Србац 

06.07.2016. 30 
година 

У 2020. години радови на експлоатацији минералне сировине 
одвијали су се у континуитету са смањеним обимом производње 
у односу на планирани. 
 

87. ЈАПРА а.д. 
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ДЕРВИШ КУЛА), општина 
Нови Град 

06.07.2016. 30 
година 

Експлоатација и отпрема минерале сировине у 2020. години 
одвијала се континуирано у планираним оквирима (изјава 
концесионара). Концесионар је обрачунавао и плаћао 
концесиону накнаду. 

88. ПАВИЋЕВИЋ д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација шљунка и 
пијеска (локалитет 

ЗУПЦИ – ТУРМЕНТИ), 
град Требиње 

06.09.2016. 

 
40 

година 
 

У протеклом периоду концесионар је провео све активности које 
претходе добијању употребне дозволе. Употребна дозвола није 
добијена из разлога што концесионар не може извршити 
цијепање парцеле, јер се иста сада води на граду Требиње, а 
град неће да покрене процедуру цијепања. Оваква ситација 
води у спор за који је извјесно да ће добити концесионар. 
 

89. ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ а.д. 
Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

дијабаза (локалитет 
ВУЧЈАК), општина 

Градишка 

27.09.2016. 10 
година 

У 2020. години концесионар је отпочео са радовима на 
експлоатацији. За експлоатисане количине материјала 
концесионар је измирио обавезе по основу концесионе накнаде 
(изјава концесионара). 

90. МОНТ – ГРАДЊА д.о.о. 
Угљевик 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ДОЊА КРЋИНА), општина 
Угљевик 

28.11.2016. 30 
година 

У 2020. години нису се одвијале значајне активности на 
реализацији уговора о концесији.  

91. АQУА ТИМ д.о.о. 
Лакташи 

Експлоатација подземних 
вода (локалитет ГОРЊИ 

СРЂЕВИЋИ), општина 
Србац 

15.12.2016. 30 
година 

У 2020. години је настављена експлоатација и флаширање воде 
углавном у континуитету током читаве године. Концесиона 
накнада је обрачунавана и плаћана. Све остале активности су се 
одвијале у складу са уговором о концесији (изјава 
концесионара). 
 



92.  GAČIĆ INTERCOP д.о.о. 
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
доломита (локалитет 
СКАКАВАЦ), општина 

Нови Град 

10.02.2017. 30 
година 

Надлежно министарство је одобрило  извођење радова према 
Главном рударском пројекту. Издата је Употребна дозвола и 
створени су сви предуслови за почетак комерцијалног рада. 

93. РКГ-РУДНИК КАМЕНА д.о.о.  
Горња Грапска, Добој 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ГОРЊА ГРАПСКА), град 
Добој 

20.02.2017. 12 
година 

У досадашњем концесионом периду урађен је главни рударски 
пројекат, одобрено је извођење радова по истом и активности су 
доведене до употребне дозволе. У 2020. години није било 
значајних активности на реализацији уговора о концесији. 

94. САНА КОП д.о.о. 
Рибник 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

кварцног пјешчара и 
трошног глинца 

(локалитет ЗАБЛАЋЕ), 
општина Рибник 

28.03.2017. 20 
година 

У 2020. години није било значајних активности на реализацији 
потписаног уговора. 
 

95. РУДНИК БОКСИТА д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација црвених 
боксита (локација 

СТУДЕНАЦ), општина 
Рибник 

31.05.2017. 25 
година 

Проведене су све припремне активности до подношења захтјева 
за добијање употребне дозволе. По добијању исте концесионар 
планира почети са комерцијалним радом. 

96. 

 
РУДНИК БОКСИТА д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација црвених 
боксита (локалитет 
ГРАДИНА – ПЕЦКА), 

општина Мркоњић Град 

 
11.07.2017. 30 

година 
У 2020. години концесионар је био у комерцијалном раду. 
Експлоатисане су мање количине минералне сировине. 

97. ТОВАРИЈА д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација техничког 
грађевинског  камена – 

кречњака (локалитет 
ТОВАРИЈА), општина 

Берковићи  

18.07.2017. 30 
година 

У досадашњим активностима на реализацији концесије поред 
припремних радова, урађена је пројектна документација и 
одобрено је извођење радова према Главном рударском 
пројекту. У 2020. години примјетан је одређени застој на 
реализацији концесионог посла (изјава концесионара).  

98. ЈАПРА а.д.  
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
доломита (локалитет 

БЛАТНА), општина Нови 
Град 

15.08.2017. 30 
година 

У 2020. години настављене су активности на континуираној 
производњи и продаји у складу с планираним, на приближно 
истим нивоу реализације као у претходној години.     

99. ТЕХНО МЕТАЛ д.о.о. 
Власеница 

Експлоатција 
архитектонског 

грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

САДИЛОВ ЧАИР), 
општина Хан Пијесак 

30.08.2017. 30 
година 

У 2020. години није било значајних активности на реализацији 
уговора о концесији. 
 



100. РУДНИК БОКСИТА д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

бијелог мермера 
(локалитет МАЈДАН), 

општине Језеро и 
Мркоњић Град 

27.11.2017. 30 
година 

У времену протеклом од потписивања уговора о концесији 
концесионар је провео припремне активности на изради 
техничке документације које су завршене у 2020. години и 
дошло се до  подношења захтјева за употребну дозволу.  

101. МРКОЊИЋ ПУТЕВИ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
доломита (локалитет 

ЧИРАКОВАЦ), општина 
Мркоњић Град 

19.01.2018. 30 
година 

Радови на експлоатацији минералне сировине су се одвијали у 
минималном обиму. Концесионар у зависности од потреба 
тржишта планира повећање производње у следећој години 
(изјава концесонара).  

102. БАЊА КУЛАШИ д.о.о. 
Прњавор 

Експлоатација 
термоминералне воде 
(локалитет КУЛАШИ), 

општина Прњавор 

23.03.2018. 50 
година 

По потписивању уговора о концесији одређене су границе 
експлоатационог поља. Израђен је нови Елаборат о резервама и 
потврђене су резерве минералне сировине. Концесионар је 
израдио Главни рударски пројекат који је одобрен од стране 
надлежног министарства, након чега је прибављена Употребна 
дозвола. 

103. ARCELORMITTAL д.о.о. 
Приједор 

Експлоатација жељезне 
руде (локалитет 

Омарска), град Приједор 
16.04.2018. 6 

година 

У 2020. години није добијено одобрење за извођење радова 
према Главном рударском пројекту, па самим тим није 
обезбјеђена ни употребна дозвола. Концесионар је био у 
комерцијалном раду са приближно истом производњом као у 
претходној пословној години. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана.  

104. ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д.  
Приједор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

серпентинита (локалитет 
ВУКИЋА МАЈДАН), град 

Приједор 

27.04.2018. 40 
година 

Након потписивања уговора о концесији  надлежно 
министарство је одредило границе експлоатационог поља. 
Израђен је Главни рударски пројекат и одобрено је извођење 
радова по истом. Концесионар планира након прибављања свих 
дозвола и одобрења отпочети са комерцијалним радом у 
следећој години. 

105. БЕТОН ХУРЕМАГИЋ д.о.о.  
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
доломитног кречњака 
локалитет СКАКАВАЦ -  
МАТАВАЗИ), општина 

Нови Град 

24.05.2018. 40 
година 

Од стране надлежног министарства одређене су границе 
експлоатационог поља и одобрено је извођење радова према 
Главном рударском пројекту. Концесионар је био у пробном 
ради и поднио је захтјев за употребну дозволу. По добијању 
употребне дозволе отпочеће са  комерцијалним радом. 

106. 
КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ 
ГИЉЕ – ГАС д.о.о.  
БијеЉина 

Коришћење 
термоминералне воде 

као техногене минералне 
сировине (локалитет 
КАКМУЖ), општина 

Петрово 

25.06.2018. 19 
година 

Након потписивања уговора о концесији  надлежно 
министарство је одредило границе експлоатационог поља. 
Концесионар је израдио Главни рударски пројекат који је 
одобрен од стране надлежног министарства. 



107.  ГЕОКОП д.о.о. 
Дервента 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
перидотита (локалитет 
ДЕЛИЋ БРДО), општина 

Петрово 

24.08.2018. 25 
година 

Концесионар је израдио пројектну документацију и наставио 
активности на прибављању дозвола и одобрења. Од стране 
надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог 
поља. Након добијања употребне дозволе концесионар планира 
отпочети са комерцијалним радом у 2021.  години. 

108. ГРАДИП а.д. 
Прњавор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ГРИЧ), општина Прњавор 

16.08.2018. 30 
година 

Концесионар је био у континуираном комерцијалним раду. 
Остале уговорне обавезе су се одвијале у складу са планираним, 
у нешто већем обиму у односу на претходне године. 

109. СТУДЕНАЦ д.о.о. 
Градишка 

Експлоатација подземних 
вода за флаширање 

(локалитет РАКОВИЦА – 
БУКОВИЦА), општина 

Козарска Дубица 

11.09.2018. 30 
година 

У периоду протеклом од потписивања уговора о концесији 
концесионар је проводио припремне активности у вези 
реализације уговора о концесији.   

110. АРИДАЛ д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 
ВРАЊАК), општина 

Требиње 

14.09.2018. 50 
година 

На захтјев концесионара надлежно министарство је продужило 
рокове за припремне активности до почетка комерцијалног 
рада. Продужени рокови су истекли, али концесионар није 
отпочео са комерцијалним радом.  

111. 

AQUA DORIA д.о.о. 
Дервента 
(пренесено са D&D TEAM 
д.о.о. 
Брод) 

Експлоатација подземних 
вода за флаширање 

(локалитет ДОЊА ВРЕЛА), 
општина Брод 

Уговор 
закључен 

26.10.2018. 
пренос 

14.03.2019. 

30 
година 

Након преноса уговора о концесији нови концесионар је по 
прибављању одобрења отпочео са комерцијалним радом. У 
2020. години одвијала се континуирана производња у 
смањеном обиму у односу на планирани.  

112. ЈАПРА а.д. 
Нови Град  

Експлоатација гипса 
(локалитет ПЕТКОВАЦ), 

општина Нови Град 

 
31.12.2018. 

 

30 
година 

У 2020. години нису провођене значајне активности на 
реализацији уговора о концесији због слабе потражње на 
тржишту за овом врстом минералне сировине (изјава 
концесионара). Концесионар је у преговорима са стратешким 
партнером у вези реализације пројекта изградње цементаре што 
би омогућило континуирану производњу и реализацију уговора 
о концесији. 

113. WESTERN MINING д.о.о. 
Бања Лука 

Експлоатација олова и 
цинка и пратећих метала 

бакра и сребра 
(локалитет ЧЕЛЕБИЋ), 

општина Фоча 

24.01.2019. 15 
година 

Провођене су додатне активноси на истраживањима са циљем 
повећања ресурсне базе у складу са уговором о концесији. 
Такође, концесионар је радио на припремним активностима за 
израду Главног рударског пројекта. 



114. РУДИНГ д.о.о. 
Источно Сарајево 

Експлоатација и 
флаширање воде 

(локалитет КИЈЕВО), 
општина Трново 

14.02.2019. 30 
година 

Концесионар је провео све активносити, добио употребну 
дозволу, инсталирао постројење и због поремећаја стања на 
свјетском тржишту није отпочео са комерцијалном 
производњом. Производња и флаширање воде би требала да 
иде искључиво у извоз.  

115. СУБОТИЋ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. 
Станари 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

РУДИНЕ),општина 
Станари 

20.06.2019. 20 
година 

Концесионар је у претходном периоду провео припремне 
активности, израдио потребну техничку документацију, 
обезбједио потребне дозволе и одобрења на основу чега је 
надлежно министарство издало употребну дозволу. 

116. ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ а.д. 
Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камнена – 

кречњака (локалитет 
ПЛАНИНА), град Бања 

Лука 

19.08.2019. 10 
година 

Од стране надлежног министарства одређене су границе 
експлоатационог поља и одобрено је извођење радова према 
израђеном Главном рударском пројекту.  

117. СТОГЛАВ д.о.о. 
Рудо 

Експлоатација воде за 
флаширање (локалитет 
ПАЗАЉЕ), општина Рудо 

20.08.2019. 30 
година 

Концесионар је изградио грађевински објекат пунионице за који 
је добио употребну дозволу. У току 2020. године проводио је 
активности око избора и куповине постројења за флаширање 

118. НЕК 03 д.о.о. 
Приједор 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена- 

серпентинисаног 
перидотита (локалитет 

БУКОВА КОСА), град 
Приједор 

03.09.2019. 30 
година 

Концесионар је израдио Главни рударски пројекат и исти је 
одобрен од стране надлежног министарства, добијена је Водна 
дозвола и предат је захтјев за Еколошку дозволу. По добијању 
Еколошке дозволе концесионар ће предати захтјев за употребну 
дозволу (изјава концесионара). 

 

119. 
РИТЕ Гацко а.д.  
Гацко  

Експлоатација угља 
(локалитет ПК ГАЦКО), 

општина Гацко  
06.12.2019. 4 

године 

У 2020. години концесионар је био у комерцијалном раду и 
проводио активности на експлоатацији и отпреми угља за 
потребе термоелектране. 

 

120. КУБИК – ТРАНС – 
НИСКОГРАДЊА д.о.о.  
Јакуповци, Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

рожнаца (локалитет 
ПАВЛОВ БРИЈЕГ), град 

Бања Лука 

03.02.2020. 30 
година 

Провођене су припремне активности. Концесионар је израдио 
Главни рударски пројекат и исти је одобрен од стране 
надлежног министарства. 

 

121. MESSER BH GAS д.о.о. 
Сочковац, Петрово 

Експлоатација CO2 гаса и 
термоминералне воде 

(локалитет ЦИГУША 
БАРЕ), општина Петрово 

05.02.2020. 30 
година 

Провођене су припремне активности, у оквиру којих је 
концесионар израдио Главни рударски пројекат који је упутио 
надлежном министарству на одобравање. 



 

122. VUJO FAMILY д.о.о.  
Обудовац, Шамац 

Експлоатација шљунка и 
пијеска (локалитет 

ШИБОВАЦ), општина 
Шамац 

05.02.2020. 5 
година 

Провођене су припремне активности на реализацији уговорених 
обавеза. Концесионар је израдио Главни рударски пројекат и 
исти је одобрен од стране надлежног министарства. 

 

 

123. 
KREM STONE д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација 
архитектонског 

грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

ДЕБЕЛИ БРИЈЕГ), општина 
Берковићи 

21.02.2020. 30 
година 

Одвијале су се припремне активности на реализацији уговорних 
одредби. Концесионар је израдио Главни рударски пројекат и 
исти је одобрен од стране надлежног министарства. 

 

124. ХХХ д.о.о.  
Пале 

Експлаоатција техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

РОГОУШИЋИ), општина 
Пале 

30.04.2020. 25 
година 

Након закључења уговора концесионар је  проводио припремне 
активности на реализацији уговорних одредби.  

 

125. 
НН ХОЛДИНГ д.о.о.  
Бјељина 

Експлоатација воде за 
флаширање (локалитет 
Попови), град Бјељина 

18.05.2020. 30 
година 

Послије закључивања уговора о концесији концесионар је 
проводио припремне активности на реализацији концесионог 
посла. 

 

126. АПИС д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена -  
кречњака (локалитет 

ЛУЧИН ДО), град 
Требиње  

20.07.2020. 10 
година 

Концесионар је израдио Главни рударски пројекат и исти је 
одобрен од стране надлежног министарства. 

 

 

127. 

LEDENA WATER д.о.о.  
Мокро, Пале 

Експлоатација воде за 
флаширање (локалитет 
Мокро), општина Пале 

10.08.2020. 30 
година 

По потписивању уговора о концесији концесионар је проводио 
припремне активности на реализацији концесионог посла 
(прибављени локацијски услови, закључен уговор за пројекат, 
поднешен захтјев за цијепање парцеле на којој ће се вршити 
експлоатација и друго) 

 

128. ДРИНА а.д.  
Бијељина 

Експлоатација 
опекарских глина 

(локалитет ОБРИЈЕЖ), 
град Бијељина 

20.08.2020. 23 
године 

По потписивању уоговора о концесији концесионар је наставио 
са комерцијалним радом. Од стране надлежног министарства 
одобрено је експлоатацино поље. 



 

129. ЈАПРА а.д. 
Нови Град 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 
кречњака (локалитет 

КАМИЧАНИ), град 
Приједор 

22.09.2020. 10 
година 

Провођене су припремне активности на реализацији 
концесионог посла. Од стране надлежног министарства 
одобрене су границе експлаотациног поља.  

                Закључно са редним бројем 129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОГ бр: 5. 
 

ПРЕГЛЕД ИСТЕКЛИХ И РАСКИНУТИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА  
 

Ред.
бр. Концесионар Предмет 

Датум 
закључења 

Уговора 

Период 
трајања 
Уговора 

Напомена 

    1. ТОМИЋ КОМПАНИЈА д.о.о. 
Теслић 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

габра 
(локација ТОПИЋИ -

КРТОВА), општина Теслић 

06.03.2009. 20 
година 

У периоду протеклом од потписивања уговора о концесији нису се 
проводиле значајније активности на његовој реализацији. Рокови 
нису испоштовани и концесионар практично није ни био у 
комерцијалном раду. Како се уговор није реализовао исти је 
раскинут 16.04.2020. године. 

2. НИСКОГРАДЊА д.о.о.  
Лакташи 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена - 

дијабаза 
(локација ДРУГОВИЋИ), 

општина Лакташи 

07.10.2010. 10 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине у 2020. години 
изводила се у континуитету. Остале активности на реализацији 
концесионог посла одвијале су се у планираним оквирима. Уговор 
је истекао 07.10.2020. године. Концесионар је поднио захтјев за 
закључење новог уговора о концесији. 

3. ТЕРЕX – КОП  д.о.о.  
Бијељина 

Експлоатација угља 
(локација ЛУКЕ), општина 

Угљевик 
10.11.2010. 10 

година 

На основу одобреног Допунског рударског пројекта трајне обуставе 
радова на ПК „Луке“  концесионар је извршио трајну обуставу 
радова на експлоатацији у 2019. години и урађена је рекултивација 
простора (изјава концесионара). Уговор је истекао 10.11.2020. 
године.  

4. РОМАНИТ д.о.о. 
Хан Пијесак 

Експлоатација 
архитектонског 
грађевинског  

камена - кречњака 
(локација ЈЕЛОВЦИ), 
општина Хан Пијесак 

04.5.2012. 30 
година 

Концесионар је израдио Елаборат о резервама и рјешио имовинско 
- правне односе на дијелу земљишта. Осталих активности није било. 
Може се констатовати да се концесиони посао није реализовао у 
складу са уговореним. Уговор је раскинут 16.04.2020. године. 

5. КРЕЧАНА ИНВЕСТ д.о.о. 
Челинац 

Експлоатација техничког 
грађевинског камена – 

кречњак (локалитет 
ЦРНИ ВИР), општина 

Челинац 

27.04.2018. 30 
година 

Концесионар није испоштовао рокове дефинисане уговором за 
израду техничке документације, прибавио одобрења и дозволе, и 
провео остале активности за почетак комерцијалног рада. Како 
уговорне одредбе нису реализоване уговор је раскинут 16.04.2020. 
године. Концесионар је покренуо судски спор. 

       Закључно са редним бројем 5. 

 



Ред.     
бр. Назив предузећа

Општина на 
којој се 
налази 

предметна 
концесија

Намјена 
коришћења 
земљишта

Концесион
и период 
(година)

Површина 
приликом 

закључивања 
уговора о 

концесији (ха)

Датум 
потписив

ања 
уговора

Укупна 
површина 

након 
анексирањ
а уговора о 
концесији 

(ха)

Датум 
потписивања 

Анекса  
уговора о 
концесији

Напомене

1
"Пољопривредна и 
медицинска школа" 
Бијељина                 

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

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексом Уговора 
(пољопривредно земљиште се користи за 
обављање практичне наставе).

2
"МС Компанија" д.о.о. 
Прњавор

Прњавор
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 169,7177 07.07.2008. / /

По Тужби акционарског друштва "Ратар" 
АД Прњавор поништена Одлука Владе РС  
о дојели концесије. Судски спор у току .

3
"БС - Инжењеринг" 
д.о.о. Дервента           

Брод
Воћарска 

производња
25 62,3784 05.02.2007. 62,3784 23.11.2010.

Концесионар је делимично уведен у 
посјед (на око 21 ха од укупно 62.3784 ха.

4
"MK Company" д.о.о. 
Модрича            

Модрича
Ратарска 

производња
15 151,1334 05.02.2007. 151,1334

23.11.2010.        
23.12.2020.

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексом Уговора.                                                                   
Анекс бр.2 је закључен у 2020.години, 
којим се продужава период коришћења 
концесионог добра.

5
"МБ Јоховац Комерц"  
д.о.о. Главичице-
Бијељина

Бијељина
Биљна и сточарска 

производња
15 43,6535 05.02.2007. 43,6535 26.11.2010.           

Концесионар уредно извршава  обавезе у 
складу са концесионим уговором.

6
"Браћа Павловић" 
д.о.о. Овбудовац

Пелагићево
Биљна и сточарска 

производња
15 311,7663

27.02.2007.        
19.11.2017.

245,8127 19.01.2017.

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексом Уговора.                               
Анексом је смањен износ површине дат 
под концесију.                   Концесионар је 
био у судском спору и пресуда односно 
Рјешење суда је донешено 
20.09.2019.године . Наставак судског 
спора је на вишој инстанци.

                               ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У 2020. 
год.

ПРИЛОГ бр. 6



7
"LTG Company" д.о.о. 
Бања Лука

Рибник
Спортско-економски 
риболов на ријеци 

Рибник
30 / 12.12.2005. / /

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором , и уредно извршава уплату 
концесионе накнаде.

8
"LTG Company" д.о.о. 
Бања Лука

Шипово

Спортско-економски 
риболов - флy 

фисхинг на ријеци 
Пливи

30 / 19.08.2008. / /
Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором , и уредно извршава уплату 
концесионе накнаде

9
"LTG Company" д.о.о. 
Бања Лука

Шипово
Спортско-економски 
риболов на ријеци 

Јањ
30 / 19.10.2011. / /

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором , и уредно извршава уплату 
концесионе накнаде

10
"LTG Company" д.о.о. 
Бања Лука

Рибник

Спортско-економски 
риболов флy 

фисхинг на ријеци 
Сани

20 / 03.10.2014. / /
Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором , и уредно извршава уплату 
концесионе накнаде

11
"Агрохерцеговина" а.д. 
Невесиње

Невесиње
Ратарска и 
повртарска 

производња
15 797,6292 05.02.2007.

496,9072          
496,8996

17.08.2011. 
25.10.2012.    

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексима 
Уговора.Концесиони уговор је анексиран 
два пута чиме се смањила површина 
земљишта које је дато под концесију.

12
"Попово поље" а.д. 
Требиње                

Требиње
Виноградарска и 

воћарска 
производња

25 529,93 27.02.2007. 529,93 12.04.2011.

Концесионар испуњава обавезе у складу 
са Уговором и Анексом Уговора, а 
преостале земљишне површине су 
приведене намјени.

13 "Вукоје" д.о.о. Требиње                              Требиње

Садња винове лозе 
и производња вина

25 20,4461 27.02.2007. 20,4461 16.11.2010.
Концесионар уредно извршава обавезе у 
складу са Уговором и Анексом Уговора.

14
ЗЗ "Ливач" 
Александровац                             

Лакташи и 
Градишка

Ратарска и 
сточарска 

производња
15 149,8051

14.12.2006. и 
27.02.2007.

145,4277
23.11.2010. 
27.03.2012. 
02.07.2019.

Анексом 3, закљученим у 2019. години је 
измјењена додјељена површина 
пољопривредног земљишта као и 
поступак продужења рока концесионог 
периода  Концесионар испуњава обавезе 
у складу са уговором и анексима, и 
уредно уплаћује концесиону накнаду.



15
"Зелен Гај" д.о.о. 
Градишка                

Градишка
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 235,4066

02.03.2007. и 
10.09.2009.

229,1383 14.06.2011.

Присутна је узурпација додијељеног 
земљишта од општине Градишка и 
пренешен је дио земљишта у површини 
од  15 ха у власништво општине. Дио 
права власништва из Уговора уписан је у 
Јавне евиденције. Концесиона накнада се 
уредно измирује.

16
ДОО "Дарко Комерц" 
Лакташи

Србац
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 402,5559 02.03.2007. 242,8611

20.09.2013. 
06.04.2020.

Анексом 2 смањена додјељена површина 
пољопривредног земљишта.Концесионар 
испуњава обавезе у складу са уговором. 
Обрађена је укупна додијељена површина 
и уредно се измирује концесиона 
накнада.

17
"Линија воћа" д.о.о. 
Бања Лука                

Лакташи
Расаднича 

производња
20 23,7132 02.03.2007. / /

Концесионар води спор пред надлежним 
судом.

18
"Пољопривредни 
институт Републике 
Српске" Бања Лука      

Лакташи

Експериментална и 
биолошка 

испитивања у 
биљној производњи

15 128,2340 02.03.2007. 128,5316
24.11.2010. 
23.12.2011.

Концесионар испуњава обавезе у складу 
са уговором. Поднешен је захтјев од 
стране Концесионара за додјелу додатног 
пољопривредног земљишта.

19
"МБ Импекс" д.о.о. 
Бања Лука               

Србац
Воћарска 

производња
25 53,5380 24.04.2007. 46,3075

07.12.2010. 
12.03.2013.

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексима Уговора. 
Извршена је промјена власничке 
структуре тако да је 100% власник Балаћ 
Милан

20
"Голд МГ" д.о.о. Доњи 
Жабар                

Шамац
Биљна и сточарска 

производња
15 137,4572 22.06.2007. 205,9393 23.11.2010.

Концесионар уредно испуњава све 
обавезе из уговора. Поступак продужења 
концесионог периода је у току. Анексом је 
концесионару повећања површина 
земљишта под концесијом од 68,4821.У 
прољећној сјетви у 2020.години засијане 
су следеће културе: пшеница, тритикале и 
зоб.

21 "Марбо" д.о.о. Лакташи                          Градишка
Ратарска 

производња
15 537,1930 01.08.2007. / /

Концесионар извршава уговорне обавезе, 
али тражи замјену за постојеће земљиште 
за земљиште у Александровцу, површине 
136 ха ради специфичне дјелатности.

22
ЗЗ "Сребреница" 
Сребреница                     

Сребреница
Воћарска 

производња
25 22,1200 05.09.2007. 22,1200 18.11.2010.

Концесионар извршава обавезе у складу 
са Уговором и Анексом Уговора.
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"Млин Томић" д.о.о.  -
нови концесионар (ЗЗ 
"Доматра" Трњаци-
Бијељина)                                

Бијељина
Биљна и сточарска 

производња
15 68,9795 05.09.2007. 68,9795

18.11.2010.      
12.08.2016.           
18.08.2020.

Концесионар не плаћа концесиону 
накнаду. Жиро рачун је блокиран од 
стране Пореске управе.Извршен је пренос 
концесионог уговора са ЗЗ Доматра-
Трњаци на стицаоца "Млин Томић" д.о.о. 
а који урено извршава своје уговорне 
обавезе

24

ПЗ Агро Милк   - нови 
концесионар                  
(ПЗ "Агротим" 
Бијељина)                          
(ЗЗ "Бобар" Бијељина)                           

Бијељина
Ратарска и воћарска 

производња
18 149,5967 05.09.2007. 101,0862

16.12.2011. 
22.12.2011.    
06.03.2020.

Концесионар уредно испуњава преузете 
обавезе.Закључена су 2 Уговора о преносу 
концесионих права и то са ЗЗ"Бобар" 
д.о.о. Бијељина , па након тога у 
2020.години извршен је пренос на новог 
Стицаоца ПЗ "Агро Милк"  уговора о 
преносу У 2019.години закључен Анекс 3, 
у вези измјене додјељеног 
пољопривредног земљишта а  које је 
смањено за површину од 48,5105 ха.  

25
"Agroexport Company" 
д.о.о. Нова Топола

Градишка
Биљна и сточарска 

производња
15 700,1658 21.09.2007. 733,8156

15.10.2008. 
26.11.2010.

Дио земљишта додијељеног под 
концесију је узурпирано од стране трећих 
лица. Концесионар захтијева анексирање 
Уговора о концесији за умањење укупне 
додијељене површине на 625,1183 ха, тј.  
да се из постојећег Уговора искључи 
непољопривредно земљиште. 
Концесиона накнада је уредно измирена. 
Остале обавезе из уговора о концесији и 
анекса се углавном извршавају.

26
"ПД Семберија" а.д. 
Бијељина                 

Бијељина
Ратарска и 
сточарска 

производња
30 2.612,63 19.10.2007. 2.526,40

18.11.2010. 
23.09.2011. 
06.07.2013. 
30.05.2019.

Концесионар испуњава уговорене 
обавезе. Анексом бр. 4. продужен 
концесиони период за 15 година и 
измјењена висина концесионе накнаде.(у 
складу са Правилником о критеријумима 
за одређивање висине концесионе 
накнаде )

27
"Tamaris Company" 
д.о.о.Бања Лука       

Србац
Расаднича 

производња 
украсног биља

15 187,2461 17.12.2007. 132,4680 19.10.2011.
Води се судски спор пред надлежним 
судом.
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"Вита-Ланд" д.о.о. 
Градишка-нови 
концесионар( бивши 
"Продекс-Агро" д.о.о. 
Градишка)

Козарска 
Дубица

Ратарска 
производња

15 469,4187 27.12.2007. 469,4187 23.11.2010.

Извршен пренос концесионих права на 
новог стицаоца " Вита-Ланд" д.о.о. 
Градишка. Концесионар не користи око 20 
ха концесионе површине из објективних 
околности (депресија, канали, приступни 
путеви). Концесиона накнада се плаћа 
уредно од стране новог концесионара.

29
"Castellina Srpska " 
д.о.о. Модрича

Модрича
Биљна и сточарска 

производња
20 629,2707 10.04.2008. 481,7428

12.06.2009. 
24.03.2010. 
16.02.2011. 
25.10.2012. 
16.06.2020.

Концесионар уредно измирује 
концесиону накнаду и уредно извршава 
своје уговорене и анексиране обавезе. 
Концесионару је смањена површина 
земљишта додјељеног под концесију.У 
2020. години је закључен Анекс  којим је 
продужен период трајања концесије

30
"Јелена" д.о.о. 
Козарска Дубица                        

Козарска 
Дубица

Ратарска 
производња

15 93,3823 29.05.2008. 93,3823
23.11.2010.   
23.07.2020.

Концесионар у потпуности испуњава 
обавезе у складу са уговором и Студијом 
економске оправданости.Концесиона 
накнада уплаћена у укупном обрачунатом 
износу. У 2020. години је закључен Анекс 
2 којим се продужава концесиони период

31
"Мивас Милк" д.о.о. 
Берковићи

Берковићи
Сточарска 

производња
15 27,5760 26.08.2008. 17,7690

24.05.2011.            
21.02.2018.

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.                                                                                       
Анексом из 2011.године је смањена 
концесиона површина. У 2018.години 
Анексом је усклађена висина концесионе 
накнаде у складу са Правилником о 
критеријумима за одређивање висине 
концесионе накнаде. 

32
"ЗП Комерц" д.о.о. 
Вршани-Бијељина                   

Бијељина
Ратарска и 
сточарска 

производња
30 95,4580 16.10.2008. 91,7302

09.04.2009. 
04.09.2009. 

23.11.2010.07.10.2
015.  05.11.2018.

Концесионар уредно измирује све 
обавезе из уговора.Анексима је: смањена 
додјељена површина земљишта под 
концесијом, продужен концесиони 
период за 15 година затим је повећана 
висина концесионе накнаде за продужени 
период концесионог уговора за 15.година.

33
"Крушка-ДК" д.о.о. 
Србац                     

Србац
Воћарска 

производња
25 31,3742 08.12.2008. 31,3742 17.08.2011.

Концесионар је искористио око 50% 
додијељене површине за засаде јабуке и 
крушке, а преостали дио земљишта 
захтијева крчење и привођење земљишта 
намјени за коју је додијељено.



34
"Педибкомерц" д.о.о. 
Србац            

Србац
Ратарска 

производња
15 34,3247 08.12.2008. 34,3247

23.11.2010.    
24.01.2018.

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.                                                          У 
2018.години Анексом је усклађена висина 
концесионе накнаде у складу са 
Правилником о критеријумима за 
одређивање висине концесионе накнаде 
и висине банкарске гаранције за 
коришћење пољопривредног земљишта и 
јавног водног добра.

35
"Маљчић" д.о.о. 
Градишка                  

Србац
Ратарска 

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

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе, тј. потпуна искориштеност 
додјељеног земљишта. Уредно измирује 
концесиону накнаду.                                            
Концесионару није дозвољен улазак у 
посјед на цца 40 ха земљишта, од стране 
трећег лица.

36
"Јелена" д.о.о. 
Козарска Дубица                             

Козарска 
Дубица

Ратарска 
производња

15 152,5197 10.12.2008. 152,5197
23.11.2010.     
24.01.2018.

Концесионар испуњава обавезе у складу 
са уговором и Студијом економске 
оправданости.                                                                                            
У 2018.години Анексом је усклађена 
висина концесионе накнаде у складу са 
Правилником о критеријумима за 
одређивање висине концесионе накнаде 
и висине банкарске гаранције за 
коришћење пољопривредног земљишта и 
јавног водног добра.Концесиона накнада 
у потпуности уплаћена.

37
"Агро Воће" д.о.о. 
Лакташи                

Лакташи
Воћарска 

производња
25 234,4309 23.12.2008. 69,3628

19.10.2011.    
24.01.2018.

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Концесиона накнада је уредно 
плаћена.                                                                         
Концесиона површина дата на 
коришћење је смањена Анексом Уговора 
о концесији. У 2018.години Анексом је 
усклађена висина концесионе накнаде у 
складу са Правилником о критеријумима 
за одређивање висине концесионе 
накнаде и висине банкарске гаранције за 
коришћење пољопривредног земљишта и 
јавног водног добра.



38
"Воћар" д.о.о.Бистрица- 
Градишка

Градишка
Воћарска 

производња
25 115,0604 09.03.2009. 115,0604 23.11.2010.

Штета на засадима воћки је евидентна. 
Концесионар не користи дио концесионе 
површине,  јер се иста  налази под шумом 
и ниским растињем, због чега се не 
користи за воћарску производњу. 
Предлаже се анекс  уговора о концесији.

39
"Фарма Арсенић" д.о.о. 
Козарска Дубица                    

Козарска 
Дубица

Ратарска и 
сточарска 

производња
15 148,8180 12.11.2009. 144,5399

17.08.2011.             
31.01.2018.

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Већи дио додјељене површине 
се налази и води се за подручје Хрватске 
Костајнице, Република Хрватска.                                  
Првим Анексом је смањена површина 
додјељеног концесионе површине                 
У 2018.години.Другим  Анексом је 
усклађена висина концесионе накнаде у 
складу са Правилником о критеријумима 
за одређивање висине концесионе 
накнаде и висине банкарске гаранције за 
коришћење пољопривредног земљишта и 
јавног водног добра.

40
"Природно биље" 
д.о.о. Бања Лука

Приједор Љековито биље 15 34,3478 20.09.2010. 34,3478 22.01.2013.
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.

41
ПД "Напредак" АД 
Пелагићево 

Обудовац
Ратарска  

производња
15 902,2082 14.04.2010.

По тужби Д.О.О. „АГРЕКС“ Д.Жабар, Д.О.О. 
„БРАЋА ПАВЛОВИЋ“ Обудовац и Кораћ 
Сњежана из Н.Сада поништено Рјешење 
Владе РС број:04/1-012-2-473/11 од 
17.03.2011. године о додјели концесије 
ПД „НАПРЕДАК“ Пелагићево. Поступак у 
току окр. суд у Б Луци Прес. број: 110 У 
006848 11 У од 19.04.2012. године, 
поништио је рјешење о додјели концесије 
ПД „Напредку“ Пелагићево бр. 04/1-012-2-
473/10 од 17.03.2011. године Одлука о 
извр. пресуде припремљена за Владу. 

42
"Д + В Агрос" д.о.о. 
Градишка

Градишка
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 325,1318 08.09.2011. / /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе у складу са уговором и Студијом 
економске оправданости.

43 "Вивагро" д.о.о. Србац
Градишка и 

Србац

Ратарско - сточарска 
и повртарска 
производња

15 594,3334 27.04.2012. 375,2015
20.09.2013.       
12.09.2018.

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.                                                               
Анексом из 2018.године смањена је 
концесиона површина на 375,2015 ха. У 
потпуности извршена уплата концесионе 
накнаде
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 "Голд МГ" д.о.о. Доњи 
Жабари- нови 
концесионар ,                                                         
"Агро Гроуп" д.о.о. 
Брчко-стари 
концесионара   

Шамац

Производња 
пшенице, кукуруза, 
соје,зоби и биљних 

компоненти за 
сточну храну

15 494,4532
24.07.2012. 
24.11.2020.

/ /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Од 2008. г. води се судски спор 
који је окончан вансудским поравнањем  
Концесионара и Концедента. Влада РС је 
на основу рјешења о давању сагласности 
на закључивање споразума о нагодби 
број 04/1-012-2-2890/12 од 18.12.2012. 
године склопила споразум о нагодби број 
медијације М 018/12 дана 11.01.2013. 
године. Влада РС донијела рјешење број 
04/1-012-2-269/13 од 13.02.2013. године 
којим се ставља ван снаге рјешење бр. 
04/1-012-2-2890/12 од 18.12.2012. године. 
Потом је Влада РС поднијела захтјев 
Окружном привредном суду у Добоју 
којим је тражено да се утврди да је 
ништав споразум о нагодби М 018/12.  
Донесена је пресуда бр. 60 0 Пс 017928 13 
Пс од дана 26.06.2013. године којом је 
одбијен захтјев Владе РС. На наведену 
пресуду је уложена жалба, која је 
пресудом бр.60 0 Пс 017928 13 Пж од 
дана 13.02.2014. године одбијена. Влада 
РС је затражила ревизију поступка коју је 
Врховни суд РС Пресудом бр. 60 0 Пс 
017928 14 Рев од 10.03.2016. године 
одбио. Концесиони уговор са 

      

45
"Подруми Вукоје 1982" 
д.о.о. Требиње

Требиње
Воћарска 

производња 
(маслине)

25 5,0000 01.08.2012. 5,0000 14.02.2013.
Концесионар испуњава обавезе у складу 
са уговором.

46

Јавно предузеће 
шумарства "Шуме 
Републике Српске" а.д. 
Соколац "Центар за 
газдовање кршом" 
Требиње

Требиње

Расадничка 
производња 

медитеранских 
воћних култура-

маслина, шумских и 
хортикултурних 

биљака

20 4,2823 01.08.2012. / /
Урађен је Главни пројекат. Концесионар 
испуњава обавезе у складу са уговором.

47
"Голд-МГ" д.о.о. Доњи 
Жабар                      

Шамац

Ратарско - сточарска 
пољопривредна 

производња 15 68,4821 31.05.2013. / /
Концесионар уредно испуњава обавезе из 
уговора.



48
"Пољопривредник" 
д.о.о. Дервента

Дервента
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 842,8653

19.12.2014.   
06.03.2018.

558,7767 /

Закључен је нови уговор о концесији од 
06.03.2018. године, којим је концесиона 
површина умањена са 842.8653 ха на 
558.7767 ха. Анексом број 1 смањена 
површина додијељеног пољопривредног 
земљишта.

49
"Агроунија" д.о.о. 
Србац                    

Србац
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 427,7565

20.12.2011.  
11.03.2015.

/ /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе, врши сређивање концесионих 
површина, крчи, прочишћава, изграђује 
одводно-доводне канале и врши дренажу 
концесионих површина. Анексом је 
смањена површина земљишта које је дато 
под концесију а другим анексом је 
продужен период трајања концесионог 
уговора.

50
"Андрићград" д.о.о. 
Вишеград

Вишеград

Коришћење 
пољопривредног 

земљишта за 
изградњу грађевина

30 30,9130 20.02.2012. 30,9130

19.04.2012.    
12.07.2012.  
24.06.2013.  
10.07.2013.  
06.06.2014 

Концесионар дјелимично извршава 
уговорне обавезе.

51
"Кусић путеви" д.о.о. 
Прњавор

Прњавор
Ратарска и 
сточарска 

производња
15 130,2497 14.07.2015. / /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.

52
"ЗП Комерц" д.о.о. 
Вршани-Бијељина                   

Бијељина
Ратарска и 
сточарска 

производња
30 117,8720 12.02.2016. / /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.                                                                                      

53
ЈУ Стручна и техничка 
школа , Градишка

Градишка

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта ради 

обављања 
практичне наставе 

ученика 
пољопривредне 

струке.

15 0,7953 ха 08.06.2016. / /
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.

54
"МАМЕX" 
д.о.о.Бијељина

Бијељина
Повртарска 

производња
15 12,2524 08.11.2016. / /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.

55
"ТЦ ЗОНА" д.о.о. Бања 
Лука 

Соколац
Ратарска и 
сточарска  

производња
15 428,2522 8.11.2016 / /

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.



56
"Агрофин" д.о.о. 
Требиње

Требиње

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања 
виноградарске 

производње

30 202,5976 ха 26.06.2017. / /
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе

57
Пољопривредни 
факултет Бања Лука        

 Лакташи

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта ради 

обављања научно-
истраживачког рада 

и извођења 
практичне наставе 

из области 
пољопривредне 

производње 

25 49,9633 06.07.2017. / /
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.

58

 ПП "Сноп"-нови 
концесионар ("Дуван" 
а.д. Бијељина-стари 
концесионар)

Бијељина

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања 
производње дувана 
и ратарских култура

15 83,2506 ха 05.09.2017. / /

 У 2019.години концесиони уговор 
пренешен на "ПП Сноп" д.о.о. 
Бијељина.Нови концесионар уредно 
извршава уговорне обавезе.

59
"Арифагић Инвест" 
д.о.о. Козарска Дубица

Приједор

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске 
и сточарске 
производње

15 59,6323 ха 08.02.2018. / /
Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог уговора

60
ПД "Скугрићанка" 
Горњи Скугрић, 
општина Модрича

Модрича

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње

15 57,8102 ха 08.02.2018. / /
Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог уговора



61
"МДД Гроуп" д.о.о. 
Невесиње

Невесиње

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања воћарске  
производње

25 41,3061 ха 15.02.2018. / /

Уговор је  закључен 2018.године                    
Ослобођен од обавезе плаћања 
концесионе накнаде у првих 6 (шест ) 
године концесионог периода (воћарска 
дјелатност).

62
"Млин Павловић" д.о.о. 
Црњелово  Горње, 
општина Бијељина 

Бијељина

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско 
сточарске  

производње

15 53,9901 ха 23.03.2018. 44,1725
09.07.2020. 
09.11.2020.

Од укупно додјељење површине 
Концесионар обрађује 25 ха, остала 
додијељена површина је под узурпацијом 
трећих лица. Анексом је смањена 
површина земљишта датог под концесију, 
а Анексом 2, закљученим у 2020.години је 
продужен концесиони период. 
Концесионар измирује своје уговорне 
обавезе.

63
"Мивас Милк" д.о.о. 
Берковићи

Берковићи

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско 
сточарске  

производње

15 65,4104 23.03.2018. / /
Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог уговора.

64
"Николић промет" 
д.о.о. Батковићи, 
општина Бијељина

Бијељина

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско 
сточарске  

производње

15 97,6100 23.03.2018. 97,3281 /

Концесионар није у потпуности уведен у 
посјед. Концесионар користи укупно 
додјељење површине само 39,11 ха, јер је 
од стране трећих лица узурпирана 
површина од 58,50 ха. Анексом из 
2020.године је продужен конццесиони 
период.

65
"Кумини" д.о.о. 
Невесиње

Невесиње

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања воћарске 
производње

25 25,0877 14.08.2018. / /

Ослобођен од обавезе плаћања 
концесионе накнаде у првих 6 (шест ) 
године концесионог периода (воћарска 
дјелатност).



66
ЈУ "Ергела Вучјак" 
Прњавор 

Прњавор

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње

30 2.356.926 24.09.2018. / /

Концесионар је закљученим уговором о 
концесији ослобођен обавезе плаћања 
концесионе накнаде за период од првих 
10 година трајања концесије.

67
ПЗ "Агро СБС" п.о. 
Дворови

Бијељина

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње

30 20,857 16.06.2020. / / Уговор је закључен 2020. године.

68
"Еко-био" д.о.о. 
Козарска Дубица

Козарска 
Дубица

Уговор о концесији 
за коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње

30 100,5718 16.06.2020. / / Уговор је закључен 2020. године.

Закључно са редним бројем 68.



Ред.бр. Назив 
Концесионара

Локалитет 
на којем се 

нализи 
предмет 

концесије

Намјена 
коришћења 
земљишта

Концесио
ни 

период 
(година)

Површина 
приликом 

закључења 
Уговора(ха)

Датум 
закључе

ња 
Уговора

Површина 
послије 
Анекса 

Уговора

Датум 
закључе

ња 
Анекса 

НАПОМЕНА

1.
АД ФАРМЛАНД, Нова 
Топола

Градишка 
Ратарска и 
сточарска 

производња 
15 2.437,24 26.11.2004. 865,8544 12.06.2013. 

Уговор број 01-33-
6731/04 са 

припадајућим 
Анексом , 

закљученим дана 
12.06.2013. године је 

истекао u 2020. 
години .

Закључно са редним бројем 1.

 ПРЕГЛЕД ИСТЕКЛИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ У 2020. години -КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ПРИЛОГ бр.7



Ред.бр. Концесионар Општина Површина 
(м2)

Намјена 
коришћења 
земљишта

Једнократна 
накнада

Годишња 
концесиона 

накнада

Концесиони 
период

Датум потписа 
уговора 

1.
"Белависта" д.о.о. 
Лакташи

Лакташи 400 м2
Изградња мотела 

,туристичка дјелатност, 
на ријечној обали

600,00 КМ
2,5% од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра
30 година 14.10.2010.

2.
"Рибњаци " а.д. 
Доњи Жабари

Доњи Жабари

14,2712 водена 
површина и 

5.0279 копнена 
површина 

Гајење рибе и 
изградња објеката за 

рекреацију
2.000,00 КМ

2 % од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра

25 година за водену 
површину и 15 

година за копнену 
површину

26.03.2007.

3.
"Елинг рибарство" 
д.о.о. Теслић

Калиновик

0,3250 копнене 
површине и воде 

из Врховинске 
ријеке 

Изградња и 
коришћење рибњака 

"Хотовље"
1.296,00 КМ

2 % од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра
30 година 31.05.2012.

4.
"Бутрекс-рибарство" 
д.о.о. Требиње

Требиње
Језеро Горица 

0,0282 копнена 
површина 

Кавезни узгој рибе 6.000,00КМ
1,7 % од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра

20 година за копнену 
површину

10.10.2012

5.
"Бутрекс-рибарство" 
д.о.о. Требиње

Вишеград

За изградњу 
плутајуће 

платформе 200 
кавеза

Изградња и 
коришћење рибњака 

8.193,00 КМ
2,4 % од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра
30 година 21.10.2014.

6.
"Слап" д.о.о. 
Рогатица

Рогатица 

За изградњу 
плутајуће 

платформе 60 
кавеза

Изградња и 
коришћење рибњака 

7.497,36 КМ
2,1 % од бруто прихода 
насталог коришћењем 

јавног добра
30 година 10.02.2011.

ПРИЛОГ бр.8

ПРЕГЛЕД ДОДЈЕЉЕНИХ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ЈАВНОГ ВОДНОГ ДОБРА

ПРЕГЛЕД ДОДЈЕЉЕНИХ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ И ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ГАЈЕЊЕ РИБЕ 

Закључно са бројем 6.
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