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1. УВОД 
 
Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 

2021. гпдину (у даљем тексту: Извјещтај) пбухвата перипд пд 01. јануара дп 31. децембра 2021. 
гпдине и представља гпдищои извјещтај п раду Кпмисије за кпнцесије Републике Српске (у 
даљем тексту: Кпмисија). 

Ппднпщеоем гпдищоег извјещтаја п раду и финансијскпг извјещтаја Кпмисије за 2021. 
гпдину, Кпмисија испуоава свпју закпнску пбавезу извјещтаваоа, а схпднп пдредби шлана 60. 
Закпна п кпнцесијама, према кпјпј се Извјещтај ппднпси најкасније дп 30. априла текуће 
гпдине за претхпдну календарску гпдину.  

Извјещтај приказује нашин на кпји Кпмисија изврщава пбавезе у пквиру свпјих 
надлежнпсти и испуоава свпју мисију, те је исти састављен пд ппдатка п изврщеним 
прпвјерама рада кпнцесипнара, ппднесеним захтјевима, рјещеоима Кпмисије, брпју и врсти 
предмета кпје је Кпмисија разматрала, кап и п другим инфпрмације из дјелпкруга рада 
Кпмисије, билп да је Кпмисија ппступала пп службенпј дужнпсти, билп пп захтјеву надлежнпг 
пргана или заинтереспванпг лица.  

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

Извјещтај садржи 7 (седам) дијелпва.  

Први дип je увпдни дип и пднпси се на ппщте ппдатке п Кпмисији, шланпвима 
Кпмисије, те п ппјмпвима кпји мпгу бити назнашени и кприщћени у Извјещтају. 

У другпм дијелу је пбрађен правни пквир кпнцесија у Републици Српскпј и у истпм су 
наведени прпписи кпји се директнп примјеоују и пднпсе на пбласт кпнцесипнарства 
(ппзитивни прпписи и прпписи кпји су престали да важе), те прпписи кпји се ппсреднп 
примјеоују и пднпсе на пбласт кпнцесипнарства. 

Трећи дип Извјещтаја се пднпси на пснпвне активнпсти Кпмисије и састпји се пд вище 
пдјељака: кљушне активнпсти Кпмисије; прпвјера рада кпнцесипнара; активнпсти Кпмисије из 
пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката; активнпсти Кпмисије из пбласти 
изградое и кприщћеоа гаспвпда и нафтпвпда; активнпсти Кпмисије из пбласти минералних 
ресурса; активнпсти Кпмисије из пбласти тргпвине и туризма; активнпсти Кпмисије из пбласти 
сапбраћаја и веза; активнпсти Кпмисије из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и 
впдних дпбара; активнпсти Кпмисије из пбласти финансија. Дакле, у трећем дјелу Извјещтаја 
приказане су активнпсти Кпмисије пп ппјединим кпнцесипним пбластима. 

Четврти дип Извјещтаја гпвпри п кпнцесипнпј накнади у извјещтајнпм перипду. 

У петпм дијелу су изнесени ппдаци п финансијскпм извјещтају Кпмисије, те п нашину на 
кпји Кпмисија управља свпјим ресурсима, а такпђе је детаљнп пбразлпжен финансијски дип 
ппслпваоа Кпмисије, ташније, изнпс бучета Кпмисије и други прихпди с једне стране, а са 
друге стране коигпвпдственп исказани трпщкпви и расхпди, те финансијски резултат Кпмисије 
на крају 2021. гпдине.  

Шести дип се пднпси на пбједиоене закљушке кпмплетнпг Извјещтаја Кпмисије са 
псвртпм на рад, ставпве и мищљеоа Кпмисије, кап и указиваое на актуелну прпблематику пп 
свим пбластима у ппступку дпдјеле кпнцесија у Републици Српскпј. 

Седми дип садржи прилпге Извјещтаја – табеларне прегледе пп кпнцесипним 
пбластима. 
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1.1. Кпмисија  
 
Кпмисија је сталнп и независнп регулатпрнп тијелп са свпјствпм правнпг лица и са 

правима и пбавезама утврђеним Закпнпм п кпнцесијама. Пснпвана је Закпнпм п кпнцесијама 
из 20021. гпдине, а заппшела са радпм накпн именпваоа првпг сазива Кпмисије на сједници 
Нарпдне Скупщтине Републике Српске, пдржане дана 23.01.2004. гпдине2. 

Кпмисија је, у свпм раду, сампстална и ппдлијеже надзпру Нарпдне скупщтине 
Републике Српске, кпјпј и пдгпвара. 

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

Кпмисије је и 2021. гпдине пстварила знашајне кпраке на ппљу сарадое са другим 
институцијама у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини, пружајући им ппдрщку на изради 
закпна и других прпписа, извјещтаја, анализа и слишнп, уважавајући знашај правнпг и 
регулатпрнпг пквира за функципнисаое кпнцесипнпг сектпра у Републици Српскпј. 

Прпстприје Кпмисије се налазе у улици Саве Мркаља, на брпју 16, трећи спрат. 

Интернет страница Кпмисије 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 пснпвних инфoрмaциja и пoсљeдоих дoгaђaоa.  

Рад Кпмисије заснива се на пдредбама Закпна п кпнцесијама3, ппдзакпнским актима и 
Дпкументу п пплитици дпдјеле кпнцесија4. Кпмисија је у свпјпј дјелатнпсти у прпцеснпм дијелу 
ппступала у складу са пдредбама Закпна п ппщтем управнпм ппступку5, те другим ппзитивнп-
правним прпписима, кпјима се директнп или индиректнп регулище пбласт кпнцесија у складу 
са пснпвним нашелима ппступка дпдјеле кпнцесија. 

 

  

                                                             
1
 Закпн п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 25/02); 

2
 Пдлуке п именпваоу пбјављене  у „Службенпм гласнику Републике Српске“, брпј: 12/04; 

3
 У вријеме сашиоаваоа Извјещтаја, на снази је Закпн п кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13, 16/18, 

70/20 и 111/21); 
4
 „Службени гласник Републике Српске“, брпj: 31/06; 

5
 „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18;  

 

http://www.koncesije-rs.org/
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1.2. Шланпви Кпмисије 
 
Чланпве Кпмисије шине истакнути струшоаци из пбласти права, екпнпмије, технишких и 

других пдгпварајућих струка и именује их Нарпдна скупщтина Републике Српске, на приједлпг 
Владе Републике Српске, накпн спрпведенпг јавнпг кпнкурса. Чланпви Кпмисије за кпнцесије 
се именују на перипд пд 5 (пет) гпдина и мпгу бити именпвани на јпщ један мандат. 

Кпмплетна прпцедура јавнпг кпнкурса те ппступка за избпр и именпваое нпвих 5 (пет) 
шланпва Кпмисије накпн щтп је истекап мандат ранијем сазиву је заврщена у 2021. гпдини  и 
Нарпдна скупщтина Републике Српске, на приједлпг Владе Републике Српске, је именпвала 
нпви сазив Кпмисије: 

 Маја Шупут, предсједник Кпмисије; 

 Ненад Рашић, замјеник предсједника Кпмисије; 

 Гпран Мищић, шлан Кпмисије; 

 Владан Андрић, шлан Кпмисије; 

 Зпран Филиппвић, шлан Кпмисије. 

Секретар Кпмисије је Младен Дрљаша.  

 

1.3. Ппјмпви у Извјештају 
 

Ппјмпви кпји се кпристе у Извјещтају: 

 „кпнцендент“ је Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у име Републике или 
скупщтина јединице лпкалне сампуправе, у име јединице лпкалне сампуправе; 

 „кпнцесипнар“ је привреднп друщтвп пснпванп у складу са прпписима Републике, а са 
кпјим је кпнцендент закљушип угпвпр п кпнцесији; 

 „надлежни прган“ је министарствп надлежнп за ппједину пбласт у кпју спада предмет 
кпнцесије за шију дпдјелу је надлежна Влада, пднпснп градпнашелник или нашелник 
ппщтине, за предмет кпнцесије из надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе, у 
складу са Закпнпм п кпнцесијама; 

 „ппнуђаш“ је свакп дпмаће или странп правнп или физишкп лице, кпнзпрцијум два или 
вище угпвпрпм ппвезаних правних лица, кпји је дпставип ппнуду у ппступку дпдјеле 
кпнцесије; 

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

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

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

 
 
 
 
 



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

7 
 

2. ПРАВНИ ОКВИР КОНЦЕСИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

2.1. Закпнски прпписи 
 

 Закпн п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13,  16/18, 70/20 
и 111/21); 

 Закпн п кпнцесијама6  ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 25/02, 91/06 и 
92/09), кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п кпнцесијама ("Службени 
гласник Републике Српске", брпј: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21); 

 

Важећи Закпн п кпнцесијама је усвпјен на 28. сједници Нарпдне скупщтине Републике 

Српске и пбјављен у „Службенпм гласнику Републике Српске“, брпј: 59/13, дана 15.07.2013. те 

ступип на снагу 23.07.2013. гпдине. Закпн п измјенама и дппунама закпна п кпнцесијама је 

усвпјен на 23. сједници Нарпдне скупщтине Републике Српске и пбјављен у „Службенпм 

гласнику Републике Српске“, брпј: 16/18, дана 23.02.2018. гпдине, те ступип на снагу 

03.03.2018. гпдине. Наредни Закпн п измјенама и дппунама закпна п кпнцесијама је усвпјен на 

10. сједници Нарпдне скупщтине Републике Српске и пбјављен у „Службенпм гласнику 

Републике Српске“, брпј: 70/20, дана 16.07.2020. гпдине, те ступип на снагу 24.07.2020. гпдине. 

Ппсљедоа измјена Закпна п кпнцесијама била је 2021. гпдине, када је Закпн п измјенама и 

дппунама закпна п кпнцесијама  усвпјен на 19. сједници Нарпдне скупщтине Републике Српске 

и пбјављен у „Службенпм гласнику Републике Српске“, брпј: 111/21, дана 09.12.2021. гпдине, 

те ступип на снагу 17.12.2021. гпдине. 

Важећим Закпнпм п кпнцесијама, кап пснпвним закпнпм кпји се пднпси на пбласт 

кпнцесипнарства, уређују се предмет, надлежнпст, ппступак и услпви ппд кпјима се мпгу 

дпдјељивати кпнцесије у Републици Српскпј, елементи угпвпра п кпнцесији, кап и престанак 

угпвпра п кпнцесији, права и пбавезе кпнцесипнара и кпнцендента, надлежнпст Кпмисије за 

кпнцесије и друга питаоа пд знашаја за пствариваое кпнцесипних прпјеката.  

Циљ закпна је да ствпри јаван, недискриминатпран и јасан правни пквир за 

утврђиваое услпва ппд кпјима се дпмаћим и страним привреднп-правним субјектима мпгу 

дпдјељивати кпнцесије ради привлашеоа дпмаћих и страних инвеститпра и ствараоа 

амбијента за снажнији привредни развпј, те пдгпвпрнпг управљаоа прирпдним бпгатствима и 

јавним дпбрима у Републици Српскпј. Пвим Закпнпм регулисан је, између псталпг, и ппступак 

за дпдјелу кпнцесија. 

Ппступак дпдјеле кпнцесија заснива се на нашелима транспарентнпсти, 

недискриминације, тржищне кпнкуренције, једнакпг третмана ппнуђаша, слпбпде кретаоа 

рпба и услуга, защтите јавнпг интереса, ефикаснпсти и екпнпмишнпсти, прпппрципналнпсти, 

защтите живптне средине и равнпправнпсти угпвпрних страна, щтп у кпнашници има за циљ 

ствараое ппвпљнијих ефеката пп Републику Српску. 
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 У пвпм дијелу наведени су закпни кпји су регулисали ппступак дпдјеле кпнцесије, a кпји су престали да важе дпнпщеоем нпвпг 
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2.1.1. Примјена других Закпна у ппступку дпдјеле кпнцесија 
 

 Закпн п ппщтем управнпм ппступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске”, брпј: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), кап прпцесни закпн, Кпмисија примјеоује 

приликпм пдлушиваоа у складу са пдредбпм шлана 57. Закпна п кпнцесијама.  

 Закпн п страним улагаоима („Службени гласник Републике Српске", брпј: 21/18). 

Примјена наведенпг Закпна пд стране Кпмисије пднпси се на пдредбе п правима и 

пбавезама страних улагаша када су у питаоу Кпнцесије; 

 Закпн п страним улагаоима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", 

брпј: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13), кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п 

страним улагаоима, брпј: 21/18); 

 Закпн п страним улагаоима и кпнцесијама7 („Службени гласник Републике Српске”, брпј: 

21/96 и 05/99), кпји је престап да важи ступаоем на снагу Закпна п страним улагаоима 

(„Службени гласник Републике Српске", брпј: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13); 

 Закпн п јавним набавкама Бпсне и Херцегпвине  („Службени гласник Бпсне и 

Херцегпвине”, брпј: 39/14), у ппступцима јавних набавки, те у дијелу ппступка 

прпвпђеоа ппступка пп јавнпм ппзиву, укљушујући и птвараоа ппнуда и другп, и тп у 

дијелу кпји није регулисан Закпнпм п кпнцесијама и другим ппсебним закпнима. 

 

2.1.2. Други закпни кпји се ппсреднп примјеоују у ппступку дпдјеле кпнцесија 
 

Кпмисија, у пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти, примјеоује и друге ппзитивне 

прпписе Републике Српске, а у складу са свпјим надлежнпстима, и тп: Закпн п раду; Закпн п 

инспекцијама у Републици Српскпј; Закпн п слпбпди приступа инфпрмацијама Републике 

Српске; Закпн п лпкалнпј сампуправи; Закпн п Правпбранилащтву Републике Српске; Закпн п 

бучетскпм систему Републике Српске; Закпн п дану Републике; Закпн п пвјераваоу пптписа, 

рукпписа и преписа; Закпн п пешатима; Закпн п пплитици директних страних улагаоа у Бпсни и 

Херцегпвини; Закпн п празницима; Закпн п рашунпвпдству и ревизији Републике Српске; Закпн 

п теритпријалнпј прганизацији Републике Српске; Закпн п управнпј инспекцији; Закпн п 

уређеоу прпстпра и грађеоу; Закпн п трезпру; Закпн п защтити живптне средине; Закпн п 

Влади Републике Српске; Закпн п експрппријацији; Закпн п стварним правима; Закпн п 

тржищту хартија пд вриједнпсти; Закпн п занатскп-предузетнишкпј дјелатнпсти; Закпн п јавним 

предузећима; Закпн п јавним путевима; Закпн п наципналним паркпвима; Закпн п 

телекпмуникацијама; Закпн п кпмуналним дјелатнпстима; Закпн п защтити ваздуха; Закпн п 

впдама; Закпн п управљаоу птпадпм; Закпн п туризму; Закпн п јавним скијалищтима; Закпн п 

угпститељству; Закпн п ппљппривреднпм земљищту; Закпн п сппменицима и сппмен-

пбиљежјима пслпбпдилашких ратпва; Закпн п привредним друщтвима; Закпн п јавнп-

приватнпм партнерству у Републици Српскпј; Закпн п рибарству; Закпн п електришнпј енергији; 

Закпн п енергетици; Закпн п баоама; Закпн п лпвству; Закпн п играма на срећу; Закпн п 

превпзу у друмскпм сапбраћају; Закпн п културним дпбрима; Закпн п щумама; Закпн п 

пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији; Закпн п рударству; Закпн п 

геплпщким истраживаоима; Закпн п гасу и другп.  

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

Закпна п кпнцесијама, искљушивп из разлпга щтп је неппхпднп да се наведени закпнски пквир на пснпву кпјег су дпдјељиване 
кпнцесије и закљушивани угпвпри п кпнцесији на вищедеценијске перипде, и на пснпву шијих пдредби се пкпншавају раније 
заппшети ппступци дпдјеле кпнцесија 



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

9 
 

Ефикасна примјена Закпна п кпнцесијама зависи пд наведених материјалних прпписа 

(и других пднпсних прпписа) кпјима се регулищу ппсебне пбласти кпје мпгу бити предмет 

кпнцесија. Пва међузависнпст пгледа се у степену нпрмиранпсти пбласти кпје мпгу бити 

предмет кпнцесија, такп да се недвпсмисленп прппище да се пдређена дпбра (ппщта, јавна, 

прирпдна) мпгу дпдјељивати путем кпнцесипнпг ппступка, пднпснп кпнцесипнпг угпвпра.  

Ппстпји  знатна неусаглащенпст ппзитивнп-правних прпписа са Закпнпм п кпнцесијама. 

Збпг тпга је неппхпднп изврщити усаглащаваое закпна и других ппзитивних правних прпписа 

са важећим Закпнпм п кпнцесијама. У наведенпм кпнтексту, пптребнп је истаћи неппхпднпст 

усаглащаваоа  Закпна п впдама, Закпна п щумама Републике Српске, Закпна п лпвству, Закпна 

п рибарству, Закпна п играма на срећу, Закпна п јавнп-приватнпм партнерству, Закпна п 

страним улагаоима, те и других релевантних закпна. 
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3. ОСНОВНЕ  АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ 
 

Надлежнпст8 Кпмисије за кпнцесије је да: 

 припрема Дпкумент п пплитици дпдјеле кпнцесија и предлаже оегпвп усвајаое у 
Нарпднпј скупщтини Републике Српске, 

 прати изврщеое Дпкумента п пплитици дпдјеле кпнцесија, 

 даје сагласнпст на студију екпнпмске пправданпсти, 

 даје сагласнпст на дпкументацију за јавнп надметаое, 

 даје приједлпг рјещеоа п избпру најппвпљнијег ппнуђаша и дпдјели кпнцесије, 

 врщи птвараое и вреднпваое приспјелих ппнуда пп јавнпм ппзиву за дпдјелу 
кпнцесије, 

 даје сагласнпст на приједлпг угпвпра п кпнцесији и анекс угпвпра п кпнцесији, 

 пдпбрава рпкпве и услпве стандарднпг угпвпра п пружаоу јавних услуга кприсницима, 

 прпвјерава цјелпкупан рад кпнцесипнара, у складу са угпвпрпм п кпнцесији, 
укљушујући ппсебнп кпнтинуиранп снабдијеваое кприсника услугама, квалитет услуга, 
примјену тарифа и других услпва угпвпра, 

 пдлушује п жалбама кприсника услуга, у вези са висинпм накнаде и другим услпвима 
ппд кпјима кпнцесипнар пружа јавне услуге, укпликп ппсебним закпнпм није у 
надлежнпсти другпг пргана, 

 даје сагласнпст на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјену власнишке структуре у 
кпнцесипнару, 

 даје претхпдну сагласнпст на псниваое залпжнпг права у кприст финансијске 
прганизације, 

 впди регистар угпвпра п кпнцесијама и 

 пдлушује п другим захтјевима, у складу са надлежнпстима утврђеним Закпнпм п 
кпнцесијама. 

 

Рад Кпмисије је јаван и Кпмисија мпже да пдржи јавну расправу п билп кпм питаоу из 
свпје надлежнпсти9. 

3.1. Кључне активнпсти Кпмисије 
 
Кпмисија пдлуке из свпје надлежнпсти дпнпси на сједницама. 

Тпкпм 2021. гпдине, Кпмисија је пдржала 47 (шетрдесет и седам) редпвних сједница. На 
Редпвним сједницама разматрана су и дпнпщена акта из регулатпрне надлежнпсти, у складу 
са надлежнпстима прпписаним напријед наведеним закпнима. Истп такп, на редпвним 
сједницама разматрана су питаоа и усвајани акти административне и финансијске прирпде. 

  

                                                             
8
 Члан 53. Закпна п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13,  16/18, 70/20 и 111/21) 

9
 Члан 54. Закпна п кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13,  16/18, 70/20 и 111/21) 
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У табели 1 дати су ппдаци п структури и брпју усвпјених аката на редпвним сједницама. 

 
Табела 1 – Структура и брпј дпнесених аката у 2021. гпдини 
 

Редовне сједнице Комисије – 47 
Врсте дпнесених/усвпјених аката Брпј 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на анекс 
угпвпра п кпнцесији 

24 

Рјещеоа п пдбијаоу даваоа сагласнпсти на 
анекс угпвпра п кпнцесији 

1 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на студију 
пправданпсти 

13 

Приједлпг рјещеоа п избпру најппвпљнијег 
ппнуђаша и дпдјели кпнцесије 

13 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на угпвпр п 
кпнцесији 

19 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на уступаое 
угпвпра п кпнцесији 

5 

Рјещеоe п пдбијаоу даваоа сагласнпсти на 
уступаое угпвпра п кпнцесији 

1 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на прпмјену 
власнишке структуре кпнцесипнара 

4 

Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на псниваое 
залпжнпг права 

1 

Рјещеое п даваоу сагласнпсти на 
дпкументацију за јавнп надметаое 

13 

Пдлуке  39 
Закљушци 8 

Ппщти акти из регулатпрне надлежнпсти - 
Пбавјещтеоа за јавнпст - 
Записници са сједница 47 

Записници из прпвјера рада Кпнцесипнара 36 
Јавнп птвараое ппнуда пп јавнпм ппзиву за 

дпдјелу кпнцесије 
15 

Псталп 314 
 

Кпмисија је у 2021. гпдини врщила ревизију, усклађиваое и ажурираое ппдатака из 

Регистра угпвпра п кпнцесијама. Ажурирани, савременији Регистар угпвпра п кпнцесијама 

биће пбјављен на интернет страници Кпмисије у априлу мјесецу 2022. гпдине. 
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Слика 1 – Преглед аката из регулатпрне надлежнпсти Кпмисије за 2021. гпдину 

  

Дп краја 2021. гпдине, укупнп је закљушенп 495 (шетиристптине деведесет пет) угпвпра 
п кпнцесији. Пд наведенпг брпја закљушених угпвпра п кпнцесији, Министарствп енергетике и 
рударства закљушилп је 360 (тристптине щездесет) угпвпра, Министарствп за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствп и екплпгију закљушилп је 1 (један) угпвпр п кпнцесији, Министарствп 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде закљушилп је 123 (стптину двадесет три) угпвпра п 
кпнцесији, Министарствп сапбраћаја и веза закљушилп је 4 (шетири) угпвпра п кпнцесији, 
Министарствп тргпвине и туризма закљушилп је 6 (щест) угпвпра п кпнцесији и Министарствп 
финансија закљушилп је 1 (један) угпвпр п кпнцесији. 

 
 
 

Слика 2 – Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији дп краја 2021. гпдине, пп респрнп 

надлежним министарствима 
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 У 2021. гпдини закљушенп је 17 (седамнаест) нпвих угпвпра п кпнцесији, пд кпјих 1 
(један) угпвпр из пбласти енергетике, 8 (псам) угпвпра из пбласти минералних ресурса и 8 
(псам) угпвпра из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта.  

У Табели 2 наведени су угпвпри кпји су закљушени у 2021. гпдини. 

 

Табела 2 – угпвпри п кпнцесији кпји су закљушени у 2021. гпдини 

 
УГОВОРИ О КОНЦЕСИЈИ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧЕНИ У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ ЛОКАЦИЈА КОНЦЕСИОНАР 

1.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа 
ппљппривредне 

прпизвпдое-сјеменске 
прпизвпдое житарица, на 

ппдрушју ппщтине 
Кпзарска Дубица 

Кпзарска Дубица „ЈЕЛЕНА“ д.п.п. Кпзарска Дубица 

2.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарскп-
стпшарске прпизвпдое, на 
ппдрушју ппщтине Шамац 

 
Шамац 

„ГПЛД-МГ“ д.п.п. Дпои Жабар 

3.  

Кпнцесија за 
експлпатацију технишкпг 

грађевинскпг камена- 
серпентинита на лежищту 

„БАБИЋА КАМЕН", град 
Приједпр 

Приједпр 
„БАБИЋ-ПРЕВПЗ“ д.п.п. Кпзарска 

Дубица 

4.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое, на ппдрушју 

града Бијељина 

Бијељина „M GROUP“ д.п.п. Бијељина 

5.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм земљищту 
у свпјини Републике Српске 

ради пбављаоа впћарске 
прпизвпдое-интензивни 
узгпј лијеске, на ппдрушју 
ппщтине Кпзарска Дубица 

Кпзарска Дубица 
„СЕРВИС И ЛПГИСТИКА“ д.п.п. 

Кпзарска Дубица 

6.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое и 
прпизвпдое 

индустријскпг биља, на 
ппдрушју града Бијељина 

Бијељина „ГМ- ПРПМ“ д.п.п. Бијељина 
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7.  

Кпнцесија за 
експлпатацију 

архитектпнскпг 
грађевинскпг камена-
андезита на лежищту 
„СКАКАВАЦ", ппщтина 

Сребреница 

Сребреница „ДАЦИТ“ д.п.п. Сребреница 

8.  

Kпнцесијa за 
експлпатацију угља на 

лежищту „МЕДНА", 
ппщтина Мркпоић Града 

Мркпоић Град „МЕДНА НВ“ д.п.п. Мркпоић Град 

9.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое, на ппдрушју 
ппщтине Кпзарска Дубица 

Кпзарска Дубица 
„AGRILOGISTICA MWK R.E.B.“ д.п.п. 

Нпви Град 

10.  

Кпнцесија за 
експлпатацију 

литптамијскпг крешоака- 
креде на лежищту 

„ТУТОЕВАЦ- ЛУКИЋА 
ВИНПГРАДИ", ппщтина 

Угљевик 

Угљевик „CAT PUTEVI“ д.п.п. Угљевик 

11.  

Кпнцесија за 
експлпатацију 

архитектпнскпг 
грађевинскпг камена- 
крешоака на лежищту 

„ДПОА БИЈЕОА", 
ппщтина Невесиое 

Невесиое „DVOR STONE“ д.п.п. Невесиое 

12.  

Кпнцесија за изградоу и 
кприщћеое спларне 

фптпнаппнске електране 
„Невесиое", ппщтина 

Невесиое 

Невесиое 
„СЕ НЕВЕСИОЕ“ („СПЛАРНА 

ЕЛЕКТРАНА НЕВЕСИОЕ“) д.п.п. 
Рамићи, Баоа Лука 

13.  

Кпнцесија за 
експлпатацију кварцнпг 

пијеска и кварцнпг 
щљунка на лежищту 

„БУСИЈА", град Звпрник 

Звпрник „КЕСП-ГРАДОА“ д.п.п. Звпрник 

14.  

Кпнцесија на 
ппљппривреднпм 

земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарскп - 
стпшарске прпизвпдое, на 

ппдрушју ппщтине Брпд 

Брпд 
„ППЉППРИВРЕДНИК“ а.д. Дервента 
(нпви назив: „ППЉППРИВРЕДНИК“ 

д.п.п. Дервента) 

15.  

Кпнцесија за 
експлпатацију технишкпг 

грађевинскпг камена- 
крешоака на лежищту 
„КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ- 
КАРАУЛА", ппщтина 

Трнпвп 

Трнпвп 
„МЈ-ЗЕМЉПКПП-ИНЖИОЕРИНГ“ 

д.п.п. Истпшна Илича 

16.  
Кпнцесија на 

ппљппривреднпм 
Пелагићевп 

Ппљппривреднп дпбрп „НАПРЕДАК“ 
а.д. Пелагићевп 
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земљищту у свпјини 
Републике Српске ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое, на ппдрушју 

ппщтине Пелагићевп 

17.  

Кпнцесија за 
експлпатацију технишкпг 

грађевинскпг камена- 
крешоака на на лежищту 

„ДРЕНПВАЧА-ЗАПАД", 
град Приједпр 

Приједпр 
„НИСКПГРАДОА-МАРЈАНПВИЋ“ 

д.п.п. Приједпр 

 
Дп краја 2021. гпдине, престалп је да важи 183 (стптину псамдесет и три) угпвпра. Пд 

наведенпг брпја угпвпра кпји су престали да важе, 115 (стптину петнаест) угпвпра је раскинутп, 
за 52 (педесет два) угпвпра је истекап рпк трајаоа кпнцесије, 3 (три) угпвпра су престала да 
важе из других разлпга, кпд 5 (пет) угпвпра је ппкренут ппступак стешаја или ликвидације, кпд 4 
(шетири) угпвпра је укунутп, ппнищтенп или пглащенп нищтавним рјещеое п избпру 
најппвпљнијег ппнуђаша и дпдјели кпнцесије, дпк је кпд 4 (шетири) угпвпра п кпнцесији угпвпр 
ппнищтен пд стране суда. 

 

 
 

 Слика 3 – Преглед раскинутих угпвпра п кпнцесији дп краја 2021. гпдине, пп респрнп 

надлежним министарствима 
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У 2021. гпдини престалп је да важи 8 (псам) угпвпра п кпнцесији. У табеларнпм 
прегледу су назнашени угпвпри кпји су престали да важе у 2021. гпдини, кап и пснпв престанка. 

 

Табела 3 – угпвпри п кпнцесији кпји су престали да важе у 2021. гпдини 

 

УГОВОРИ О КОНЦЕСИЈИ КОЈИ СУ ПРЕСТАЛИ ДА ВАЖЕ У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ ЛОКАЦИЈА КОНЦЕСИОНАР 
ОСНОВ 

ПРЕСТАНКА 

 
1. 

Кпнцесија за изградоу 
МХЕ „ЧАЈКУША", на 

ријеци Дриоаши 

 
Звпрник 

„ЕТА“ д.п.п. 
Звпрник 

 
Раскид угпвпра 

 
2. 

Кпнцесија за изградоу 
МХЕ „МЕДАШЕВАЦ", на 

ријеци Дриоаши 
Звпрник 

„ЕТА“ д.п.п. 
Звпрник 

 
Раскид угпвпра 

 
3. 

Кпнцесија за изградоу 
МХЕ „БАРСКИ ППТПК", 

на ријеци Дриоаши 
Звпрник 

„ЕТА“ д.п.п. 
Звпрник 

 
Раскид угпвпра 

 
 

4. 

Кпнцесија за 
истраживаое и 
експлпатацију 

малпминералне впде на 
лежищту „СЛАТИНА", 

ппщтина Теслић 

Теслић 
„NATURA VITA“ 
д.п.п. Блатница, 

Теслић 
Раскид угпвпра 

 
 

5. 

Истраживаое и 
експлпатација 

гептермалних впда на 
лпкалитету „ППППВИ", 

Бијељина 

Бијељина 

„КПМПАНИЈА 
СЛПБПМИР“ а.д. 

Слпбпмир, 
Бијељина 

Ппкренут 
ппступак стешаја 

 
6. 

Експлпатација 
малпминералне впде на 

лежищту „ГРАД 
СЛПБПМИР“, Бијељина 

Бијељина 

„КПМПАНИЈА 
СЛПБПМИР“ а.д. 

Слпбпмир, 
Бијељина 

Ппкренут 
ппступак стешаја 

 
 

7. 

Кпнцесија за 
експлпатациjу 

архитектпнскпг 
грађевинскпг камена-
крешоака на лежищту 

„ВРАОАК", кпд Требиоа 

Требиое 
„АРИДАЛ“ д.п.п. 

Требиое 
Раскид угпвпра 

 
8. 

Кпнцесија за изградоу 
МХЕ „РЗАВ 5", на ријеци 

Рзав 
Ријека Рзав 

„МХЕ РЗАВ“ д.п.п. 
Вищеград 

Раскид угпвпра 
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3.2 . Прпвјера рада Кпнцесипнара 
 

У календарскпј 2021. гпдини настављенп је са кпнтинуираним активнпстима на 

прпвјери реализације угпвпра п кпнцесији. Ппсебна пажоа, кап и дп сада, била је ппсвећена 

птклаоаоу недпстатака упшених тпкпм претхпдних прпвјера, кап и евидентираоу 

нпвпнасталих прпблема, те изналажеоу нашина за оихпвп рјещаваое. Прпвјерпм реализације 

кпнцесипних угпвпра, и пвпг пута, Кпмисија се трудила да сагледа цјелпкупан рад кпнцесипних 

предузећа пд мпмента закљушеоа угпвпра п кпнцесији дп мпмента прпвјере. Записници, 

сашиоени накпн прпвјера, практишнп представљају кпнтинуитет рада прпвјера реализације 

дпдјељених кпнцесија. 

П пбављеним прпвјерама рада кпнцесипнара вище ће бити ријеши у дијелу Извјещтаја 

кпји се пднпси на анализу стаоа у ппјединим пбластима дпдјељених кпнцесија. 

 

3.3. Активнпсти Кпмисије из пбласти изградое и кпришћеоа енергетских 
пбјеката   
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3.3.1. Рјешеоа Кпмисије 
 

У тпку 2021. гпдине Министарствп енергетике и рударства упутилп је 48 (шетрдесет 

псам) захтјева, кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое и кприщћеоа 

енергетских пбјеката, а Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

- 2 (два)  рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти;  

- 5 (пет)  рјещеоа п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјену 
власнишке структуре; 

- 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији;  

- 8 (псам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 

 

У 2021. гпдини, Министарствп енергетике и рударства Кпмисији је дпставилп 1 (један) 

закљушен Угпвпр п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских  пбјеката.    

У табелама 4, 5, 6, 7 и 8  дат је преглед дпстављених угпвпра, те рјещеоа и сагласнпсти 

Кпмисије у 2021. гпдини из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката. 

  

Табела 4 - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа 

енергетских пбјеката у 2021. гпдини   

 

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И 
КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Лпкација 
Датум 

закључеоа  

1. 
„СЕ НЕВЕСИОЕ“ д.п.п. 

Рамићи, Баоа Лука 

Изграоа и кприщћеое спларне 
фптпнаппнске  електране 

„НЕВЕСИОЕ“, ппщтина 
Невесиое 

Невесиое 30.12.2021. 

 

Укупнп је закљушен 1 (један) угпвпр п кпнцесији из пбласти енергетских пбјеката  у 

2021. гпдини. 

 

  



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

19 
 

Табела 5 - Преглед рјещеоа Кпмисије п даваоу претхпдне сагласнпсти на студије екпнпмске 

пправданпсти из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2021. гпдини  

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈЕ 
ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 

ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за  изградоу и 

кприщћеое МХЕ „ВРБАС 2“ на 
ријеци Врбас, ппщтина 

Лактащи, ЗП „Хидрпелектране 
на Врбасу “HYDRO-VRBAS“ 

д.п.п Звпрник 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти  за 

изградоу и кприщћеое 
хидрпелектране 

Ријека Врбас, 
Лактащи 

13.05.2021. 

2. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за изградоу и 

кприщћеое спларне 
фптпнаппнске електране 

„НЕВЕСИОЕ“, ппщтина 
Невесиое, „ЕТМАX“ д.п.п. 

Баоа Лука 

Дата претхпдна 
сагласнпст на студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 

изградоу и кприщћеое 
спларне фптпнаппнске 

електране 

Невесиое 21.07.2021. 

 

Укупнп су дпнесена 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске 

пправданпсти из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  

 

Табела 6 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу претхпдне сагласнпсти на прпмјену власнишке 

структуре или уступаое Угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа 

енергетских пбјеката у 2021. гпдини  

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ 
ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ ИЛИ УСТУПАЊЕ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА У 2021. 
ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. „ENERGREEN“ д.п.п. Вищеград 

Дата сагласнпст на 
прпмјену 25 % 

власнишке структуре у 
кпнцесипнпм предузећу 

МХЕ 
„ЈАБЛАНИЦА“ на 
ријеци Јабланици 

и Дубнишкпм 
пптпку, Вищеград 

и Рудп 

13.01.2021 
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2. 
МХ „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. 
Требиое 

Дата сагласнпст на 
уступаое Угпвпра п 

кпнцесији за изградоу и 
кприщћеое спларне 
фптпнаппнске ћелије 

„ТРЕБИОЕ 1“ на 
ппдрушју ппщтине 
Требиое на нпвпг 

стицапца „СЕ ТРЕБИОЕ 
1“ д.п.п. Требиое 

Требиое 13.05.2021. 

3. 

МХ „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. 

Требиое, ЗП 
„ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА 

ПАЛЕ“ а.д. Пале 

Дата сагласнпст на 
уступаое Угпвпра п 

кпнцесији за изградоу и 
кприщћеое МХЕ 

„БПГАТИЋИ НПВА“ на 
ријеци Жељезници на 
нпвпг стицапца „ПИЕ 

БиМ“ д.п.п. Пале 

Ријека 
Жељезница, 

Трнпвп 
21.12.2021. 

4. 

МХ „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. 

Требиое, ЗП 
„ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА 

ПАЛЕ“  а.д. Пале 

Дата сагласнпст на 
уступаое Угпвпра п 

кпнцесији за изградоу и 
кприщћеое МХЕ 

„МЕСИЋИ НПВА“ на 
ријеци Жељезници на 
нпвпг стицапца „ПИЕ 

БиМ“ д.п.п. Пале 
 

Ријека 
Праша, 
Трнпвп 

21.12.2021. 

5. „СЕ ТРЕБИОЕ“ д.п.п. Требиое 

Дата сагласнпст на 
прпмјену 70 % 

власнишке структуре у 
кпнцесипнпм предузећу 

Требиое 29.12.2021. 

 

Укупнп је дпнесенп 5 (пет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на прпмјену власнишке 

структуре или пренпс кпнцесипнпг угпвпра из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 

пбјеката у 2021. гпдини. 
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Табела 7 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из 

пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ НА ПРИЈЕДЛПГ УГПВПРА П 
КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ ИЗГРАДОЕ И КПРИШЋЕОА ЕНЕРГЕТСКИХ ПБЈЕКАТА У 2021. 

ГПДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„HYDRO VRBAS“ д.п.п. 

Звпрник 

 
Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „ВРБАС 2“ на ријеци 
Врбас , ппщтина Лактащи 

 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

26.10.2021. 

2. 
„СЕ НЕВЕСИОЕ“ д.п.п. 

Баоа Лука 

Изграоа и кприщћеое 
спларне фптпнаппнске 

електране „НЕВЕСИОЕ“, 
ппщтина Невесиое 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

19.11.2021. 

 

Укупнп су дпнесена 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п 

кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  

 

Табела 8 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији 

из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ НА ПРИЈЕДЛПГ АНЕКСА УГПВПРА П 
КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ ИЗГРАДОЕ И КПРИШЋЕОА ЕНЕРГЕТСКИХ ПБЈЕКАТА У 2021. 

ГПДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 

Датум 
дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„ХИДРПЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ 

д.п.п. Требиое 

Изградоа и кприщћеое 
ХЕ „ДАБАР“–прпдужеое 

рпка трајаоа 
кпнцесипнпг перипда и 

измјена вриједнпсти 
инвестиције 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

1. Угпвпра п 
кпнцесији 

13.01.2021. 

2. 
„ЕРС МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ“ 

д.п.п. Фпша 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „СУЋЕСКА Р-С -1“, 

на ријеци Сућесци, 
ппщтина Рудп–

прпдужеое кпнцесипнпг 
перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

3. Угпвпра п 
кпнцесији 

28.01.2021. 

3. 
„ЕРС МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ“ 

д.п.п. Фпша 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „Сућеска Р-С -2“, на 

ријеци Сућесци, 
ппщтина Рудп–

прпдужеое кпнцесипнпг 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

3. Угпвпра п 
кпнцесији 

28.01.2021. 



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

22 
 

перипда 

4. 
„МАЛЕ ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ 

МАРВЕЛ“ д.п.п. Калинпвик 

Изградоа и кприщћеое 
ХЕС „ГПРОА ДРИНА“ на 
ријеци Неретви–измјена 

рпка изградое 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

4. Угпвпра п 
кпнцесији 

24.03.2021. 

5. „ЕЛЕКТРПС“ д.п.п. Нпви Град 

Изградоа и кприщћеое 
МХЕ „ГПВЗА Б-Г-1“ на 

ријеци Гпвзи-
прпдужеое кпнцесипнпг 

перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

5. Угпвпра п 
кпнцесији 

 

16.04.2021. 

6. 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA  

SRPSKA“ д.п.п. Баоа Лука 

Изградоа и кприщћеое 
термпелектране 

„УГЉЕВИК 3“, ппщтина 
Угљевик-измјена 

инсталисане снаге, 
прпдужеое рпка 

трајаоа припремне фазе 
и измјена вриједнпсти 

инвестиције 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

2. Угпвпра п 
кпнцесији 

09.06.2021. 

7. „ГАЗСЕРВИС “ д.п.п. Баоа Лука 

Изградоа и кприщћеое 
и пдржаваое система за 

аутпнпмнп 
снадбијеваое ТНГ-пм на 
теритприји града Баоа 
Лука-прпдужеое рпка 
припремнпг перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

5. Угпвпра п 
кпнцесији 

21.07.2021. 

8. „ВЕ ГРЕБАК“ д.п.п. Невесиое 

Изградоа и кприщћеое 
вјетрпелектране 

„Гребак“, ппщтина 
Невесиое-прпдужеое 
рпка изградое и рпка 

кприщћеоа 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

2. Угпвпра п 
кпнцесији 

19.08.2021. 

 

Укупнп је дпнесенп 8 (псам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса 

угпвпра п кпнцесији, из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката.  

 

3.3.2. Прпвјера рада Кпнцесипнара 
 
У тпку 2021. гпдине, Кпмисија је у складу са свпјим закпнским пвлащћеоима, врщила 

прпвјеру реализације угпвпра п кпнцесији, из пбласти енергетике, кпји се пднпсе на сљедеће: 

- Изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана (инсталисане снаге маое пд 10 МW); 

- Изградоу и кприщћеое електрана (инсталисане снаге веће пд 10 МW);  

- Изградоу и кприщћеое термпенергетских пбјеката; 

- Изградоу и кприщћеое вјетрпелектрана и 

- Изградоу и кприщћеое спларних електрана 
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Имајући у виду да су ппједини угпвпри раскинути, тренутнп се реализује 89 (псамдесет 
девет) угпвпра п кпнцесији из пбласти електрпенергетике, са структурпм приказанпј у табели 
9:   

 

Табела 9 - Брпј активних угпвпра у пбласти енергетике 

 
ОБЛАСТ БРПЈ УГПВПРА 

Мале хидрпелектране (маое пд 10 
МW) 

80 

Термпелектране 4  
Вјетрпелектране 2  

Спларне електране 3  
УКУПНП: 89 

 

3.3.2.1. Мале хидрпелектране (МХЕ) 

 
У извјещтанпј 2021. гпдини, није билп закљушеоа нпвих угпвпра из пбласти изградое и 

кприщћеоа малих хидрпелектрана, дпк су у истпм перипду раскинута 4 (шетири) угпвпра. 

Пд укупнп 80 (псамдесет) кпнцесипних прпјеката кпји се реализују за изградоу и 
кприщћеое малих хидрпелектрана, дп 31.12.2021. гпдине, у рад је пущтенп 35 (тридесет пет) 
малих хидрпелектрана, пд тпга 32 (тридесет двије) се налазе  у кпмерцијалнпм раду, а 3 (три) у 
прпбнпм раду. Брпј малих хидрпелектрана шија је изградоа у тпку је 7 (седам). 

Пптребнп је истаћи да је у перипду прптеклпм пд 2004. гпдине, када је закљушен први 
кпнцесипни угпвпр за изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана, па дп краја 2021. гпдине, 
раскинутп 69 (щездесет девет) кпнцесипних угпвпра. Међу оима је највећи брпј угпвпра из 
2006. гпдине када је укупнп закљушенп 92 (деведесет и два) кпнцесипна угпвпра. Исти су 
закљушени у складу са  шланпм 27. Закпн п кпнцесијама („Службени гласник Републике 
Српске", брпј: 25/02, 91/06 и 92/09) кпји је престап да важи ступаоем на снагу нпвпг Закпна п 
кпнцесијама ("Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21). 
Разлпзи за велики брпј раскинутих угпвпра у тпм перипду су неадекватне студије екпнпмске 
пправданпсти прпјеката, шиме такви угпвпри нису имали дпвпљнп истражене елементе кпји се 
тишу рпкпва кпнцесипнпг прпјекта, неппхпднпг времена за прикупљаое пптребне 
дпкументације и разних дпзвпла, рјещаваое импвинскп-правних пднпса на парцелама кпје су 
дефинисане кпнцесипним угпвпрпм, прибављаоe разних дпзвпла, сагласнпсти, пдпбреоа, 
банкарских гаранција, сппрпсти администрације пкп издаваоа дпзвпла и сагласнпсти, 
недпстатак квалитетних инвеститпра и другп.  

Преглед брпја раскинутих кпнцесипних угпвпра за изградоу и кприщћеое малих 
хидрпелектрана пп гпдинама раскида приказан је у сљедећпј табели. 

 
Табела 10 - Преглед раскинутих угпвпра за изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана пп 
гпдинама 
 

Година: 2006. 2010. 2012. 2013. 2014. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Број 
раскинутих 

уговора 
1 5 5 9 2 6 10 7 18 4 
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 Пптребнп је нагласити да се у Министарству енергетике и рударства впди Регистар 
прпјеката, усппстављен у складу са Закпнпм п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј 
кпгенерацији („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19), а у 
Кпмисији се впди Регистар угпвпра п кпнцесијама у складу са Закпнпм п кпнцесијама 
(„Службени гласник Републике Српске", брпј: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21).  

 

3.3.2.2. Област средоих и великих хидрпелектрана  
 

3.3.2.2.1.  ХИДРПЕЛЕКТРАНА (ХЕ) „УЛПГ“ 

 
Кпнцесипнар „ЕФТ ХЕ УЛПГ“ д.п.п. Калинпвик, у 2021. гпдини је наставип свпје 

угпвпрне активнпсти кпје су се пднпсиле на прпјектне активнпсти и изградоу хидрпелектране 
„УЛПГ“, пп динамишкпм плану, а све у складу са кпнцесипним Угпвпрпм. У наставку навпдимп 
кљушне прпјектне и пстале активнпсти у 2021. гпдини: 

 Изврщен је искпп и пблагаое пптпшнпг тунела, изграђена узвпдна и низвпдна 
предбрана и изврщенп скретаое ријеке у зпни градилищта бране и прибранских 
пбјеката, изврщен искпп и трпкетираое лијевпг и деснпг пппрца за лушну брану, 
изврщен искпп и примарна пблпга улазне грађевине у дериваципни тунел, искпп 
приступних щтплни (укупнп шетири) ка главнпм тунелу у укупнпј дужини пд 550 m, 
искпп и примарна пблпга главнпг дериваципнпг тунела у дужини пд 1.880 m (препстала 
дужина тунелскпг искппа је 430 m), израђена је пилпт бущптина цијелпм висинпм 
впдпстанске цијеви, искппанп је 32 m пд укупнп 60 m впдпстана, изврщен искпп и 
примарна пблпга хпризпнталнпг дијела ппдземнпг тлашнпг цјевпвпда у дужини пд 224 
m, кап и рашве испред мащинске зграде, искпп за мащинску зграду, изграђенп је ппље 
бетпнских анкер греда, изврщен је искпп и примарна пблпга ппдземне прпстприје за 
дизел агрегате, изграђен је загат и иоекципна завјеса у циљу спрешаваоа прпдпра 
ппдземних впда из кприта Неретве у темељну јаму мащинске зграде, изврщен је дип 
искппа падине изнад мащинске зграде у циљу оенпг растерећеоа, изграђен је 
приступни пут С3-1 кпји ппвезује лијеви блпк бране са претхпднп изграђеним 
приступним путевима, препстали приступни путеви су изграђени пкп 95 %, изграђен је 
привремени шелишнп-рещеткасти мпст расппна 68 m, нпсивпсти 50 t прекп ријеке 
Неретве, кап и припадајући приступни путеви, изграђени камппви за смјещтај радника 
на лпкацији Љусићи и Недавићи, адаптирана касарна у Калинпвику за смјещтај управе 
прпјекта и администрације извпђаша, ппстављенп и пущтенп у функцију ппстрпјеое за 
дрпбљеое и припрему агрегата за бетпн и мпнтирана и пущтена у рад бетпнара 
капацитета 60 m3 /h. 

-  У тпку је прпизвпдоа ппреме за хидрпелектрану „УЛПГ“. За пптребе кпнтрпле 
квалитета прпцеса прпизвпдое ппреме ангажпвана је специјализпвана фирма SGS-
CSTC Standard Technical Solutions Co.Ltd. 

- Брпј ангажпваних кинеских радника се ппстепенп ппвећавап и на крају 2021. гпдине 
изнпсип је 130 (стптину тридесет) радника, пд тпга брпј лпкалних радника се кретап 
пкп 40 (шетрдесет). 

-  У 2012. гпдини, у сампм кпнцесипнпм друщтву није билп статусних прпмјена изузев 
щтп је ппвећан пснивашки капитал. 

- Пандемија вируса Кпрпна је птежавала извпђеое радпва збпг смаоеоа брпја радника 
усљед пбпљеваоа, кап и трансппрт мащина и ппреме из Кине, и из тих разлпга 
прпдужен је припремни перипд Анекспм 4. Угпвпра дп 13.12.2023. гпдине. 
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- Импвинскп-правни пднпси за изградоу главних пбјеката хидрпелектране „УЛПГ“ су 
ријещени на пснпву шега је Министарствп за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и 
екплпгију издалп Пдпбреое за изградоу, а такпђе,  експрппријација земљищта је 
заврщена у 2021. гпдини. 

Кпнцесипнп друщтвп је у 2021. гпдини прибавилп 22 (двадесет два) дпкумента, тп јест 

рјещеоа, сагласнпсти, дпзвпле, лпкацијске услпве, грађевинске дпзвпле, упптребне дпзвпле, 

разна увјереоа, струшна мищљеоа и псталу неппхпдну дпкументацију у циљу реализације 

кпнцесипнпг прпјекта.  

Закљушнп са 31.12.2021. гпдине, у прпјекат изградое хидрпелектране „УЛПГ“ улпженп 
је 35,24 милипна ЕУР средстава Кпнцесипнара „ЕФТ ХЕ УЛПГ“ д.п.п. Калинпвик. 

 

3.3.2.2.2.  ХИДРПЕЛЕКТРАНА (ХЕ) „ДАБАР“ 

 
Рјещеоем Владе Републике Српске пд 19.04.2011. гпдине, дпдијељена је кпнцесија за 

изградоу и кприщћеое хидрпелектране „ДАБАР“, пп пснпву сампиницијативне ппнуде, 
привреднпг друщтва МХ „Електрппривреда Републике Српске“, МП а.д. Требиое и МХ 
„Електрппривреда Републике Српске“, ЗП „Хидрпелектране на Требищоици“ а.д. Требиое. 

Накпн пдлуке Надзпрнпг пдбпра п избпру шланпва Управе друщтва „ХИДРПЕЛЕКТРАНА 
ДАБАР“ д.п.п. Требиое, услиједиле су активнпсти на прганизацији привреднпг друщтва 
(дпнпщеое статута, пдлука и правилника) неппхпдних за функципнисаое друщтва. 

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

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

Припремни радпви, истражни радпви, израда Главнпг прпјекта, изградоа приступних 
путева, впдпвпда за снадбијеваое градилищта и градилищнпг насеља, далекпвпд 20 kV са 
припадајућим трафпстаницама је реализпван у пптпунпсти. 

У фази реализације припремних радпва Кпнцесипнар је наилазип на разлишите 
прпблеме пд кпјих ппсебнп издвајамп: ппкренут управни сппр пд стране Министарства 
пкплища и туризма Федерације Бпсне и Херцегпвине на Рјещеое п пдпбраваоу Студије 
утицаја прпјекта хидрпелектране „ДАБАР“ на живптну средину. Сппр је пкпншан у априлу 2016. 
гпдине.  

Дана 31.12.2021. гпдине закљушен је угпвпр са кинескпм „EXIM“ банкпм п финансираоу 
изградое препсталих пбјеката хидрпенергетскпг система хидрпелектране „ДАБАР“. 

 

У тпку 2021. гпдине спрпвпђене су сљедеће активнпсти: 

- Извпђеое радпва на дпвпднпм тунелу у улазнпј грађевини (Дп сада је изврщен искпп 

дпвпднпг тунела у дужини  11.500  метара, уграђена је примарна ппдграда и уграђена 
је секундарна пплата на дпвпднпм тунелу у дужини пкп 3.100 метара; 

- Птппшелп је извпђеое радпва на раднпм платпу и 

- Изврщена је експрппријација на ппдрушју акумулације „Невесиое“. 

За препстале пбјекте су у цјелпсти ријещени импвинскп-правни пднпси. 
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У табеларнпм приказу се налази рекапитулација инвестираоа у кпнцесипни прпјекат 
пд мпмента закљушеоа кпнцесипнпг угпвпра па дп 31.12.2021. гпдине. 

 
Табела 11 - Преглед дпсадащоих инвестираоа у кпнцесипни прпјекат пп гпдинама 

Година Износ инвестиција 
(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 
2021. 22.294.136,00 

УКУПНП: 141.280.925,00 

 

3.3.2.2.3. „ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“  

 
Кпнцесипнп предузеће МХ „Електрппривреда Републике Српске“, ЗП 

„ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ а.д. Мркпоић Град је пснпванп Пдлукпм ЈП „Електрппривреда 
Републике Српске“ дана 19.08.1992. гпдине. Пснпвна дјелатнпст предузећа је прпизвпдоа 
електришне енергије, пдржаваое хидрпенергетских ппстрпјеоа и тргпвина електришнпм 
енергијпм. 

Прпизвпдоа електришне енергије у склппу кпнцесипнпг предузећа се пбавља у 3 (три) 
прпизвпдна пбјекта: хидрпелектрана „БПЧАЦ“; мала хидрпелектрана „БПЧАЦ 2“ и мала 
хидрпелектрана „КУЋНА ТУРБИНА“. 

Радна прганизација за изградоу хидрпелектране „БПЧАЦ“ ппшела је са радпм 1975. гпдине, а 
иста је пущтена у кпмерцијални рад 05.12.1981.гпдине. 

- Хидрпелектрана „БПЧАЦ“: 

Укупна инсталисана снага je 110 МWh (2 агрегата пп 55 МWh); 

Инсталисани прптпк је 240 m3 /h, а радна кпта је 282 m; 

Кприсна запремина акумулације језера пве електране је 52.679.715 m3. 

- Мала хидрпелектрана „БПЧАЦ 2“ (пущтена у рад 2018. гпдине): 

Укупна инсталисана снага прпизвпднпг пбјекта је  9,58 МWh (2 агрегата пп 4,79 МWh); 

Максимални радни нивп гпрое впде је 227,80 m. 

- Мала хидрпелектрана „КУЋНА ТУРБИНА“ (пущтена у рад 2021. гпдине): 

Пбјекат распплаже са једним агрегатпм максималне снаге 0,56 МWh; 

Прпјектпвана гпдищоа прпизвпдоа изнпси 4.190.000 kWh. 

У 2021. гпдини хидрпелектрана „БПЧАЦ“ и мала хидрпелектрана „КУЋНА ТУРБИНА“ су 
прпизвели 263.695.509 kWh, а план прпизвпдое је бип 278.400.000 kWh, щтп ппвлаши да је 
пстваренп 94,7 % пд планиране гпдищое прпизвпдое. 
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У истпј календарскпј гпдини мала хидрпелектрана „БПЧАЦ 2“ је прпизвела 34.061.839 
kWh, а планиранп је 41.200.000 kWh, щтп ппказује да је пствареое плана пд 82,7 %. 

Укупан ппказатељ за 2021. гпдину планиране у пднпсу на пстварену гпдищоу 
прпизвпдоу за све три хидрпелектране је пстареое плана пд 93,2 %. 

 

3.3.2.2.4. СИСТЕМ ХИДРПЕЛЕКТРАНА ГПРОА ДРИНА (ХЕ „БУК БИЈЕЛА“, ХЕ „ПАУНЦИ“ и ХЕ 

„ФПЧА“) 

 
Угпвпр п кпнцесији закљушен је између Владе Републике Српске кап Кпнцендента и МХ 

„Електрппривреда Републике Српске“, МП а.д. Требиое (пптписника у име Кпнзпрцијума МХ 
„Електрппривреда Републике Српске“, МП а.д. Требиое и ЗП „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. 
Вищеград), дана 03.06.2016. гпдине. 

Наведени Кпнзпрцијум је бип у пбавези, схпднп Пдлуци Владе Републике Српске п 
дпдјели предметне кпнцесије, кап и према пдредби кпнцесипнпг Угпвпра, да пснује 
кпнцесипнп предузеће за пбављаое кпнцесипне дјелатнпсти у рпку пд гпдину дана пд 
закљушеоа Угпвпра, те је 03.09.2018. гпдине регистрпванп привреднп друщтвп 
„ХИДРПЕЛЕКТРАНА БУК БИЈЕЛА“ д.п.п. Фпша кап кпнцесипнп друщтвп, шији је укупни капитал 
изнпсип 1.000.000,00 КМ, пд шега је ушещће ЗП „Хидрпелектране на Дрини“ а.д. Вищеград 80%, 
пднпснп 800.000,00 КМ, а ушещће МХ „Електрппривреда Републике Српске“, МП а.д. Требиое 
20%, пднпснп 200.000,00 КМ у капиталу Кпнцесипнара. 

Пдлукпм Владе Републике Српске пд 26.09.2019. гпдине, пдпбрена је статусна 
прпмјена-спајаое уз припајаое „ХЕ БУК БИЈЕЛА“ д.п.п. Фпша, кап Стицапца, са „ХЕ ФПЧА“ д.п.п. 
Фпша и „ХЕ ПАУНЦИ“ д.п.п. Фпша кап Приппипца. Угпвпрпм п статуснпј прпмјени-спајаое уз 
припајаое, престалп је са ппстпјаоем привреднп друщтвп „ХЕ ФПЧА“ д.п.п. Фпша и „ХЕ 
ПАУНЦИ“ д.п.п. Фпша, дпк је привреднп друщтвп „ХЕ БУК БИЈЕЛА“ д.п.п. Фпша прпмијенилп 
назив у „ХИДРПЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГПРОА ДРИНА“ д.п.п. Фпша. 

План ппслпваоа „ХЕС ГПРОА ДРИНА“ за 2020. гпдину је усвпјен дана 08.04.2020. 
гпдине, за перипд 2020.-2022. гпдина. 

Анекспм 1. Угпвпра закљушеним дана 05.02.2020. гпдине, изврщена је и прпмјена 
назива кпнцесипнара у  „ХИДРПЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГПРОА ДРИНА“ д.п.п. Фпша, 
дефинисана је пбавеза дпстављаоа Плана прпјектпваоа и изградое, дефинисани су рпкпви и 
изнпси банкарских гаранција, те је дефинисана висина кпнцесипне накнаде за кприщћеое 
електрпенергетских пбјеката тпкпм перипда кприщћеоа у изнпсу пд 0,0055 КМ пп 
прпизведенпм килпват-сату (kWh) електришне енергије на званишнпм пбрашунскпм  мјесту 
примппредаје електришне енергије. 

Рјещеоем Кпмисије пд 30.07.2020. гпдине, дата је сагласнпст на прпмјену власнишке 
структуре и власнишких права такп да ће друщтву „ ХИДРПЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 
ГПРОА ДРИНА“ д.п.п. Фпша приступити ЈП „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Бепград, на нашин да 
ће се изврщити дпкапитализација нпвшаним улпгпм пд 51% капитала, те да ће се ЈП 
„ЕЛЕКТРППРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Бепград признати правп гласа пд 51% укупних гласашких права. 

Приступаоу ЈП „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Бепград у „ХИДРПЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ 
СИСТЕМ ГПРОА ДРИНА“ д.п.п. Фпша, кап нпвпг шлана претхпдила, је израда Студије екпнпмске 
пправданпсти Прпјекта „ХЕС ГПРОА ДРИНА“, кпју је у априлу 2020. гпдине урадила ревизпрска 
кућа „DELOITTE“. 

Дпкументацију кпја се пднпси на изградоу „ХИДРПЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКПГ СИСТЕМА 
ГПРОА ДРИНА“ шине: 
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 Грађевинска дпзвпла за припремне радпве инвеститпру „ХЕС ГПРОА ДРИНА“ д.п.п. 
Фпша, за изградоу хидрпелектране „БУК БИЈЕЛА“ на ријеци Дрини, инсталисане снаге 
93,52 МW, на теритприји ппщтина Фпша, издата пд стране Министарства за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствп и екплпгију дана 08.06.2020. гпдине; 

 Дпкази п ријещеним импвинскп-правним пднпсима (ппсједпвни лист, земљищнп-
коижни извадак и кппија катастарскпг плана), издати пд стране Републишке управе за 
импвинскп-правне ппслпве, ппдршна јединица Фпша; 

 Рјещеое Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде Републике Српске п 
сагласнпсти за кршеое щуме и трајну прпмјену намјене щумскпг земљищта у сврху 
изградое предметнпг пбјекта пд 12.02.2020. гпдине; 

 Рјещеое Пдјељеоа за привреду и друщтвене дјелатнпсти ппщтине Фпша за даваое 
ппљппривредне сагласнпсти, пд 24.02.2020. гпдине; 

 Рјещеое  ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Баоа Лука п сагласнпсти за изградоу 
прикљушка на магистрални пут М-1 109, дипница Чемернп - Брпд на Дрини 2, пд 
03.04.2020. гпдине; 

 Увјереое кпјим се пптврђује да су већ изграђени пбјекти неппхпдни за пптребе 
напајаоа градилищта, издатп пд стране ЗП „ ЕЛЕКТРПДИСТРИБУЦИЈА“ а.д. Пале. 

Тренутнп се пред Уставним судпм БиХ  впди сппр. 

 

3.3.2.2.5.  ХИДРПЕЛЕКТРАНА (ХЕ) „МРСПВП“ 

 

Кпнцесипнар „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.п.п. Баоа Лука је пбавилп знашајне 

активнпсти на реализацији прпјекта изградое и кприщћеоа хидрпелектране „МРСПВП“ на 

ријеци Лим, ппщтина Рудп, у складу са пснпвним кпнцесипним угпвпрпм кап и припадајућим 

анексима. 

Ппред активнпст прецизираних у Угпвпру п кпнцесији кап щтп су: Прпјекат за 

грађевинску дпзвплу за ХЕ „МРСПВП“; Прпјекат детаљних геплпщких истраживаоа; Елабпрат п 

класификацији, категпризацији и прпрашуну резерви крешоака на лежищту „ВАРДЕ“ у близини 

хидрпелектране „МРСПВП“; Главни прпјекат и ревизија Главнпг прпјекта за приступне путеве 

дп хидрпелектране „МРСПВП“; Главни прпјекат и ревизија Главнпг прпјекта за приступни пут 

дп каменплпма; Главни прпјекат и ревизија Главнпг прпјекта за мпст прекп ријеке Лим 

низвпднп пд бране; Главни рударски прпјекат за каменплпм „ВАРДЕ“; Главни прпјекат 

далекпвпда пд хидрпцентрале дп ташке сппја на ппстпјећи 110 kV далекпвпд Вищеград-Рудп; 

Закљушнп са 2021. гпдинпм Кпнцесипнар је пквирнп изврщип 95% активнпсти 1. фазе Угпвпра.  

Тп ппдразумијева да је Кпнцесипнар дп краја 2021.гпдини: 

- Пбезбиједип сву пптребну технишку дпкументацију; 

- Прибавип све пптребне дпзвпле и пдпбреоа неппхпдне за изградоу хидрпелектране 
„МРСПВП“; 

- Заврщип све припремне радпве укљушујући и геплпщке и гептехнишке радпве; 

- Привеп крају изградоу приступних путева и пратеће инфраструктуре; 

- Израдип Елабпрат технишкпг рјещеоа прикљушка хидрпелектране „МРСПВП“ на 
пренпсну мрежу и  
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- Ријещип импвинскп-правне пднпсе, пднпснп изврщип ппступак експрппријације (на 
пснпву шега је управни ппступак у пптпунпсти пкпншан, и кпјим је дпнещенп укупнп 229 
(двијестптине двадесет и девет) рјещеоа п експрппријацији. 

 

Крајем 2021. гпдине Кпнцесипнар је бип у ппступку кпнашне исплате нпвшане накнаде 

бивщим власницима земљищта, шиме би се при кпнашнпј исплати средстава у прпцесу 

експрппријације у пптпунпсти заврщила 1. фаза перипда изградое хидрпелектране „МРСПВП“ 

на Лиму. Препсталп је јпщ пквирнп 27% исплата средстава. 

Збпг дугпг прпцеса прибављаоа дпкументације пд надлежних пргана, кап и ппзнате 

ситуације са пандемијпм Кпрпна вируса усппрен је рад на прпјекту, шиме су пдлпжене и 

активнпсти на изградои хидрпелектране „МРСПВП“, кап и на птвараоу каменплпма „ВАРДЕ“. 

 

3.3.2.2.6. „ХИДРПЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШОИЦИ“ 

 
Кпнцесипни Угпвпр имеђу Кпнцендента Владе Републике Српске и Кпнцесипнара МХ 

„ЕЛЕКТРППРИВРЕДА РЕУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. Требиое, ЗП „Хидрпелектране на 
Требищоици“ а.д. Требиое је закљушен 30.03.2018. гпдине. При закљушеоу Угпвпра 
Кпнцесипнар је изврщип пбавезу уплате једнпкратне кпнцесипне накнаде. 

 У перипду јануар–децембар 2021. гпдине улпженп је 8.031.356 КМ из властитих 
средстава Кпнцесипнара, а 5.462.239 КМ из кредита и дпнација у сљедеће активнпсти: 
изградоа резервпара и канала крпз Фатнишкп ппље, изградое мпста прекп ријеке 
Требищоице, извпђеое радпва на бетпнскпј пблпзи тунела ФП-АБ, изградоа приступнпг пута 
са расвјетпм, изградоа система за навпдоаваое Мпкрпг ппља и впдпзахвата за Зупце, 
пдржаваое и кпнсултантске услуге у пперативнпј упптреби СУБ „Граншаревп“, изградоа стазе и 
санација пута уз кпритп ријеке Требищоице, реализација пдвпдоаваоа Билећкпг ппља, 
израда катастра метепрплпщких станица хидрпсистема Требищоица, Рекпнструкција и сервис 
кпсих лифтпва на ппгпну хидрпелектране „ТРЕБИОЕ 1“, израда нпвих впдпмјерних прпфила на 
ријеци Вријека у Бијељанима и Пађенима, изградоа разлишитих пдвпдних канала и пстале 
активнпсти. Пстале угпвпрне пдредбе Кпнцесипнар изврщава у складу са закљушеним 
Угпвпрпм. На енергетским пбјектима ХЕ „ТРЕБИОЕ 1“ и ХЕ „ТРЕБИОЕ 2“ укупнп је прпизведенп 
459.544,542 kWh електришне енергије и за исту је уплаћена кпнцесипна накнада. 
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3.3.2.3. Термпелектране (ТЕ)  
 

 
 

3.3.2.3.1. РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА  (РиТЕ) „СТАНАРИ“ 

 
„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари је шланица ЕФТ Групе, кпја 

се бави тргпвинпм и инвестицијама у енергетскпм сектпру, ппсебнп у западнпј, средопј и 
југпистпшнпј Еврппи. Крпз тргпвину, улагаоа у нпве енергетске прпизвпдне ппгпне и изградоу 
нпвих пренпсних капацитета, ЕФТ Група предвпди развпј тржищта електришне енергије у 
југпистпшнпј Еврппи. 

Предузеће „EFT GROUP RUDNIK LIGNITA STANARI“ д.п.п. Станари је пснпванп 18. марта 
2005. гпдине. 

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

Пснпвни капитал Друщтва изнпси 231.937.545,57 КМ. Једини власник Друщтва је „EFT 
INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED“, Лпндпн, Велика Британија. 

Пд свпг псниваоа, друщтвп је са Владпм Републике Српске закљушилп, између псталпг и:  

Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое термпелектране „СТАНАРИ“ (фебруар 2008); 
Анекс (март 2010. гпдине);  Анекс II (јул 2010. гпдине); Анекс III (јуни 2012. гпдине);  Анекс IV 
(пктпбар 2012. гпдине); Анекс V (пктпбар 2013. гпдине);  Анекс VI (јул 2016. гпдине);  Анеx VII 
(јул 2018. гпдине) и Анекс VIII (јануар 2019. гпдине). 
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Изградоа термпелектране „СТАНАРИ“ заппшета је децембра 2012. гпдине. Прва 
синхрпнизација са електрпенергетскпм мрежпм Бпсне и Херцегпвине била је 4. јануара 2016. 
гпдине, а 8. августа 2016. гпдине пбјекат је преузет пд генералнпг извпђаша радпва.  

Термпелектрана је пд нпвембра 2016. гпдине у пунпм кпмерцијалнпм раду. 

Изградопм термпелектране „СТАНАРИ“ пбезбијеђена је већа прпизвпдоа електришне 
енергије у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини, ппвећана стабилнпст функципнисаоа 
електрпенергетскпг система и ппузданпст снабдијеваоа пптрпщаша електришнпм енергијпм. 

 

Табела 14 - Оснпвни технишки и екпнпмски ппказатељи ппслпваоа у 2021. гпдини 

Основни технички и економски показатељи пословања у 2021. години 
Ппис План 2021. Реализација 2021. Индекс 

1 2 3 3/2 * 100 

Прпизвпдоа ел. енергије (МWh) 1.790.000 1.872.474 104,61 

Прпизвпдоа пткривке (m³ш.м.) 10.800.000 14.092.648 130,49 

Прпизвпдоа угља (t) 2.350.000 2.909.519 123,81 

Прпдаја ел. енергије (МWh) 1.790.000 1.887.076 105,42 

Прпдаја угља (t) 345.000 717.089 207,85 

Укупни прихпди (000 КМ) 178.060 210.663 118,31 

Укупни расхпди (000 КМ) 150.026 159.582 106.37 

Брутп дпбитак-губитак (000 КМ) 28.034 51.081 182,21 

 
Термпелектрана „СТАНАРИ“ је у 2021. гпдини укупнп нетп прпизвела 1.872.474 МWh.  

Укупнп вријеме прпведенп на мрежи је 6.979 шаспва, щтп претвпренп у временску  

распплпживпст, на гпдищоем нивпу изнпси 79,67 %. Вријеме ван мреже, ташније, укупнп 

вријеме трајаоа свих застпја је 1.781 шас.  

У 2021. гпдини пстварен је, дп сад најдужи перипд непрекиднпг рада на мрежи пд кад 

је термпелектрана СТАНАРИ“ у раду , и тп перипд између мјесеца марта и августа у трајаоу пд 

162 (стптину щездесет два) дана. 

 

РЕЗУЛТАТИ ППСЛПВАОА: 

„ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ д.п.п. Станари је тпкпм 2021. гпдине 

укупнп прпдалп 1.887.076 МWh електришне енергије и пстварилп прихпд у изнпсу пд 

166.085.993 КМ. 

Пд укупне прпдаје 1.710.117 МWh, 90,62% је извезенп из Бпсне и Херцегпвине, дпк је на 

дпмаћем тржищту прпдатп укупнп 176.959 МWh, пднпснп 9,38 %. 

                 У пднпсу на план прпдаје електришне енергије кпји је за 2021. гпдину изнпсип 

1.790.000 МWh, пстварена је прпдаја пд 105,42 % у пднпсу на планиранп, а планирани прихпд 

пд прпдаје је изнпсип 157.542.107 КМ. 
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ИНВЕСТИЦИПНА УЛАГАОА: 

                 Кпнцесипнар је тпкпм 2021. гпдине улпжип вище пд 14,8 милипна КМ у набавку 

пснпвних средстава и највећи дип улагаоа се пднпсип на инвестиције за набавку рударске 

механизације за искппаваое угља, кап и за пптребе експрппријације земљищта. 

                 Финансираое је изврщенп дијелпм из сппственпг капитала Кпнцесипнара, а дијелпм 

из кредитних средстава пдпбрених пд стране кпмерцијалних банака. 

                   

Табела 15 - Преглед плаћених накнада пп кпнцесипним угпвприма пп мјесецима за 2021. 

гпдине 

Преглед плаћених накнада по концесионим уговорима по 

мјесецима за 2021. године 

Мјесец 
Кпнцесипна накнада 

за угаљ 

Кпнцесипна накнада 

за електричну 

енергију 

Кпнцесипна 

накнада за 

впду 

Јануар  4.640,59 671.764,50 1.499,87 

Фебруар  742,76 663.003,00 1.351,46 

Март  - 607.061,40 1.354,92 

Април  - 383.182,80 1.344,62 

Мај  - 648.516,00 1.407,86 

Јун  5.014,93 667.372,20 1.724,08 

Јул   - 637.223,40 2.111,92 

Август   - 645.265,50 2.455,15 

Септембар   194.587,34 546.308,40 2.148,51 

Октпбар   337.709,83 - 956,33 

Нпвембар   386.567,90 69.633,30 1.930,74 

Децембар   310.093,23 639.351,90 1.879,21 

УКУПНП 

(КМ):   
1.239.356,58 6.178.682,40 20.164,67 

 

Укупан брпј радника заппслених на дан 31.12.2021. гпдине је изнпсип 912 

(деветстптина дванаест), пд шега у управи 4 (шетири), у заједнишким службама 110 (стптину 

десет), у руднику 636 (щестстптина тридесет щест) и у термпелектрани 162 (стптину щездесет 

два) радника. Треба истаћи да је тпкпм 2021. гпдине примљенп 88 (псамдесет псам) нпвих 

радника, а брпј радника кпјима је престап радни пднпс у 2021. гпдини је 48 (шетрдесет псам). 

 

3.3.2.3.2. РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА (РиТЕ) „ГАЦКП“ 
 

ЗП „РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА ГАЦКП“ су у 2018. гпдини ущли у кпнцесипни пднпс, 

шиме је настављен кпмерцијални рад. 

Пстварени прпизвпдни резултат за Кпнцесипнара ЗП „РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА  

ГАЦКП“ у 2021. гпдини и уплата кпнцесипне накнаде приказани су у сљедећпј табели:  
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Табела 16 - Прпизвпдоа електришне енергије и уплата кпнцесипне накнаде  

 

Производња електричне енергије и уплата концесионе 
накнаде 

Мјесеци 
Накнада за 

енерг.пбјекте 
(рента) (kW) 

Обавеза Плаћенп 
Плаћени 

изнпс 

Јануар 147.474.000 486.664,20 22.02.2021. 486.664,20 

Фебруар 128.920.800 425.438,64 26.03.2021. 425.438,64 

Март 142.905.400 471.587,82 28.04.2021. 471.587,82 

Април 137.468.400 453.645,72 25.06.2021. 453.645,58 

Мај 92.415.000 304.969,50 21.07.2021. 304.969,50 

Јун 33.142.200 109.369,26 23.08.2021. 109.369,26 

Јул 145.177.000 479.084,10 28.09.2021. 479.084,10 

Август 145.185.800 479.113,14 22.10.2021. 479.113,14 

Септембар 134.476.000 443.770,80 16.11.2021. 443.770,80 

Октпбар 143.244.000 472.705,20 17.12.2021. 472.705,20 

Нпвембар 127.261.200 419.961,96 22.12.2021. 419.961,96 

Децембар 142.909.400 471.601,02 31.01.2022. 471.601,02 

УКУПНП: 1.520.579.200 5.017.911,36 
 

5.017.911,36 

 

3.3.2.3.3. РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА (РиТЕ) „УГЉЕВИК“  

 

Кпнцесипни угпвпр п кприщћеоу рудника и термпелектране „УГЉЕВИК“ је закљушен са 

МХ „Електрппривреда Републике Српске“, МП а.д. Требиое ЗП „РУДНИК И ТЕРМПЕЛЕКТРАНА 

УГЉЕВИК“ а.д. Угљевик, кап кпнцесипнарпм и Владпм Републике Српске кап кпнцендентпм у 

2018. гпдини, на пснпви сљедеће дпкументације: 

 Упптребне дпзвпле за термпелектрану „Угљевик“ из 1988. гпдине; 

 Екплпщке дпзвпле за ппстрпјеое пдсумпправаоа димних гаспва у термпелектрани 

„Угљевик“ из 2016. гпдине; 

 Грађевинске дпзвпле за извпђеое припремних радпва за изградоу ппстрпјеоа 

пдсумпправаоа димних гаспва у термпелектрани „УГЉЕВИК“ из 2016. гпдине; 

 Впдне сагласнпсти за изградоу система за пдсумпправаое димних гаспва у 

термпелектрани „УГЉЕВИК“  из 2017. гпдине; 

 Електрпенергетске сагласнпсти за ппстрпјеое пдсумпправаоa димних гаспва у 

термпелектрани „УГЉЕВИК“  из 2017. гпдине; 

 Сагласнпсти за прпјектпване мјере и нпрмативе защтите пд ппжара за изградоу 

ппстрпјеоа пдсумпправаоа димних гаспва из 2017. гпдине; 

 Грађевинске дпзвпла за изградоу система за пдсумпправаое димних гаспва из 2017. 

гпдине и 

 Екплпщке дпзвпла за термпелектрану „УГЉЕВИК“ из 2019. гпдине. 
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Термпелектрана „УГЉЕВИК“ кап и пстале термпелектране су у пбавези да свпје 

активнпсти мпрају заврщити дп 2050. гпдине на пснпву „Спфијске декларације п Зеленпј 

Агенди“, кпјпм су се земље западнпг Балкана пбавезале да ће сви рудници и термпелектране 

бити затвпрене најкасније дп краја 2050. гпдине, збпг щтетнпг утицаја рада термпелектрана у 

прпизвпдои електришне енергије на живптну средину. 

 У сљедећем табеларнпм прегледу приказана је прпизведена електришна енергија и  

уплаћена кпнцесипна накнада у 2021. гпдини. 

 

Табела17 - Приказ прпизведене електришне енергије и уплата кпнцесипне накнаде  

Приказ произведене електричне енергије и уплата концесионе 
накнаде 

Период 
Кпличина прпизведене 

електричне енергије 
(kWh) 

Цијена 0,0033 
KM/kWh 

Изнпс (KM) Датум плаћаоа 

Јануар 142.814.000 0,0033 471.286,20 22.02.2021. 
Фебруар 139.972.000 0,0033 461.907,60 29.03.2021. 

Март 146.892.000 0,0033 484.743,60 26.04.2021. 
Април 10.202.000 0,0033 33.666,60 08.06.2021. 

Мај 65.584.000 0,0033 216.427,20 21.07.2021. 
Јун 165.102.000 0,0033 544.836,60 20.08.2021. 
Јул 156.012.000 0,0033 514.839,60 17.09.2021. 

Август 160.016.000 0,0033 528.052,80 22.09.2021. 
Септембар 146.868.000 0,0033 484.664,40 12.11.2021. 

Октпбар 153.194.000 0,0033 505.540,20 09.12.2021. 
Нпвембар 158.744.000 0,0033 523.855,20 21.12.2021. 
Децембар 141.705.200 0,0033 467.627,16 26.01.2022. 

УКУПНП: 1.587.105.200 0,0033 5.237.447,16 - 
 

У 2021. гпдини уплаћен је већи изнпс пп пснпву кпнцесипне накнаде у пднпсу на 

претхпдну извјещтајну гпдину за 4.198.171,56 КМ. Разлпг уплате већег изнпса кпнцесипне 

накнаде је везан за кащоеоа у плаћаоу пп пбрашуну за 2020. гпдину кпја су дјелимишнп 

реализпвана у 2021. гпдини, затим уплата пп пснпву утврђених затезних камата и наплата 

принудним путем. 

 

3.3.2.4. Вјетрпелектране (ВЕ) 
 

3.3.2.4.1. ВЈЕТРПЕЛЕКТРАНА  (ВЕ) „ХРГУД“   

Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое вјетрпелектране „ХРГУД", ппщтина 

Беркпвићи је закљушен са МХ „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. Требиое кап 

Кпнцесипнарпм и Владпм Републике Српске кап Кпнцендентпм дана 28.09.2015. гпдине. 

Лпкалитет будуће вјетрпелектране се налази у јужнпм дијелу Републике Српске, 50 

(педесет) килпметара сјеверпзападнп пд Требиоа. На предметнпј лпкацији „ХРГУД“ 

прпведена су једнпгпдищоа испитиваоа пптенцијала вјетра, на шијпј је пснпви израђена 

Студија извпдљивпсти са технишкпм и екпнпмскпм Студијпм пправданпсти. 
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Пп Студији, инсталисана снага вјетрпелектране била би 48 MW, планирана гпдищоа  

прпизвпдоа електране пкп 126 GWh, а вриједнпст инвестиције 64,285 милипна ЕУР, тј. 

125.730.532,00 KM, пд шега 60 милипна ЕУР средстава пд „KFW“ банке, а пстатак пд 4,285 

милипна ЕУР властитих средстава ЕРС-а. 

Финансираое теренских испитиваоа и израде наведене Студије је пбезбјеђенп 

грантпм у изнпсу 200.000,00 ЕУР пд стране Оемашке „KFW“ банке. 

Са наведенпм банкпм су, према извјещтају Кпнцесипнара, настављени прегпвпри пкп 

Сппразума п кредиту и прпјекту, а Нарпдна Скупщтина Републике Српске је 2016. гпдине 

дпнијела Пдлуку п кредитнпм задужеоу кпд Оемашке „KFW“ банке кап кредитпра и 

Министарства финансија и трезпра БиХ, Министарства финансија Републике Српске и МХ 

„Електрппривреда Републике Српске“, кап зајмппримаца. Сппразум је пптписан 2017. гпдине, 

а накпн тпга је услиједила:  

- Ратификација Сппразума пд стране Парламентарне скупщтине БиХ 2018. гпдине; 
- Супсидијарни сппразум између БиХ – Министарства финансија и трезпра БиХ и 

Републике Српске – Министарства финансија Републике Српске, такпђе закљушен 2018. 
гпдине; 

- Усаглащаваое и пптписиваое Ппсебнпг сппразума између МХ „Електрппривреде 
Републике Српске, МП а.д. Требиое и „KFW“ банке, 2020. гпдине; 

- Пптписиваое Угпвпра п пренпсу кредитних средстава између Владе Републике Српске, 
тј. оенпг респрнпг Министарства финансија и МХ „Електрппривреда Републике Српске“ 
МП, а.д. Требиое 2020. гпдине. 
Збпг наведенпг нашина финансираоа ЕРС се пбавезап да се имплементација прпјекта, 

те активнпсти пкп набавке и избпра ппнуђаша кап и кпнсултантскпг друщтва врщи пп 

правилима „KFW“ банке. Угпвпр са Имплементаципним кпнсултантпм пптписан је 2021. гпдине 

те у истпј гпдини је спрпведена дубинска финансијска анализа (Financial Due Diligence –FDD) 

кпја је ппзитивнп пдпбрена пд стране „KFW“ банке. 

У истпј, 2021. гпдини дпбијена је сагласнпст пд стране Министарства финансија 

Оемашке на прпдужеое пперативнпсти Сппразума п кредиту. 

Израђена „ESIA“ Студија (Студија прпцјене утицаја на живптну средину) је 2021. гпдине 

дпстављена „KFW“ банци сукцесивнп, ажурирана у складу са кпнсултантпм „ESIA“, а кпнашан 

пдгпвпр на наведенп, пд стране „KFW“ банке се пшекује у првпј пплпвини 2022. гпдине. 

Заврщетак изградое вјетрпелектране „ХРГУД“ пп свпј наведенпј дпкументацији и пп 

изјави представника ЕРС-а пшекује се крајем 2023. гпдине, а пущтаое у прпбни рад ппшеткпм 

2024. гпдине. 

 

3.3.2.4.2. ВЈЕТРПЕЛЕКТРАНА (ВЕ) „ГРЕБАК“    

 

Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое вјетрпелектране „ГРЕБАК“, ппщтина 

Невесиое,  закљушен је дана 14.04.2019. гпдине. 

Анекс 1. Угпвпра закљушен је 27.11.2020. гпдине, а Анекс 2. Угпвпра 14.11.2021. гпдине. 

У 2021. гпдини, према извјещтају, Кпнцесипнар је заврщип/прибавип: 

 Измјену Лпкацијских услпва пд 12.04.2021. гпдине; 

 Услпве за прикљушак на пренпсну мрежу Електрппренпса БиХ пд 30.11.2021. гпдине; 
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 Припрему за ппкретаое прпцеса експрппријације (Елабпрат п експрппријацији; План 

парцелације; Урбанистишкп-технишке услпве и ажуриран је гепдетски снимак). 

Закљушеним Угпвпрпм са Правпбранилащтвпм пд 22.10.2021. гпдине ппкренут је 

ппступак експрппријације кпји је јпщ у тпку;  

 Идејни прпјекат вјетрпелектране „ГРЕБАК“; 

 Идејни прпјекат прикљушка на мрежу; 

 Елабпрат технишкпг рјещеоа прикљушка вјетрпелектране „ГРЕБАК“ на мрежу; 

 Рад на главнпм прпјекту приступних и интерних сапбраћајница и мпнтажних платпа је 

заврщен; 

 Угпвпренп прпјектпваое темеља вјетрптурбина; 

 Прпјекат рјещеоа Трафп станице Гребак 33/110 је заврщен; 

 Ревизија прпјекта је заврщена; 

 Захтјев за грађевинску дпзвплу надлежнпм министарству ппднијет је у 2021. гпдини; 

 Ппкренуте су прпцедуре (ппзивни тендери) за избпр најппвпљнијег извпђаша за 

изградоу трафп станице вјетрпелектране „ГРЕБАК“; 

 Ппкренут је ппступак угпвараоа вјетрптурбина СГ 6.6 MW – 155m са друщтвпм „SIMENS 

GAMESA“; 

 Ппкренута је прпцедура за пдпбраваое кредитнпг аранжмана са „SPARKASSE“ и „ERSTE 

BANK“; 

 Пбављена су истраживаоа и израђен је Гептехнишки елабпрат за ппзиције темеља 

турбина (ревидпван); 

 Пбављена су истраживаоа и израђен је Гептехнишки елабпрат за ппзиције путева 

(ревидпван) и  

 Изграђене су двије дипнице приступнпг пута у дужини пд 1.800 m и приступнпг платпа 

пкп 7.000 m2. 

Накнaда за уступљенп правп (једнпкратна кпнцесипна накнада), пп закљушеоу Анекса 

2. Угпвпра п кпнцесији у 2021. гпдини, уплаћена је у изнпсу пд 11.080 КМ. 
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3.3.2.5. СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ (СЕ) 

 

 
 

3.3.2.5.1. СПЛАРНА ЕЛЕКТРАНА (СЕ) „БИЛЕЋА“  

 

 Угпвпр за изградоу и кприщћеое спларне електране са фптпнаппнским ћелијама на 

ппдрушју ппщтине Билећа су закљушили, дана 13.07.2020. гпдине „EFT International Investment 

Holding Limited“ London кап Кпнцесипнар и Влада Републике Српске кап Кпнцендент.  

Инсталисана снага планиране спларне електране изнпси 60 MW, а планирана гпдищоа 

прпизвпдоа 84 GWh,  пп технишкпј дпкументациjи.  

У складу са Закпнпм п кпнцесији (Службени гласник Републике Српске брпј: 59/13; 

16/18; 70/20 и 111/21), Кпнцедент је пснпвап кпнцесипнп предузеће, у складу са закпнпм и 

прпписима у Републици Српскпј ппд називпм „Energy Financing Team SE Bileća“ д.п.п. Билећа. 

Накпн закљушиваоа предметнпг угпвпра, према извјещтају дпстављенпм Кпмисији, 

услиједиле су сљедеће активнпсти: 

 Пптписан је Угпвпр п извпђеоу геплпщких истражних радпва на лпкацији будуће 

спларне електране. Геплпщки истражни радпви су у тпку, и извпде се у складу са 

закпнскпм регулативпм за предметну пбласт; 

 Пптписан је Угпвпр за кпнсултантске услуге са „Mercados“ Мадрид, са пснпвним 

задаткпм да припреми тендерску дпкументацију за избпр главнпг извпђаша спларне 

електране, пп принципу „кљуш у руке“;  

 Уписанп је правп дпдјеле кпнцесије у јавне евиденције п неппкретнпстима. У тпку је 

рјещаваое препсталих импвинскп–правних пднпса на лпкацији будуће спларне 

електране; 
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 Дпбијена је нашелна сагласнпст за прикљушеое на пренпсну мрежу Бпсне и 

Херцегпвине пд стране Електрппренпса БиХ; 

 Заврщен је Јавни увид и Јавна расправа у склппу прпцедуре усвајаоа Регулаципнпг 

плана К.П. „Зарјешје“-лпкалитет будуће спларне електране; 

 Ппщтина Билећа је 2021. гпдине дпнијела Пдлуку п усвајаоу Регулаципнпг плана 

„Зарјешје“, а за пптребе изградое спларне електране и прикљушнпг далекпвпда; 

 Дпбијени су Лпкацијски услпви за изградоу фптпнаппнске електране „БИЛЕЋА“ пд 

стране Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију; 

 Издатп је Рјещеое п трајнпј пренамјени щумскпг земљищта за пптребе градое спларне 

електране, пд стране Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и 

екплпгију; 

 Заврщени су радпви на шищћеоу терена и уклаоаоу вегетације у зпни кпнцесипнпг 

ппља; 

 Заврщени су детаљни геплпщки истражни радпви за пптребе прпјектпваоа и изградое 

спларне електране, ппщтујући Закпн п геплпщким истраживаоима Републике Српске; 

 Урађена је Студија ризика пд ппплава за лпкалитет будуће спларне електране, кап и 

пдгпварајућа истраживаоа у сврху пдређиваоа степена кпрпзивпсти земљищта; 

 Урађени су дпкази и план управљаоа птпадпм, неппхпдни за дпбијаое екплпщке 

дпзвпле; 

 Влада Републике Српске је у априлу 2021. гпдине дпнијела Пдлуку п прпглащеоу 

ппщтег интереса за изградоу спларне електране на ппдрушју ппщтине Билећа, те да се 

на пснпву тпга мпже изврщити пптпуна експрппријација и 

 Пбезбијеђена су средства за пптребе експрппријације и дата је сагласнпст на Угпвпр п 

рјещаваоу међуспбних пднпса између спларне електране „БИЛЕЋА“ и 

Правпбранилащтва Републике Српске. 

У нареднпм перипду је планиранп расписиваое тендера за избпр Главнпг извпђаша за 

изградоу спларне електране „БИЛЕЋА“ пп принципу „кљуш у руке“. 

Такпђе су планирани и припремни радпви – измјещтаое лпкалних путева и нискпнаппнске 

мреже за напајаое електришнпм енергијпм, изградоа неппхпдне инфраструктуре, а щтп је 

услпвљенп заврщеткпм прпцеса експрппријације.  

 

3.3.2.5.2. СПЛАРНА ЕЛЕКТРАНА (СЕ) „ТРЕБИОЕ 1“ 

 

Угпвпр п кпнцесији за изградоу и кприщћеое спларне фптпнаппнске електране 

„ТРЕБИОЕ 1“ закљушен је дана 14.10.2020. гпдине између Кпнцендента Владе Републике 

Српске и Кпнцесипнара МХ „ЕЛЕКТРППРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. Требиое. 

Кпнцесипнар је на пснпву мищљеоа Правпбранилащтва изврщип упис забиљежбе 

кпнцесипнпг Угпвпра у земљищне коиге дана 10.03.2021. гпдине. 

У складу са Закпнпм п кпнцесијама (Службени гласник РС брпј: 59/13, 16/18, 70/20, и 

111/21)  пснпванп је кпнцесипнп предузеће Спларна електрана „ТРЕБИОЕ 1“, а щтп је 

пптврђенп на Сједници Владе Републике Српске дана 20.05.2021. гпдине, и истп је уписанп у 

судски регистар. 
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12.08.2021. гпдине пдјељеое за туризам, ппљппривреду и предузетнищтвп града 

Требиоа дпнијелп је Пдлуку кпјпм је изврщена трајна пренамјена земљищта у грађевинскп 

земљищте. 

Прибављена је Грађевинска дпзвпла за извпђеое припремних радпва за изградоу 

спларне електране, Рјещеоем Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинствп и екплпгију 

Републике Српске, пд  04.10.2021. гпдине. 

Прибављени су Лпкацијски услпви за изградоу спларне електране, Рјещеоем 

Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске, пд 

09.12.2020. гпдине. 

Услпви за прикљушеое Спларне електране, „ТРЕБИОЕ 1“ на пренпсну мрежу брпј: 38-

1/21 издати су дана 14.09.2021. гпдине пд стране „Електрппренпса БиХ“ а.д. Баоа Лука, а на 

пснпву урађенпг Елабпрата технишкпг рјещеоа прикљушка спларне електране, из јуна 2021. 

гпдине. 

 

3.3.3. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката (МХЕ и ХЕ) инсталисане снаге веће 
пд 250 kW 

 
У Прилпгу брпј 1. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед 

активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа енергетских 
пбјеката (МХЕ и ХЕ) инсталисане снаге веће пд 250 kW у 2021. гпдини. 

 

3.3.4. Преглед раскинутих угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кпришћеоа 
енергетских пбјеката инсталисане снаге веће пд 250 kW 

 

У Прилпгу брпј 2. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед  

раскинутих угпвпра приказан пп гпдинама раскида.  

 

3.3.5. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
изградое и кпришћеоа енергетских пбјеката (ТЕ, ВЕ и СЕ) 

 
У Прилпг брпј 3. Извјещтаја п раду Кпмисије за кпнцесије за 2021. гпдину, дат је 

табеларни преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и 
кприщћеоа енергетских пбјеката (ТЕ, ВЕ и СЕ) у 2021. гпдини. 

 

3.3.6. Закључци 
 

1. Кпнцендент (Влада Републике Српске, Министарствп енергетике и рударства) и 

Кпмисија, у складу са важећим закпнским и ппдзакпнским актима, треба да пбрате 

ппсебну пажоу на ппщтпваое прпцедура и услпва при прпмјени власнишке структуре у 

кпнцесипнпм предузећу, ташније, при пренпсу угпвпра п кпнцесији са старпг на нпвпг 

кпнцесипнара (стицапца), какп би се на ефикасан нашин пмпгућип пренпс кпнцесипнпг 

угпвпра, у складу са важећим Закпнпм п кпнцесијама. Кпмисија је става да је 
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неппхпднп преиспитиваое свих угпвпра п изградои и кприщћеоу малих 

хидрпелектрана, какп би се у сарадои са респрнп надлежним министарствпм, а на 

пснпву дпступних ппдатака и налаза са терена, утврдилп кпји су тп угпвпри у кпјима, из 

непправданих разлпга, није дпщлп дп реализације битних пдредаба, а какп би се 

ставили у припритет за раскидаое.  

2. Иакп је Државна регулатпрна кпмисија за електришну енергију у септембру 2020. 
гпдине дпнијела Пдлуку п пдпбреоу максималнп мпгуће снаге прихвата из 
неуправљивих извпра електришне енергије, брпј: 05-14-2-276-2/20 („Службени гласник 
Бпсне и Херцегпвине“, брпј: 56/20) из спларних и вјетрпелектрана, кпјпм је снага из 
спларних електрана ппвећана са 400 MW на 825 MW, a снага из вјетрпелектрана 
ппвећана са 460 MW на 840 MW, дп мпмента сашиоаваоа Извјещтаја, није била 
изврщена ентитетска расппдјела кплишина, иакп су биле у тпку наведене активнпсти.  

 

3.4. Активнпсти Кпмисије из пбласти изградое и кпришћеоа гаспвпда и 
нафтпвпда   
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3.4.1. Рјешеоа Кпмисије  
 

У тпку 2021. гпдине, Министарствп енергетике и рударства је упутилп 2 (два) захтјева, 
кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое и кприщћеоа гаспвпда и 
нафтпвпда, а Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству енергетике и рударства: 

- 2  (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 

Министарствп енергетике и рударства није дпставилп ниједан закљушен угпвпр п 

кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа гаспвпда и нафтпвпда у 2021. гпдини. 

Наведенп надлежнп министарствп је дпставилп Анекс 4. Угпвпра и Анекс 5. Угпвпра п 

кпнцесији за прпјектпваое, изградоу, кприщћеое и пдржаваое дистрибутивнпг гаснпг 

система са прикљушкпм на гаспвпд кпд Гпроег Шепка, у циљу снабдијеваоа прирпдним гаспм 

града Бијељине. 

У табели 18 дат је преглед дпстављених Рјещеоа Кпмисије у 2021. гпдини из пбласти 

изградое и кприщћеоа гаспвпда и нафтпвпда. 

 
Табела 18 – Рјещеоа Кпмисије за кпнцесије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса 
угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа гаспвпда и нафтпвпда  у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ 
АНЕКСА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 

ГАСОВОДА И НАФТОВОДА  У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. „БИЈЕЉИНА ГАС“ 
д.п.п. Бијељина 

Ппјектпваое, изградоа, 
кприщћеое и пдржаваое 

дистрибутивнпг гаснпг система 
са прикљушкпм на гаспвпд кпд 

Гпроег Шепка, у циљу 
снабдијеваоа града Бијељине 
прирпдним гаспм - прпдужеое 

припремнпг перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

4. Угпвпра п 
кпнцесији 

13.01.2021. 

2. „БИЈЕЉИНА ГАС“ 
д.п.п. Бијељина 

Ппјектпваое, изградоа, 
кприщћеое и пдржаваое 

дистрибутивнпг гаснпг система 
са прикљушкпм на гаспвпд кпд 

Гпроег Шепка, у циљу 
снабдијеваоа града Бијељине 
прирпдним гаспм - прпдужеое 

припремнпг перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

5. угпвпра п 
кпнцесији 

21.07.2021. 

 

Укупнп су дпнесена 2 (два) рјещеое п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра 
п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа гаспвпда и нафтпвпда у 2021. гпдини. 

 



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

42 
 

3.5. Активнпсти Кпмисије из пбласти минералних ресурса 
 

 
 

3.5.1. Рјешеоа Кпмисије 
 

У тпку 2021. гпдине, Министарствп енергетике и рударства је упутилп 54 (педесет 
шетири) захтјева, кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти минералних ресурса, 
а Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству енергетике и рударства:  

 

- 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти;   

- 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументације за јавнп надметаое;  

- 2 (два) рјещеое п даваоу сагласнпсти на уступаое угпвпра п кпнцесији и прпмјени    
власнишке структуре кпнцесипнара; 

- 7 (седам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији;  

- 8 (псам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији.  

 

У 2021. гпдини Министарствп енергетике и рударства дпставилп је 8 (псам) закљушених 
угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  

 

У табелама 19, 20, 21, 22, 23. и 24. дат је преглед закљушених угпвпра, рјещеоа и 
сагласнпсти Кпмисије у 2021. гпдини из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 19 - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 
2021. гпдини   

 

ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ 
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ   

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Лпкација 
Датум 

закључеоа 
угпвпра 

1. 
 

„МЕДНА НВ“ д.п.п. 
Мркпоић Град 

 
Експлпатација угља (лпкација 
МЕДНА), ппщтина Мркпоић 

Град 
 

 
Мркпоић 

Град 
05.04.2021. 

2. 
 

„ДАЦИТ“ д.п.п. 
Сребреница 

Експлпатација архитектпнскпг 
грађевинскпг камена-андезита 
(лпкација СКАКАВАЦ), ппщтина 

Сребреница 

 
Сребреница 

 
08.04.2021. 

 
3. „CAT PUTEVI“ д.п.п. 

Угљевик 

Експлпатација литптамијскпг 
крешоака-креде (лпкација 

ТУТОЕВАЦ-ЛУКИЋА ВИНПГРАД), 
ппщтина Угљевик 

 
Угљевик 

09.04.2021. 

4. 
„DVOR STONE“ д.п.п. 

Невесиое 

Експлпатација архитектпнскпг 
грађевинскпг камена-крешоака 

(лпкација ДПОА БИЈЕОА), 
ппщтина Невесиое 

 
Невесиое 

09.04.2021. 

5.  
„НИСКПГРАДОА 

МАРЈАНПВИЋ“ д.п.п. 
Приједпр 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена-крешоака 
(лпкација ДРЕНПВАЧА ЗАПАД), 

град Приједпр 

 
Приједпр 

 
15.06.2021. 

6. 
„МЈ-ЗЕМЉПКПП-

ИНЖИОЕРИНГ“ д.п.п. 
Истпшна Илича 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена- крешоака 

(лпкација КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ-
КАРАУЛА), град И. Сарајевп 

 
Истпшнп 
Сарајевп 

27.09.2021. 

 
7. 

„БАБИЋ-ПРЕВПЗ“ 
д.п.п. Кпзарска 

Дубица 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена- 

серпентинита (лпкација БАБИЋА 
КАМЕН), град Приједпр 

 
Приједпр 

19.11.2021. 

8. 
„КЕСП-ГРАДОА“  
д.п.п. Звпрник 

Експлпатација кварцнпг пијеска 
и кварцнпг щљунка (лпкација 

Бусија), град Звпрник 
 

Звпрник 13.12.2021. 

 

Укупнп је закљушенп 8 (псам) угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 20 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске пправданпсти из 
пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКЕ 
ОПРАВДАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за дпдјелу 

кпнцесије за експлпатацију 
карбпнатне минералне 
сирпвине на лежищту 
“СПАСИНЕ – БРЂАНИ“, 

ппщтина Угљевик, 
Кпнцесипнара МХ 

„ЕЛЕКТРППРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. 

Требиое; ЗП „РУДНИК И 
ТЕРМПЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК“ 

а.д. Угљевик 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за дпдјелу 

кпнцесије за 
експлпатацију 

карбпнатне минералне 
сирпвине 

Лежищте 
“СПАСИНЕ – 

БРЂАНИ“,   
ппщтина Угљевик 

16.04.2021. 

2. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 

кпнцесипнпг перипда за 
експлпатацију щљунка и 

пијеска на лежищту „ГРАБ“, 
град Требиое, Кпнцесипнара 
„RADANOVID COMPANY“ д.п.п. 

Требиое 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 

прпдужеое кпнцесипнпг 
перипда 

Лежищте „ГРАБ“,  
град Требиое 

27.04.2021. 

3. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпщиреое 

експлпатаципнпг ппља за 
експлпатацију архитектпнскпг 

камена лежищту „РУДИНЕ“ 
кпд Беркпвића, Кпнцесипнара 

„КРЕМНИЦА“ д.п.п. 
Беркпвићи 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 

прпщиреое 
кпнцесипнпг ппља 

Лежищте 
„РУДИНЕ“,  
ппщтина 

Беркпвићи 

09.06.2021. 

4. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти прпдужеоа 
кпнцесипнпг перипда за 

истраживаое, експлпатацију и 
прераду руде плпва и цинка 

на лежищтима „СРЕБРЕНИЦА“, 
„СРЕБРЕНИЦА 1“, „КАЗАНИ“ и 

„ВИТЛПВАЦ“, ппщтина 
Сребреница, кпнцесипнара 

„ГРПСС“ д.п.п. Градищка 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 

прпдужеое кпнцесипнпг 
перипда 

лежищте 
„СРЕБРЕНИЦА“, 

„СРЕБРЕНИЦА 1“, 
„КАЗАНИ“ и 

„ВИТЛПВАЦ“,  
ппщтина 

Сребреница 

01.07.2021. 

 
Укупнп су дпнещена 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске 

пправданпсти из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 21 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на дпкументације за јавнп надметаое 
из пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНО 
НАДМЕТАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

експлпатацију технишкпг 
грађевинскпг камена- 

крешоака, ппкренута на 
иницијативу привреднпг 

друщтва „МЈ-ЗЕМЉПКПП-
ИНЖИОЕРИНГ“ д.п.п. Истпшна 

Илича 

Дата сагласнпст на 
Дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Лежищте 
„КРУПАЧКЕ 

СТИЈЕНЕ-
КАРАУЛА“, 

ппщтина Трнпвп 

 
25.05.2021. 

2. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

експлпатацију технишкпг 
грађевинскпг камена- 

серпентинита ппкренута на 
иницијативу привреднпг 

друщтва „БАБИЋ-ПРЕВПЗ“ 
д.п.п. Кпзарска Дубица 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Лежищте 
„БАБИЋА 

КАМЕН“, град 
Приједпр 

01.07.2021. 

3. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

експлпатацију кварцнпг 
пијеска и щљунка,  ппкренута 
на иницијативу привреднпг 

друщтва „КЕСП-ГРАДОА“ 
д.п.п. Звпрник 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Лежищте 
„БУСИЈА“, град 

Звпрник 
30.07.2021. 

4. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије за експлпатацију 
архитектпнскпг грађевинскпг 
камена-габра, ппкренута на 

иницијативу привреднпг 
друщтва „EUROLINE TRAVEL“ 

д.п.п. Баоа Лука 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Лежищте  
„ТППИЋИ-
КРТПВА“, 

ппщтина  Теслић 

01.09.2021. 

 

Укупнп су дпнещена 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументације за 
јавнп надметаое из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 22 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу претхпдне сагласнпсти на прпмјену власнишке 

структуре или пренпс угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ 
ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ ИЛИ ПРЕНОС УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. „САФИР“ д.п.п. Гацкп 

 
Дата сагласнпст на 
уступаое Угпвпра п 

кпнцесији за кприщћеое 
технишкпг грађевинскпг 

камена-крешоака на 
Стицапца 

„ТЕРМПГРАДИНГ“ д.п.п. 
Гацкп 

 
Лежищте „ГЕЉА-
ЉУТ“, ппщтина 

Гацкп 
 

26.10.2021. 

2. „ЈПСИППВИЋ “ д.п.п. Дпбпј 

Дата сагласнпст на 
прпмјену 100 % 

власнишких права у 
кпнцесипнпм предузећу 

Лежищте 
„ПСПЈНИЦА“, 

град Дпбпј 
29.12.2021. 

 

Укупнп су  дпнещена 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на прпмјену власнишке 
структуре и пренпса угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2021. 

 

Табела 23 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпге угпвпра п кпнцесији из 
пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГЕ УГОВОРА О 
КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

„ДАЦИТ“ д.п.п. 
Сребреница – 
Експлпатација 

архитектпнскпг 
грађевинскпг камена-
андезита на лежищту 

„СКАКАВАЦ“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте 
„СКАКАВАЦ“, 

ппщтина 
Сребреница 

10.03.2021. 

2. 

„МЕДНА НВ“ д.п.п. 
Мркпоић Град – 

експлпатација угља  на 
лежищту „МЕДНА“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „МЕДНА“, 
ппщтина Мркпоић 

Града 
10.03.2021. 
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3. 

„DVOR STONE“ д.п.п. 
Невесиое  – 

експлпатација 
архитектпнскпг 

грађевинскпг камена - 
крешоака на лежищту 

„ДПОА БИЈЕОА“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „ДПОА 
БИЈЕОА“, ппщтина 

Невесиое 
10.03.2021. 

4. 

„CAT PUTEVI“ д.п.п. 
Угљевик – 

експлпатација 
литптамијскпг 

крешоака-креде на 
лежищту „ТУТОЕВАЦ-
ЛУКИЋА ВИНПГРАДИ“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте 
„ТУТОЕВАЦ-ЛУКИЋА 

ВИНПГРАДИ“, 
ппщтина Угљевик 

10.03.2021. 

5. 

„НИСКПГРАДОА 
МАРЈАНПВИЋ“ д.п.п. 

Приједпр - 
експлпатација 

технишкпг грађевинскпг 
камена-крешоака на 

лежищту „ ДРЕНПВАЧА 
ЗАПАД“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте                      
„ ДРЕНПВАЧА 
ЗАПАД“, град 

Приједпр 

13.05.2021. 

6. 

„МЈ-ЗЕМЉПКПП-
ИНЖИОЕРИНГ“ д.п.п. 

Истпшна Илича - 
експлпатација 

технишкпг грађевинскпг 
камена-крешоака на 
лежищту „КРУПАЧКЕ 
СТИЈЕНЕ-КАРАУЛА“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте 
„КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ-
КАРАУЛА“, ппщтина 

Трнпвп 

01.09.2021. 

7. 

„БАБИЋ-ПРЕВПЗ“ д.п.п. 
Кпзарска Дубица -

експлпатација 
технишкпг грађевинскпг 
камена-серпентинита 
на лежищту „БАБИЋА 

КАМЕН“ 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте  „БАБИЋА 
КАМЕН“, град 

Приједпр 
18.10.2021. 

8. 

„КЕСП-ГРАДОА“  д.п.п. 
Звпрник – 

експлпатација кварцнпг 
пијеска и щљунка 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Лежищте „БУСИЈА“, 
град Звпрник 

26.10.2021. 

 

Укупнп је дпнещенп 8 (псам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпге угпвпра п 
кпнцесији из пбласти минералних ресурса.  
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Табела 24 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпге анекса угпвпра п 
кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини  

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГЕ АНЕКСА 
УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„ХЕРЦЕГПВИНАПУТЕВИ“ а.д. 

Требиое 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена –
крешоака на лежищту 

„ЗГПОЕВП“, град 
Требиое 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

2. Угпвпра п 
кпнцесији 

06.04.2021. 

2. „ГРАДИТЕЉ“ а.д. ТЕСЛИЋ 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена –
крешоака на лежищту 

„КАМЕНИЦА“, ппщтина 
Теслић 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

2. Угпвпра п 
кпнцесији 

06.04.2021. 

3. 
„ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ“ 

а.д. Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту  

„ПЛАНИНА“, града Баоа 
Лука 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

2. Угпвпра п 
кпнцесији 

04.05.2021. 

4. 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA  

SRPSKA“ д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација крешоака  
на лежищту  „БАЉАК“,  

ппщтина Угљевик 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

1. Угпвпра п 
кпнцесији 

09.06.2021. 

5. 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA  

SRPSKA“ д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација угља на 
лежищту „УГЉЕВИК 
ИСТПК 2“, ппщтина 

Угљевик 
 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

3. Угпвпра п 
кпнцесији 

09.06.2021. 

 
 
 

6. 

 
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA  

SRPSKA“ д.п.п. Баоа Лука 

Експлпатација угља на 
лежищтима  „ ДЕЛИЋИ  и 

ПЕЉАВЕ - ТПБУТ“, 
ппщтине Угљевик и 

Лппаре 

 
Сагласнпст на 

приједлпг Анекса 
2. Угпвпра п 
кпнцесији 

09.06.2021. 

 
 

7. 

„RADANOVID COMPANY“ д.п.п. 
Требиое 

Експлпатација щљунка и 
пијеска на лежищту 

„ГРАБ“, град Требиое 

 
Сагласнпст на 

приједлпг Анекса 
3. Угпвпра п 
кпнцесији 

30.07.2021. 
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8. 
„ИНТЕГРАЛ ИНЖИОЕРИНГ“ 

а.д. Баоа Лука 

Експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена -
крешоака на лежищту 

„ПЛАНИНА“, град Баоа 
Лука 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

3. Угпвпра п 
кпнцесији 

22.09.2021. 

9. „ГРПСС“ д.п.п. Градищка 

Истраживаое, 
експлпатацију и прераду 

руде плпва и цинка на 
лежищтима 

„СРЕБРЕНИЦА“, 
„СРЕБРЕНИЦА 1“, 

„КАЗАНИ“ и 
„ВИТЛПВАЦ“, ппщтина 

Сребреница 

Сагласнпст на 
приједлпг Анекса 

1. Угпвпра п 
кпнцесији 

22.09.2021. 

 

Укупнп је дпнесенп 9 (деват) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса 
угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса. 

 

3.5.2. Преглед закључених угпвпра у пбласти минералних ресурса  

 
Закљушнп са 31.12.2021. гпдине, укупан брпј важећих угпвпра у пбласти минералних 

ресурса изнпси 133 (стптину тридесет три). 

Кпнцесипни угпвпри су закљушени са 118 (стптину псамнаест) правних лица, пд кпјих су 
нека закљушила два или вище угпвпра. Ппсматранп пп гпдинама, важећи угпвпри су закљушени 
сљедећим редпсљедпм: у 2000. гпдини-ниједан, у 2001. гпдини-1 (један), у 2002. гпдини-
ниједан, у 2003. гпдини-1 (један), у 2004. гпдини-2 (два), у 2005. гпдини-6 (щест), у 2006. 
гпдини-15 (петнаест), у 2007. гпдини-8 (псам), у 2008. гпдини-5 (пет), у 2009. гпдини-5 (пет), у 
2010. гпдини-9 (девет), у 2011. гпдини-2 (два), у 2012. гпдини-5 (пет), у 2013. гпдини-3 (три), у 
2014. гпдини-5 (пет), у  2015. гпдини-11 (једанаест), у 2016. гпдини-10 (десет), у 2017. гпдини-9 
(девет), 2018. гпдини-11 (једанаест), у 2019. гпдини-7(седам) угпвпра, у 2020. гпдини-10 (десет) 
и у 2021. гпдини-8 (псам), щтп је приказанп у нареднпј табели: 

 
Табела 25 - Преглед закљушених угпвпра из пбласти минералних ресурса пп гпдинама 
 

Преглед закључених уговора из области минералних ресурса по 
годинама 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
0 1 0 1 2 6 15 8 5 5 9 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 
2 5 3 5 11 10 9 11 7 10 8 

 
Пп врстама минералне сирпвине важеће угпвпре мпжемп ппдјелити на сљедећи нашин: 

 Крешоак, дплпмит и рпжнац-истраживаое и/или експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 57 (педесет седам) угпвпра; 

 Гептермалне, термпминералне и минералне впде-истраживаое и/или експлпатација-7 
(седам) угпвпра; 

 Питке впде - истраживаое и/или експлпатација - 16 (щеснаест) угпвпра; 
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 Магматске и метампрфне стијене (дијабаз, метадијабаз, перидптит, серпентинит,  
мермер, серпентинисани перидптит) истраживаое и/или експлпатација технишкпг 
грађевинскпг камена - 12 (дванаест) угпвпра; 

 Угаљ - истраживаое и/или експлпатација - 9 (девет) угпвпра; 

 Глине - истраживаое и/или експлпатација - 4 (шетири) угпвпра; 

 Крешоак - истраживаое и/или експлпатација архитектпнскпг-грађевинскпг камена - 4 
(шетири) угпвпра; 

 Андезит - експлпатација архитектпнскпг - грађевинскпг камена - 1 (један) угпвпр; 

 Шљунак и пијесак - истраживаое и/или експлпатација - 4 (шетири) угпвпра; 

 Бпксит - експлпатација- 5 (пет) угпвпра; 

 Плпвп и цинк - истраживаое, експлпатација и прерада - 2 (два) угпвпра; 

 CП₂ гас – експлпатација - 2 (два) угпвпра; 

 Креда, гипс – експлпатација - 3 (три) угпвпра; 

 Кварцни пијесак, пјещшар и щљунак - истраживаое и експлпатација - 4 (шетири) 
угпвпра; 

 Угљпвпдпници, сирпва нафта и гас - истраживаое и кприщћеое - 1 (један) угпвпр; 

 Антимпн - истраживаое и експлпатација - 1 (један) угпвпр; 

 Жељезна руда – експлпатација - 1 (један) угпвпр.  

Према привредним регијама ппдрушних привредних кпмпра (Баоа Лука, Бјељина, 
Дпбпј, Требиое и Истпшнп Сарајевп), важеће угпвпре мпжемп сврстати на сљедећи нашин: 

- Привредна регија Баоа Лука - 47 (шетрдесет седам) угпвпра; 

- Привредна регија Бјељина - 26 (двадесет щест) угпвпра; 

- Привредна регија Дпбпј - 22 (двадесет два) угпвпра; 

- Привредна регија Требиое - 16 (щеснаест) угпвпра; 

- Привредна регија Истпшнп Сарајевп - 21 (двадесет један) угпвпр и   

- Теритприја цијеле Републике Српске - 1 (један) угпвпр (истраживаое и кприщћеое 
угљпвпдпника, сирпве нафте и гаса).  

Ппред укупнпг брпја важећих угпвпра 133 (стптину тридесет три), закљушнп са 
31.12.2021. гпдине, тпкпм 2021. гпдине 4 (шетири) угпвпра су престала да важе, и тп 1 (један) 
угпвпр је једнпстранп раскинута пд стране надлежнпг министарства збпг неизврщаваоа 
угпвпрних пбавеза, 1 (један) угпвпр је престап да важи сагласнпщћу пбје угпвпрне стране и 2 
(два) угпвпра су престала ппкретаоем ппступка стешаја над кпнцесипнарпм. 

 

3.5.3. Прпвјера рада кпнцесипнара 
 
Кпмисија је у складу са свпјим закпнским пвлащћеоима наставила да врщи прпвјеру 

рада кпнцесипнара и тпкпм 2021. гпдине. Прпвјерпм су пбухваћене све активнпсти кпје су се 
пднпсиле на реализацију закљушених кпнцесија, тј. активнпсти на изврщаваоу угпвпрних 
пбавеза кпнцесипнара. Узет је у пбзир цјелпкупан перипд реализације кпнцесија за свакпг 
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кпнцесипнара ппјединашнп. Све је тп рађенп са циљем щтп бпљег сагледаваоа стаоа у пвпј 
пбласти кпнцесипнарства. 

Активнпсти на прпвјери рад кпнцесипнара у пвпј ппслпвнпј гпдини су прије свега биле 
усмјерене на ппвећаое присуства представника Кпмисије на терену, тј. на лежищтима гдје су 
се извпдили радпви на експлпатацији, пднпснп на лежищтима гдје су се извпдили припремни 
радпви дп птппшиоаоа кпнцесипнпг ппсла. Прпвјера на терену је дјелимишнп била птежана 
збпг епидемиплпщке ситуације кпја се прпдужила и тпкпм пве ппслпвне гпдине. Настављене 
су активнпсти са дпстављаоем извјещтаја п реализацији угпвпрних пдредби, кап и кпнтакти са 
кпнцесипнарима путем електрпнске ппщте или телефпна. Накпн пбиласка лпкалитета на 
кпјима се извпде радпви на експлпатацији представници Кпмисије су сашинили записнике, кпји 
су дпстављани надлежнпм министарству пп оихпвпм захтјеву. Прикупљаоем свих ппдатака и 
сашиоаваоем записника Кпмисија је систематизпвала исте, анализирала их и дпщла дп 
пдређених закљушака на пснпву кпјих је ппкущала на пбјективан нашин сагледати стаоа 
кпнцесија у пбласти минералних ресурса. 

Пажоа у прпвјерама прпведеним тпкпм пве календарске гпдине била је усмјерна на 
праћеое изврщаваоа угпвпрних пбавеза и псталих активнпсти кпји су се пднпсили на 
сљедеће: 

- Ппщте ппдатке п привредним друщтвима (рјещеое п регистрацији, актуелни извпд из 
судскпг регистра, увјереое п измиреним ппреским пбавезама, увјереое пкружнпг 
привреднпг суда да се над кпнцесипним предузећем не впди ппступак стешаја или 
ликвидације, пптврда ппслпвних банака п ликвиднпсти и другп); 

- Пбавезу ппсједпваоа прпјектне дпкументације за експлпатацију и кприщћеое 
предмета кпнцесије (елабпрат п резервама, главни рударски прпјекат, дппунски 
рударски прпјекат, прпјекат рекултивације, студија утицаја на живптну средину и 
другп); 

- Пбавезу ппсједпваоа дпзвпла и пдпбреоа (лпкацијски услпви, пдпбреое за грађеое,  
екплпщка дпзвпла, впдна дпзвпла, пдпбреое за извпђеое радпва према израђенпј и 
ревидпванпј технишкпј дпкументацији, пптврђиваое резерви минералне сирпвине, 
упптребна дпзвпла за изграђене рударске и друге пбјекте и другп); 

- Пбавезу псигураоа пбјеката и ппстрпјеоа пд свих пщтећеоа и ризика, кап и пбавезу 
псигураоа радника у складу са закпнским прпписима; 

- Пбавезу пбрашунаваоа и плаћаоа кпнцесипне накнаде; 
- Прпизвпдоу (планирана и пстварена); 
- Пбавезу инвестираоа планираних студијпм екпнпмске пправданпсти и динамишким 

планпм (нашин финансираоа, вриједнпст инвестираоа и другп); 
- Пбавезу впђеоа евиденције п кплишинама експлпатисане минералне сирпвине и 

кпнтрплу стаоа пткппаних маса (мјерни уређаји за мјереое кплишина материјала, 
гепдетскп снимаое стаоа на експлпатацији, коига резерви и другп); 

- Ппсједпваое лиценце за пбављаое ппслпва везаних за предмет кпнцесије; 
- Ппдатке п брпју и квалификаципнпј структури заппслених (брпј заппслених у пднпсу на 

планирани студијпм екпнпмске пправданпсти); 
- Пбавезу рекултивације; 
- Пбавезу прпвпђеоа мјера защтите на раду, защтите живптне средине, здравља људи и 

материјалних дпбара; 
- Цјенпвник прпизвпда дпбијених кприщћеоем предмета кпнцесије; 
- Пбавезу рјещаваоа импвинскп-правних пднпса на некретнинама кпје су предмет 

кпнцесије; 
- Финансијски извјещтаји п ппслпваоу (биланс стаоа и биланс успјеха). 

На пснпву прикупљених ппдатака пд стране кпнцесипних предузећа, кап и надлежних 
институција дпщлп се дп сљедећих закљушака: 
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- Настављенп је са праћеоем ппдатака п привредним друщтвима и тпкпм пве извјещтајне 
гпдине. Анализирана су рјещеоа п регистрацији и актуелни извпди из судских регистара , 
тј. пратиле су се прпмјене у рјещеоима кпд регистраципних судпва, и да ли су те 
прпмјене урађене у складу са Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник Републике 
Српксе“, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21). Првенственп се впдилп рашуна п прпмјени 
власнишке структуре у кпнцесипним предузећима, пднпснп прпмјени власнишкпг удјела у 
изнпсу изнад 50%. Пажоа је била усмјерена и на самп ппслпваое кпнцесипних 
предузећа, тј. да ли се тп ппслпваое пдвијалп у складу важећпм закпнскпм регулативпм. 
Пд кпнцесипнара су тражена увјереоа п измиреним ппреским пбавезама и увјероа да 
се над кпнцесипним предузећем не впде ппступци стешаја или ликвидације пред 
пкружним привредним судпвима. Тражене су пптврде ппслпвних банака, прекп кпјих 
кпнцесипнари пбављају свпје финансијске трансакције п ликвиднпсти и друга дпкумента. 
На пснпву свих прикупљених ппдатака мпже се кпнстатпвати да кпд највећег брпј 
кпнцесипних предузећа нису упшени прпблеми, пднпснп све пбавезе су редпвнп 
измириване и није билп блпкаде трансакцијских рашуна. Прпвјерама је утврђенп да се 
нека кпнцесипна предузећа налазе у стешајнпм, пднпснп предстешајнпм ппстуку щтп 
знаши да су те кпнцесије практишнп престале да ппстпје, или ће се тп десити у скприје 
вријеме. У пвим слушајевима се ради п малпм брпју кпнцесипнара шије ппслпваое је 
угрпженп дужи низ гпдина, щтп је на крају резултпвалп, или ће резултпвати престанкпм 
угпвпра п кпнцесији. 

- Ппсједпваое пптребне технишке дпкументације је вепма битнп за реализацију 
закљушених угпвпра п кпнцесији. Нивп израђене технишке дпкументације зависи пд фазе 
у кпјпј се налази сама реализација кпнцесипнпг ппсла. Кпд угпвпра нпвијег датума 
примјећенп је да се накпн закљушиваоа угпвпра п кпнцесији приступилп изради 
технишке дпкумнетације и активнпстима на оенпј ревизији и пдпбраваоу. Кпмисија је 
ппсматрала и впдила рашуна п тпме какп се извпде радпви на експлпатацији и да ли су 
усклађени са пдпбренпм технишкпм дпкументацијпм. Упшенп је да се кпд угпвпра кпји се 
кпнтинуиранп реализују дужи временски перипд радпви извпде према пдпбренпј 
технишкпј дпкументацији, а укпликп је дпщлп дп пдређених пдступоа пд пдпбрене 
технишке дпкументације израђени су дппунски рударски прпјекти према кпјима је 
пдпбренп извпђеое радпва. Примјећенп је кпд пдређенпг брпја привредних друщтава 
да се радпви на експлпатацији извпде на пснпву технишке дпкументације израђене и 
пдпбрене из времена бивще СФРЈ. Увидпм у записнике, рјещеоа и рјещеоа п изврщеоу 
рјещеоа надлежних инспекцијски пргана мпже се упшити да је ппсебна пажоа тпкпм 
оихпвих кпнтрпла била усмјерена на претхпднп наведену прпблематику и 
санкципнисаое упшених недпстатака. Кпмисија је мищљеоа да је пва прпблематика 
прилишнп уређена и да се самп сппрадишнп ппјављују слушајеви када некп пд 
кпнцесипнара извпди радпве у маоем пбиму прије негп щтп је пбезбједип пптребну 
технишку дпкументацију, дпзвпле и пдпбреоа. Сматрамп да је у нареднпм перипду 
пптребнп предузети дпдатне активнпсти у смислу скраћеоа времена за дпбијаоа 
пдпбреоа на израђену и ревидпвану технишку дпкументацију и оихпвп брже 
пдпбраваое с циљем смаоеоа времена дп ппшетка кпмерцијалнпг рада. 

- Накпн израде технишке дпкументације и пдпбраваоа извпђеоа радпва према истпј 
неппхпднп је пбезбједити дпзвпле и пдбреоа какп би се птппшелп са кпмерцијалним 
радпм у складу са закпнским пквирима. Накпн прибављаоа свих пптребних сагласнпсти, 
дпзвпла и пдбреоа и уласка у кпмерцијални рад кпнцесипнар је испунип услпве за 
несметану реализацију кпнцесипнпг прпјекта. У даљем кпмерцијалнпм раду 
кпнцесипнари се вище не  сусрећу са прпблематикпм кпју су рјещавали тпкпм исхпђеоа 
свих пптребниг сагласнпсти, дпзвпла и пдпбреоа већ су у пбавези да пбнављају исте и 
прпдужавају рпкпве важеоа щтп  представља ппједнпстављен прпцес у далекп краћем 
временскпм пквиру. Сталним ангажпваоем надлежнпг министарства и инспекцијских 
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пргана ппстигнути су знашајни резултати у пвпј прпблематици такп да данас имамп 
ситуацију да гптпвп сви кпнцесипнари кпји се налазе у кпмерцијалнпм раду имају виспк 
нивп пптребне дпкументације и дпзвпла за несметан рад, щтп у прптеклпм времену није 
бип слушај. Пп питаоу впдних и екплпщких дпзвпла упшенп је да највећи брпј 
кпнцесипних предузећа у кпмерцијалнпм раду ппсједује исте. Кпмисија јпщ једнпм 
ппдвлаши знашај скраћеоа времена за прибављаое неппхпдне дпкументације дп ппшетка 
кпмерцијалнпг рада. Примјећенп је такпђе, на пснпву изјава кпнцесипнара, да кпд 
прпцедура кпје претхпде ппступку ппкретаоа дпдјеле кпнцесија, претхпдне кпнсултације  
и даваое мищљеоа надлежних институција трају сувище дугп щтп дестимулище 
пптенцијалне инвеститпре. Такпђе, примјећенп је кпд пдређенпг брпја кпнцесипних 
предузећа да су рпкпве дп ппшетка кпмерцијалнпг рада нереалнп угпвприли щтп их је 
дпвелп дп тпга да мпрају ппднпсити захтјеве за прпдужеое рпкпва и улазити у 
непптребне прпцедуре. 

- Угпвпрна пбавеза кпнцесипнара је псигураое пбјеката и ппстрпјеоа пд свих пщтећеоа и 
ризика, кап и пбавеза псигураоа радника у складу са закпнским прпписима. Мпже се 
кпнстатпвати да је највећи брпј кпнцесипнара изврщип пву угпвпрну и закпнску пбавезу 
кад је у питаоу псигураое радника. Пплисе су углавнпм важеће и кпнцесипнари их 
прпдужавају закљушујући нпве прије истека претхпдних. У дијелу кпји се пднпси на 
псигураое пбјеката и ппстрпјеоа упшен је маои напредак, тј. ппвећан је брпј 
кпнцесипнара кпји врще пву врсту псигураоа. И даље главни разлпг незакљушиваоа пвих 
пплиса према изјавама кпнцесипнара представљају виспке премије псигураоа кпје су 
знашајан трпщак за маоа кпнцесипна предузећа, кап и старија ппрема кпју псигуравајуће 
куће избјегавају да псигуравају. У нареднпм перипду треба наставити пратити пву 
прпблематику с пбзирпм на важнпст испуоаваоа пве угпвпрне пбавезе, јер оеним 
неиспуоаваоем у слушају хаварије, ппжара или неких других непредвиђених пкплнпсти 
мпже дпћи дп угрпжаваоа цјелпкупнпг кпнцесипнпг прпјекта. 

- Кпнцесипна накнада је битан елеменат угпвпра п кпнцесији на кпју је Кпмисија и у пвпј 
извјещтајнпј гпдини пбратила ппсебну пажоу. Ппвећаоем брпја прпвјера рада 
кпнцесипнара и у пвпј календарскпј гпдини ппстигнут је ппзитиван резултат у смислу 
ппвећаоа ажурнпсти кпнцесипнара у редпвнијем пбрашунаваоу и плаћаоу кпнцесипне 
накнаде. Тп је између псталпг утицалп на ппвећаое уплата кпнцесипне накнаде у пвпј 
извјещтајнпј гпдини. Кпнцесипна накнада је кпд већег брпја кпнцесипних предузећа 
дефинисана у прпценту на прихпд пстварен пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти, дпк је 
кпд псталих пдређена пп јединици мјере. Дпнпщеоем нпвпг правилника п кпнцесипним 
накнадама и гаранцијама у пбласти електрпенергетике, енергената, рударства и 
геплпгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј:79/18) квалитетније је пдређена  
кпнцесипна накнада на нашин да је за металишне минералне сирпвине, угљпвпдпнике, 
прирпдне гаспве, радипактивне минералне сирпвине, архитектпнскп-грађевински камен 
и гептермалне ресурсе пдређена у прпценту пд 3,6% дп 5%, а за пстале минералне 
сирпвине у изнпсу пд 0,3-3 КМ пп јединици мјере. У извјещтајнпј гпдини примјећенп је да 
је кпд анексираоа пдређених шланпва пснпвнпг угпвпра изврщена и измјена кпја се 
пднпси на нашин пбрашуна кпнцесипне накнаде са прпцента на прихпд пстварен 
пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти на јединицу мјере у складу са гпре наведеним 
правилникпм. Кпмисија сматра да су те измјене пправдане и пптребне, јер се на пвај 
нашин искљушује мпгућнпст манипулације са приказиваоем умаоенпг прихпда 
пстваренпг пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти, а с тим смаоеое пбрашунате 
кпнцесипне накнаде. Треба истаћи да Кпмисија кпнтинуиранп прати пву угпвпрну 
пбавезу пп свакпм кпнцесипнару кпји се налази у кпмерцијалнпм раду. Све прикупљене 
ппдатке размјеоујемп са Ппрескпм управпм Републике Српске, с циљем щтп бпљег увида 
и праћеоа. 
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- Кпмисија је прикупљала ппдатке п прпизведеним кплишинама минералне сирпвине, 
стаоу залиха и птпремљених прпизвпда дпбијених експлпатацијпм и прерадпм. 
Дпбијени ппдаци су уппређивани са ппдацима из претхпдних гпдина и ппдацима кпји су 
планирани студијама екпнпмске пправданпсти. Анализпм је упшенп да је кпд неких 
кпнцесипнара дпщлп дп смаоеоа ппслпвних активнпсти, щтп је резултпвалп смаоеоем 
прпизвпдое, на щтп је према изјавама кпнцесипнар утицалп стаое са Кпрпна вируспм 
кпје је представљалп пптерећеое ппслпваоу у пвпј извјещтајнпј гпдини. Ппједини 
кпнцесипнари кпд кпјих ппстпје прпблеми у прпизвпдои, тј. кпји раде смаоеним 
капацитетпм су навели прпблем нелпјалне кпнкуренције кпја је у неким регијама 
присутна, а пднпси се највећим дијелпм на вађеое материјала из впдптпкпва, смаоену 
пптражоу на тржищту и другп. Ипак, мпжемп кпнстатпвати да је кпд  већих кпнцесипних 
предузећа у пвпј извјещтајнпј гпдини дпщлп дп стабилизације прпизвпдое или је дпщлп 
дп благпг ппвећаоа прпизвпдое и птпреме. У свакпм слушају пву прпблематику треба 
пратити у нареднпм перипду, јер се на пснпву ое мпгу пратити мнпги битни параметри у 
раду кпнцесипних предизећа. 

- Пплазна пснпва свакпг кпнцесипнпг прпјекта кад је у питаоу нивп инвестираоа је студија 
екпнпмске пправаданпсти кпја је саставни дип ппнуде кпнцесипнара у ппступку дпдјеле 
кпнцесије. Студијпм су планиране све активнпсти кпје кпнцесипнар треба да прпведе 
какп би ущап у кпмерцијални рад. Опм су дефинисани и планирани прихпди тпкпм 
трајаоа кпнцесипнпг перипда, кап и план инвестираоа и оегпва динамика. Кпмисија 
прпвјерпм рада кпнцесипнара кпнтинуиранп прати нивп инвестираоа пп свакпм 
кпнцесипнару ппјединашнп и те ппдатке пбрађује уппређујући их са планираним и 
дефинисаним студијпм екпнпмске пправданпсти и угпвпрпм п кпнцесији. Упшенп је кпд 
знашајнпг брпја кпнцесипнара да су испунили пву пбавезу, или је изврщили у већем 
пбиму пд планиранпг, те су наставили и са даљоим инвестираоима. Ппстпје такпђе, 
кпнцесипна предузећа кпја нису изврщила пбавезу инвестираоа у угпвпренпм пбиму. Ти 
кпнцесипни прпјекти дефинитивнп имају прпблем са реализацијпм и налазе се у некпј пд 
фаза тражеоа стратещкпг партнера кпји је у мпгућнпсти да улпжи знашајна средства какп 
би се пдблпкирап и наставип реализпвати кпнцесипни прпјекат. Кпмисија је 
евидентирала у пвпј извјещтајнпј гпдини да ппстпје кпнцесипна предузећа кпја су 
изврщила инвестираоа у технишку дпкументацију, прикупили сагласнпсти, дпзвпле и 
пдпбреоа и рјещили дјелимишнп или у пптпунпсти импвинскп-правне пднпсе, а нису 
изврщила инвестираоа у ппрему већ су закљушили угпвпр са другим правним лицима кап 
извпђашима радпва на ппслпвима експлпатације. У нареднпм перипду Кпмисија ће 
наставити да прикупља ппдатке везане за пву прпблематику и исте анализира и дпнпси 
пдређене закљушке. 

- Угпвпрна пбавеза кпнцесипних предузећа је да инсталирају мјерну ппрему за мјереое 
маса кпје излазе ван граница експлпатаципнпг ппља, тј. маса кпје се птпремају за прпдају 
или уградоу укпликп их кпнцесипнари кпристе за властите пптребе у пбављаоу 
грађевинске дјелатнпсти. Такпђе, угпвприма је дефинисанп да се врщи кпнтрпла стаоа 
пткппаних маса на гпдищоем нивпу пд стране верификпване струшне устанпве кпју 
пвлащћује кпнцендент и кпја треба да изврщи мјереоа. Кпнцесипнари имају и пбавезу 
впђеоа коиге резерви и   гепдетскп снимаое радпва на експлпатацији минералне 
сирпвине. Кпмисија је мищљеоа да   се испуоаваоем сви пвих пбавеза ппстиже виспк 
нивп кпнтрпле експлпатисане и птпремљене или деппнпване минералне сирпвине. 
Впђеое коиге резерви и дпстављаое надлежнпм министарству врщи највећи брпј 
кпнцесипнара кпји најшещће ангажују сппљне сараднике са лиценцпм за пбављаое пвпг 
ппсла. Прпблем и даље представља тп, щтп је упшенп да ппстпји пдређени брпј 
кпнцесипнара кпји не ппсједује мјерну ппрему за мјереое маса, иакп мпжемп 
кпнстатпвати да се тај брпј смаоип у ппследоих некпликп гпдина. Углавнпм су у питаоу 
кпнцесипнари кпји имају маои пбим прпизвпдое и уградоа мјерне ппреме, ппред тпга 
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щтп су се угпвпрпм пбавезали на тп представља велики трпщак кпји оихпвп ппслпваое 
не мпже ппднијети. Евидентиранп је такпђе, кпд неких кпнцeсипнара да су пбрашунали и 
платили кпнцесипну накнаду на утврђену разлику између снимљенпг стаоа и мјерене 
кплишине материјала, јер је снимљенп стаое ппказалп брпјнп већу кплишину 
експлпатисанпг материјала. 

- Прпвјерпм рада кпнцесипнара у пвпј извјещтајнпј гпдини утврђенп је да гптпвп сви 
кпнцесипнари ппсједују лиценце за пбављаое ппслпва у пбласти рударства издате пд 
стране надлежнпг министарства, или их ппсједују ппдизвпђаши кпје је кпнцесипинар 
ангажпвап на експлпатацији минералне сирпвине. Мпже се видјети да су извпђаши 
радпва на експлпатацији билп да се ради п кпнцесипнару или ппдизвпђашу испунили 
услпве за пбављаое радпва на експлпатацији. 

- Настављенп је са кпнтинуираним праћеоем и анлизираоем прикупљених ппдатака п 
брпју и квалификаципнпј структури заппслених радника у кпнцесипним предузећима. 
Стаое је ппбпљщанп у пднпсу на прпщлу календарску гпдину, јер је дпщлп дп ппвећаоа 
ппслпвних активнпсти кпје су услпвиле ппвећаоа брпја радника. Биљежимп и примјере 
кпд неких кпнцесипних предузећа да је дпщлп дп смаоеоа ппслпвних активнпсти, али је 
брпј радника пстап на истпм нивпу. У ппслпвима кпји су везани за ппвпљне временске 
прилике у тим мјесецима је дпщлп дп ппвећаоа радника. Привредна друщтва кпд кпјих 
су ппслпвне активнпсти на минимуму или се не прпвпде имају заппслен минималан брпј 
радника и тп стаое траје. Кпмисија је мищљеоа да је рад пваквих привредних субјеката 
пптребнп дпдатнп анализирати и дпнијети пдређене закљушке у вези даље реализације 
угпвпра. 

- Кпмисија је у пвпм извјещтајнпм перипду пратила стаое везанп за рекултивацију 
прпстпра на кпјем су извпђени радпви на експлпатацији. Сама рекултивација земљищта 
се прпвпди накпн заврщетка експлпатације, али у слушајевима гдје је експлпатација 
заврщена на дијелу лежищта гдје је мпгуће врщити исту укпликп услпви тп дпзвпљавају, 
кап и на фпрмираним сппљним пдлагалищтима, а све у складу са израђеним прпјектпм 
рекултивације деградиранпг земљищта. Пбиласкпм кпнцесипних предузећа и прегледпм 
самих лежищта гдје се врщи експлпатација или је дјелимишнп изврщена нису упшени 
знашајни кпраци на рекултивацији прпстпра гдје тп услпви дпзвпљавају. Такве активнпсти 
су дјелимишнп евидентиране кпд маоег брпја кпнцесипних предузећа. Пбјективнп у 
дпста слушајева услпви не дпзвпљавају извпђеое пве врсте радпва, али ппстпји пдређен 
брпј лпкалитета гдје је тп мпгуће, али се не прпвпде активнпсти. Експлпатацијпм 
минералних сирпвина врщи се трајна деградација земљищта и тп мпже дпвести дп 
пзбиљних ппсљедица пп живптну средину. Треба истаћи да ступаоем на снагу нпвпг 
Правилника п кпнцесипним накнадама и гаранцијама у пбласти електрпенергетике, 
енергената, рударства и геплгије („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 79/2018) 
дпщлп је дп прпмјене дптадащоег пдређиваое изнпса банкарска гаранција за 
рекултивацију, и пнп је према шлану 13. Став (3) дефинисанп на сљедећи нашин: 
„Банкарска гаранција за изврщерое рекултивације земљищта за предмете кпнцесије у 
пбласти рударства дпставља се у рпку пд гпдину дана прије истека перида кпнцесије и 
пдређује се у изнпсу пд 3% трпструкпг изнпса прпсјешнпг гпдищоег укупнпг прихпда, 
пстваренпг пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти у ппсљедоих 10 (десет) гпдина 
кпнцесипнпг перипда, пднпснп укпликп је кпнцесипни перипд из угпвпра п кпнцесији 
маои пд 10 (десет) гпдина, кап пснпвица се узима трпструки изнпс прпсјешнпг гпдищоег 
укупнпг прихпда у свим гпдинама кпнцесипнпг перипда. Дпсадащоа гаранција за 
изврщеое рекултивације земљищта за предмете кпнцесије из пбласти рударства 
пдређивала се у изнпсу 10% пд прпсјешних трпщкпва пдржаваоа у ппсљедое три гпдине 
кприщћеоа пбјеката. Нпвим правилникпм су кпнцесипнари на бпљи нашин пбавезани да 
на крају кпнцесипнпг перипда, пднпснп заврщетка експлпатације изврще рекултивацију. 
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- Пбавеза прпвпђеое мјера защтите живптне средине, здравља људи и материјалних 
дпбара према ппдацима дп кпјих је Кпмисија дпщла је на задпвпљавајућем нивп, јер су 
мнпги кпнцесипнари схватили пзбиљнпст пве прпблематике и кпнтинуиранп прпвпде 
мјере у складу са закпнскпм регулативпм. Кпд каменплпма кпји су прганизпвали 
прпизвпдоу у већем пбиму упшенп је да ппсједују ппстрпјеоа за птпращиваое кпја су у 
функцији и кпја свпјим радпм спрешавају негативан утицај прераде минералне сирпвине 
на живптну средину и здравље људи. Такпђе, упшенп је да највећи брпј кпнцесипнара 
врщи кпнтинуиран мпнитпринг утицаја експлпатације минералних сирпвина на живптну 
средину и здравље људи, те у складу са налазима мпнитпринга предузима мјере 
защтите. Пваквп стаое је резултат рада инспекцијских и других пргана и пптребнп је 
наставити са сталним ангажпваоем на терену какп би се мјере защтите прпвпдиле 
кпнтинуиранп на пдгпварајућем нивпу. 

- Кпмисија је тпкпм прпвјера рада кпнцесипнара пбратила пажоу на важеће цјенпвнике 
прпизвпда желећи на тај нашин да утврди кплика је цијена ппједених прпизвпда 
(фракција) кпје се прпдају трећим лицима или се кпристе за властите пптребе. Кпд већег 
брпја угпвпра тп представља и пснпв за пбрашун кпнцесипне накнаде, па је кпнтрпла у 
пвпм сегменту била важна да се сагледа пп кпјим цјенама се снабдјевају пптрпщаши, кап 
и щта представља пснпв за пбрашун кпнцесипне накнаде. Такпђе, врщили смп 
уппређиваое ппстпјећих цјенпвника са цјенпвницима из претхпднпг перипда, кап и 
изнпсе пдпбрених рабата на званишне цијене већим купцима. Сви ппдаци су пажљивп 
пбрађени и анализирани са циљем кпнтинуиранпг праћеоа и упшаваоа евентуалних 
неправилнпсти. 

- Импвинскп-правни пднпси су вепма важни и оихпвп рјещаваое се најшещће пдвија 
сукцесивнп зависнп пд динамике напредпваоа радпва на пткривци и експлпатацији 
минералне сирпвине. Земљищте на кпјем се извпде радпви на експлпатацији је у 
приватнпј свпјини, или у свпјини Републике Српске. Кпд већих кпнцесипнара пва 
прпблематика се прпвпди према динамици извпђеоа радпва на експлпатацији, дпк су 
кпд неких упшени пдређени прпблеми. Кпд пткупа земљищта кпје је у приватнпј свпјини 
пптребнп је пбезбједити финансијска средства, и пткуп се врщи у складу са финансијским 
мпгућнпстима щтп мпже да утише на динамику извпђеоа радпва на експлпатацији. Неки 
кпнцесипнари су импвинскп-правне пднпсе рјещили путем закупа земљищта. За 
земљищте кпје је у свпјини Републике Српске упшени су прпблеми искоижаваоа 
претхпдних кприсника и укоижаваоа нпвих (щумскп земљищте и крщ на кпјем је кап 
кприсник уписанп ЈП „Шуме Српске“ а.д. Спкплац, пднпснп оихпва щумска газдинства). 
Један брпј кпнцесипнара није приступип рјещаваоу импвинскп-правних пднпса, а налази 
се у кпмерцијалнпм раду. Слишна је ситуација са угпвприма кпји се не реализују. У 
нареднпм перипду пптребнп је наставити пратити пву прпблематику и ппкущати изнаћи 
пдређена рјещеоа. 

- За ппслпвну 2021. гпдину Кпмисија је тражила финансијске ппдатке п ппслпваоу 
кпнцесипнара (биланс стаоа и биланс успјеха). Ппдаци су анализирани и накпн тпга 
изведени су закљушци пп свакпм кпнцесипнару ппјединашнп, а све са циљем да се ствпри 
реална слика тренутнпг стаоа. Дпбијени су ппдаци п финансијскпм стаоу кпнцесипних 
предузећа и изврщенп је оихпвп уппређиваое са претхпдним ппслпвним гпдининама, 
кап и анализа ппдатака п стаоу са импвинпм, задужеоима и псталпг.    
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3.5.4. Преглед актуелних прпблема кпји су присутни кпд реализације угпвпра п 
кпнцесији  

 

Дпдјела кпнцесија у пбласти минералних ресурса имала је мнпгп ппзитивних ефеката 

на привредну активнпст, прије свега дпвела је дп ппкретаоа прпизвпдое на лежищтима гдје 

се није врщила експлпатација или су ппслпвне активнпсти биле на минимуму, ппвећалп се 

интереспваое инвеститпра за улагаоа у истраживаое и птвараое нпвих лежищта щтп је све 

дпвелп дп ппщтег напретка у смислу нпвих инвестиција, ствараоа нпве вриједнпсти, 

заппщљаваоа радника и другпг. Све тп је на ппзитиван нашин утицалп на привредни развпј 

Републике Српске.  Наравнп, тпкпм прптеклпг перипда какп се развијалп кпнцесипнарствп у 

Републици Српскпј сусретали смп се са мнпгим изазпвима и прпблемима кпји су на неки нашин 

птежавали бржи напредак у пвпј пбласти. Кпмисија је у свпм дпсадащоем раду у свпјим 

извјещтајима истицала прпблеме са кпјима се кпнцесипнарствп сусреталп и предлагала 

пдређена рјещеоа са циљем птклаоаоа истих и напретка кпнцесипнараства у пвпј пбласти.  

Кпмисија је мищљеоа да је и у нареднпм перипду пптребнп наставити указивати на 

упшене прпблеме, недпстатке и негативне ппјаве кпје утишу на успјещну рализацију кпнцесија, 

щтп смп дп сада кпнтинуиранo и шинили. У складу са тим за пвај извјещтајни перипд желимп 

да скренемп пажоу на сљедећу прпблематику: 

- У пвпј календарскпј гпдини прикупљајући ппдатке пд кпнцесипнар дпщлп се дп 
закљушка да у ппјединим регијама ппстпји засићенпст тржищта пдређенпм врстпм 
минералне сирпвине. Тп се првенственп пднпси на технишки грађевински камен. Све тп 
услпвљава квалитетније прпизвпде и ппвпљнију цијену какп би се ппстигла 
кпнкурентнпст. У регијама кпје се налазе у близини ентитетске линије пвај прпблем је 
јпщ вище изражен, јер имамп и у другпм ентитету већи брпј каменплпма кпји 
представљају пзбиљну кпнкуренцију. Пвај прпблем је мпгуће ублажити ппкретаоем 
већих грађевинских прпјеката, изградопм грађевинских пбјеката, тунела, аутп путева 
итд. Збпг такве ситуације, кпја је утицала на рад кпнцесипних предузећа тражена је 
ппмпћ Кпнцесипнара пд надлежних институција у смислу пслпбађаоа пд путарина и 
акциза на ппгпнскп гпривп (дизел). Кпнцесипнари су изразили интерес да у нареднпм 
перипду узму активнију улпгу у усппстављаоу щтп приснијег кпнтаката са надлежним 
институцијама кпд израде нпвих прпписа, кап и закпнских рјещеоа са циљем рјещаваоа 
птвпрених прпблема. 

- Један брпј кпнцесипнара, кпји реализује „знашајније“ кпнцесипне прпјекте је ппгпђен 
актуелнпм кризпм изазванпм епидемијпм Кпрпна вируса, щтп се тпкпм прпщле и пве 
гпдине пдразилп на смаоеое пбима ппслпвних активнпсти и планпва за наредни 
перипд. Занимљивп је за кпнцесипна предузећа кпја успјещнп реализују кпнцесије, али 
су те кпнцесије маоег капацитета и пбима прпизвпдое нивп ппслпвних активнпсти је 
пстап исти или је шак дпщлп дп благпг ппвећаоа. 

- Прпвјерама је утврђенп да су два угпвпра практишнп престала да важе ппкретаоем 
стешајнпг ппступка над кпнцесипним предузећем, дпк је над једним предузећем 
ппкренут предстешајни ппступак. У пвим слушајевима се ради п предузећима кпја дужи 
временски перипд нису прпвпдила гптпвп никакве активнпсти на реализацији 
дпдјељених кпнцесија. 

- Пласман минералних сирпвина кпје се експлпатищу путем кпнцесија углавнпм се пдвија 
на лпкалнпм нивпу, тј. на нивпу Република Српска и Федерација Бпсне и Херцегпвине. 
Првенственп се ту мисли на сирпвине за прпизвпдоу грађевинских материјала и 
енергетске сирпвине (угаљ). Упшенп је да ппједина предузећа извпзе незнатне кплишине 
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минералних сирпвина у сусједне земље (Србија, Црна Гпра, Хрватска), дпк је на пстатак 
еврппскпг и свјетскпг тржищта пласман занемарљив, изузев руда ппјединих метала и 
архитектпнскпг – грађевинскпг камена. 

- У вище извјещтајних перипда Кпмисија је навпдила да ппстпји неусаглащенпст ппстпјеће 
закпнске регулативе из ппјединих пбласти са Закпнпм п кпнцесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/20), а ту се првенственп мисли на 
дпдјелу кпнцесија у впдптпкпвима, за експлпатацију щљунка и пијеска. У земљама 
пкружеоа и даље егзистира некпликп стптина дпдјељених кпнцесија из пве пбласти, а 
кпд нас јпщ увијек нема закљушених угпвпра, нити ппднещених захтјева за дпдјелу 
кпнцесије, иакп се пвај ресурс интензивнп експлпатище, и према изјавама кпнцесипнара 
представља пзбиљну нелпјалну кпнкуренцију оихпвпм ппслпваоу. Према 
инфпрмацијама дпбијеним пд стране кпнцесипнара мпжемп кпнстатпвати да се 
експлпатација щљунка и пијеска из впдптпкпва најшещће пдвија на нашин да се не 
уређује кпритп и впднп земљищте, већ се врщи оегпва трајна деградација. Вепма важнп 
питаое је да ли је вађеое материјала на пснпву впдних сагласнпсти у сврху шищћеоа 
кприта и кприщћеое впднпг земљищта у складу са издатим сагласнпстима или самп 
представља ппкриће за нелегалну експлпатацију. Мищљеое Кпмисије је да се прирпдна 
бпгатства и јавна дпбра не би требала кпристити без прпведенпг ппступка дпдјеле 
кпнцесије у складу са Закпнпм п кпнцесијама. 

- Анализпм дпстављених ппдатака за 2021. гпдину упшен је и даље слаб напредак у 
реализацији угпвпра из пбласти кприщћеоа впда, па би у нареднпм перипду билп 
неппхпднп пбавити физишку кпнтрплу рада пвих кпнцесипних предузећа на терену, какп 
би се ппкущале прецизирати мјере кпје би требале да дпведу дп ппбпљщаоа 
реализације највећег брпја угпвпра. Све би тп пмпгућилп другашији приступ пд 
дпсадащоег, щтп би дпвелп дп ствараое услпва за ппкретаое пвих кпнцесија и оихпвп 
дпвпђеое у стаое ппслпвне активнпсти. Упшенп је такпђе, да се кпд некпликп 
кпнцесипних предузећа рад на експлпатацији и флащираоу впде пдвија ппвременп са 
вепма малим пбимпм прпизвпдое, дпк ппстпје и привредна друщтва кпја дужи 
временски перипд не прпвпде никакве активнпсти на реализацији закљушених угпвпра, 
иакп су на ппшетку кпнцесипнпг перида изврщила дјелимишна или пптпуна инвестираоа 
у пбјекте и ппрему. Кап разлпг кпнцесипнари  кпнтинуиранп истишу прпблем нелпјалне 
кпнкуренције, увпз великих кплишина впде из земаља пкружеоа, недпстатак пбртних 
средстава, предимензипнисанпст капацитета, птежан извпз ван граница земље и другп. 

- Кпмисија кпнтинуиранп истише прпблем нелегалне експлпатације кпја је присутна и на 
кпју нам пажоу уппрнп скрећу кпнцесипнари. Нелегална експлпатација је највище 
изражена кпд експлпатације технишкпг-грађевинскпг камена, архитектпнскпг-
грађевинскпг камена, глина, щљунка, пијеска и других минералних сирпвина. 
Инспекцијаски пргани предузимају знашајније активнпсти на смаоеоу пве ппјаве щтп 
даје пдређене резултате, али ипак недпвпљне какп би се тп свелп на задпвпљавајући 
нивп, те је у нареднпм перипду пптребнп наставити дпдатне активнпсти на спријешаваоу 
упшених ппјава. На пвај нашин би се знашајнп ппмпглп кпнцесипним предузећима да 
лакще ппслују без излпженпсти нелпјалнпј кпнкуренцији, щтп би ималп за резултат 
ппвећаое оихпвих ппслпвних активнпсти и прихпда, а тп би свакакп дпвелп дп раста 
бучетских прихпда.  
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3.5.5. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
минералних ресурса 

 

У Прилпгу брпј 4. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних ресурса у 2021. гпдини. 

 

3.5.6. Преглед истеклих и раскинутих угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних 
ресурса 

 

У Прилпгу брпј 5. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед 

истеклих и раскинутих угпвпра у 2021. гпдини.  

 

3.5.7. Закључци 
 

1. Прикупљајући ппдатке пд кпнцесипнарa, Кпмисија је дпщла дп закљушка да у ппјединим 
регијама ппстпји засићенпст тржищта пдређенпм врстпм минералне сирпвине. Тп се 
првенственп пднпси на технишки грађевински камен. Све тп услпвљава квалитетније 
прпизвпде и ппвпљнију цијену какп би се ппстигла кпнкурентнпст. У регијама кпје се 
налазе у близини ентитетске линије пвај прпблем је јпщ вище изражен, јер имамп и у 
другпм ентитету већи брпј каменплпма кпји представљају пзбиљну кпнкуренцију. 
Такпђе, један брпј кпнцесипнара, кпји реализује „знашајније“ кпнцесипне прпјекте је 
ппгпђен актуелнпм кризпм изазванпм епидемијпм Кпрпна вируса, щтп се тпкпм прпщле 
и пве гпдине пдразилп на смаоеое пбима ппслпвних активнпсти и планпва за наредни 
перипд. Пвај прпблем је мпгуће ублажити ппкретаоем већих грађевинских прпјеката, 
изградопм грађевинских пбјеката, тунела, аутп путева итд. Збпг такве ситуације, кпја је 
утицала на рад кпнцесипних предузећа тражена је ппмпћ Кпнцесипнара пд надлежних 
институција у смислу пслпбађаоа пд путарина и акциза на ппгпнскп гпривп (дизел). 

2. Тпкпм цијелпг перида трајаоа кпнцесипнарства у Републици Српскпј ппстпји прпблем 
неусаглащенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из ппјединих пбласти са Закпнпм п 
кпнцесијама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 59/13, 16/18, 70/20 и 111/20), 
а ту се првенственп мисли на дпдјелу кпнцесија у впдптпкпвима, пднпснп на 
експлпатацију щљунка и пијеска. У земљама пкружеоа и даље егзистира некпликп 
стптина дпдјељених кпнцесија из пве пбласти, а кпд нас јпщ увијек нема закљушених 
угпвпра, нити ппднещених захтјева за дпдјелу кпнцесија, иакп се пвај ресурс интензивнп 
експлпатище, и према изјавама кпнцесипнара представља пзбиљну нелпјалну 
кпнкуренцију оихпвпм ппслпваоу. Према инфпрмацијама дпбијеним пд стране 
кпнцесипнара мпжемп кпнстатпвати да се експлпатација щљунка и пијеска из 
впдптпкпва најшещће пдвија на нашин да се не уређује кпритп и впднп земљищте, већ се 
врщи оегпва трајна деградација. Вепма важнп питаое је да ли је вађеое материјала на 
пснпву впдних сагласнпсти у сврху шищћеоа кприта и кприщћеое впднпг земљищта у 
складу са издатим сагласнпстима или самп представља ппкриће за нелегалну 
експлпатацију. Мищљеое Кпмисије је да се прирпдна бпгатства и јавна дпбра не би 
требала кпристити без прпведенпг ппступка дпдјеле кпнцесије у складу са Закпнпм п 
кпнцесијама. 
 

3. Кпмисија у гптпвп свим свпјим извјещтајима истише прпблематику везану за 
рекултивацију деградиранпг земљищта насталпг експлпатацијпм минералних сирпвина 
и дпвпђеое истпг намјени у складу са прпјектпм рекултивације. Према ппдацима дп 
кпјих је Кпмисија дпщла, на већини лпкалитета гдје се пдвија експлпатација нису се 
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стекли услпви за рекултивацију и пна је планирана да се изврщи пп заврщетку 
експлпатације. На неким лежищтима, тј.  дијелпвима лежищта су се ствприли услпви за 
рекултивацију у складу са прпјектпм рекултивације, али се рекултивација не врщи на 
задпвпљавајући нашин. Знашај рекултивације је првенственп важан са станпвищта 
пшуваоа живптне средине, јер укпликп се не би прпвела рекултивација, пстале би трајне 
ппсљедице на живптну средину. Неппхпднп је пд стране инспекцијских пргана ппсебну 
пажоу ппсветити пвпј прпблематици са циљем праћеоа изврщаваоа пве угпвпрне 
пбавезе пд стране кпнцесипнара. Пву прпблематику неппхпднп је сталнп актуелизпвати 
какп се не би се држап виспк нивп пажое и правпвремена реагпвалп. Битнп је истаћи и 
тп да је гаранција за изврщеое рекултивације накпн заврщетка експлаптације, угпвпрена 
пбезбјеђеоем банкарске гаранције дванаест мјесеци прије истека перипда на кпји је 
дпдјељена кпнцесија, у изнпсу 3% трпструкпг изнпса прпсјешнпг гпдищоег укупнпг 
прихпда, пстваренпг пбављаоем кпнцесипне дјелатнпсти у ппсљедоих 10 гпдина 
кпнцесипнпг перипда.  
 

4. Кпмисија је упшила и даље слаб напредак у реализацији угпвпра из пбласти кприщћеоа 
впда, па би у нареднпм перипду билп неппхпднп пбавити физишку кпнтрплу рада пвих 
кпнцесипних предузећа на терену, какп би се ппкущале прецизирати мјере кпје би 
требале дпвести дп ппбпљщаоа реализације највећег брпја угпвпра. Све би тп 
пмпгућилп другашији приступ пд дпсадащоег, щтп би дпвелп дп ствараое услпва за 
ппкретаое пвих кпнцесија и оихпвп дпвпђеое у стаое ппслпвне активнпсти. Упшенп је 
такпђе, да се кпд некпликп кпнцесипних предузећа рад на експлпатацији и флащираоу 
впде пдвија ппвременп са вепма малим пбимпм прпизвпдое, дпк ппстпје и привредна 
друщтва кпја дужи временски перипд не прпвпде никакве активнпсти на реализацији 
закљушених угпвпра, иакп су на ппшетку кпнцесипнпг перида изврщили дјелимишна или 
пптпуна инвестираоа у пбјекте и ппрему. Кап разлпг кпнцесипнари  у кпнтинуитету 
истишу прпблем нелпјалне кпнкуренције, увпз великих кплишина впде из земаља у 
пкружеоу, недпстатак пбртних средстава, предимензипнисанпст капацитета, птежан 
извпз ван граница земље и другп. 

 

3.6. Активнпсти Кпмисије из пбласти тргпвине и туризма 
 

 



Извјещтај п раду и финансијски извјещтај Кпмисије за кпнцесије Републике Српске за 2021. гпдину 

61 
 

Министарствп тргпвине и туризма је кап Кпнцедент, дп сада укупнп закљушилп 6 (щест) 
кпнцесипних угпвпра. 

Пд пвпг брпја закљушених угпвпра дп сада су 2 (два) угпвпр раскинут, такп да у пбласти 
тргпвине и туризма закљушнп са 31.12.2021. гпдине имамп 4 (шетири) важећа угпвпра п 
кпнцесији.   

У календарскпј 2021. гпдини, Министарствп тргпвине и туризма је упутилп 3 (три) 
захтјева кпји се пднпси на рјещаваое предмета из пбласти тргпвине и туризма. У склппу  
редпвних активнпсти врщена је прпвјера реализације важећих угпвпра п кпнцесији из пбласти 
тргпвине и туризма. 

 

3.6.1. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
тргпвине и туризма 

 

У Прилпгу брпј 6. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине и туризма у 2021. гпдини. 

 

3.7. Активнпсти Кпмисије из пбласти сапбраћаја и веза  
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3.7.1. Рјешеоа Кпмисије 
 
У тпку  2021. гпдине, Министарствп сапбраћаја и веза упутилп је 11 (једанаест) захтјева 

кпји су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти изградое, кприщћеоа и пдржаваоа 
пдмприщта „ЛУЖАНИ“ са пратећим садржајем и бензинским пумпама на аутппуту Баоа Лука – 
Градищка, те аутппута Баоа Лука – Приједпр – Нпви Град (прва фаза Баоа Лука - Приједпр) 

Тпкпм  2021. гпдине, из пбласти сапбраћаја, Кпмисија је дпнијела и упутила 
Министарству сапбраћаја и веза: 

- 2  (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п измјенама и дппунама 
угпвпра п кпнцесији; 

- 1  (једнп) рјещеое п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 

У табелама 26 и 27 дат је преглед  рјещеоа и закљушака Кпмисије у 2021. гпдини из 
пбласти изградое и кприщћеоа аутппута и пдмприщта.  

 

Табела 26 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на Приједлпг угпвпра п измјенама и 
дппунама Угпвпра п кпнцесији из пбласти сапбраћаја у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ НА ПРИЈЕДЛПГ УГПВПРА П 
ИЗМЈЕНАМА И ДППУНАМА УГПВПРА П КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ САПБРАЋАЈА У 

2021. ГПДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„SDHS-CSI BH“д.п.п. 

Баоа Лука 

Изградоа аутппута Баоа 
Лука – Приједпр – Нпви 
Град ( прва фаза Баоа 

Лука-Приједпр) 

 
Сагласнпст на 

Приједлпг угпвпра п 
измјенама и 

дппунама Угпвпра п 
кпнцесији 

 

09.06.2021. 
СТАВЉЕНП ВАН 

СНАГЕ 
21.10.2021. 

2. 
„SDHS-CSI BH“ д.п.п. 

Баоа Лука 

Изградоа аутппута Баоа 
Лука – Приједпр – Нпви 
Град (Прва фаза Баоа 

Лука - Приједпр) 

 
Сагласнпст на 

Приједлпг угпвпра п 
измјенама и 

дппунама Угпвпра п 
кпнцесији 

21.10.2021. 

 
Укупнп су дпнесена 2 (два) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п 

измјенама и дппунама угпвпра п кпнцесији из пбласти сапбраћаја. 
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Табела 27 – Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији 

из пбласти изградое, кприщћеоа и пдржаваое пдмприщта на аутппуту  у 2021. гпдини 

 
РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ АНЕКСА 

УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ, КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊЕ 
ОДМОРИШТА НА АУТОПУТУ  У 2021. ГОДИНИ 

 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„СУПЕР ПЕТРПЛ“ 
д.п.п. Баоа Лука 

Изградоа, кприщћеое и 
пдржаваое пдмприщта 
„ЛУЖАНИ“ са пратећим 

садржајем и бензинским 
станицама на аутппуту Баоа 

Лука - Градищка 

Сагласнпст на 
Приједлпг анекса 

1. Угпвпра п 
кпнцесији 

06.04.2021. 

 

Укупнп је дпнесенп 1 (једнп) Рјещеое п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса 
угпвпра п кпнцесији из пбласти сапбраћаја и веза.  

 

3.7.2. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 

сапбраћаја и веза 
 

У Прилпгу брпј 7. Извјещтаја п раду Кпмисије за 2021. гпдину, дат је табеларни преглед 
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти сапбраћаја и веза у 2021. гпдини. 
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3.8. Активнпсти Кпмисије из пбласти кпришћеоа ппљппривреднпг 
земљишта и впдних дпбара  

 

 
 

3.8.1. Рјешеоа Кпмисије  
 

У тпку 2021. гпдине, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде упутилп 
је 36 (тридесет щест) захтјева, кпји  су се пднпсили на рјещаваое предмета из пбласти 
кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних дпбара у Републици Српскпј.  

У тпку 2021. гпдине из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впдних 
дпбара, Кпмисија је дпнијела и упутила Министарству ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде:  

 3 (три) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске пправданпсти;  

 9  (девет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое;  

 1 (једнп) рјещеоа п давоу сагласнпсти на прпмјену власнишке структуре  кпнцесипнара;  

 7 (седам ) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији и 

 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији. 

Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде је Кпмисији дпставилп 8 
(псам) закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и 
впднпг дпбра у 2021. гпдини. 
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У табелама  28, 29, 30, 31, 32 и 33 дат је преглед закљушених угпвпра, сагласнпсти и 
рјещеоа Кпмисије у 2021. гпдини из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг 
дпбра: 

 
Табела 28 - Преглед закљушених угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта и впднпг дпбра у 2021. гпдини 
 

ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНОГ ДОБРА У 2021. ГОДИНИ 

 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Лпкација 
Датум 

закључеоа 
угпвпра 

1.  
„ЈЕЛЕНА“д.п.п. Кпзарска 

Дубица 

 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа сјеменске 
прпизвпдое житарица на 

ппдрушју ппщтине 
Кпзарска Дубица, 

ппврщина 121,8483 ha 

ппщтина 
Кпзарска Дубица 

 
02.02.2021. 

 

2. 
„ГМ ПРПМ" д.п.п. 

Бијељина 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое и 
прпизвпдое 

индустријскпг биља на 
ппдрушју града Бијељине, 

ппврщина 85,0780 ha 

град 
Бијељина 

 
03.03.2021. 

 

3. 
„СЕРВИС И ЛПГИСТИКА„ 
д.п.п Кпзарска Дубица 

 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа впћарске 
прпизвпдое, узгпј лијеске 

на ппдрушју ппщтине 
Кпзарска Дубица, 

ппврщина 30,4421 ha 

ппщтина 
Кпзарска Дубица 

26.02.2021. 

4. 
„AGROLOGISTICA MWK 
R.E.B.“ д.п.п. Нпви Град 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое на ппдрушју 

ппщтине Кпзарска Дубица, 
ппврщина 107,6390 ha 

ппщтина 
Кпзарска Дубица 

16.03.2021. 

5. 
„ППЉППРИВРЕДНИК“д.п.п. 

Дервента 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта ради 

ппщтина 
Брпд 

11.05.2021. 
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пбављаоа ратарскп-
стпшарске прпизвпдое на 
ппдрушју ппщтине Брпд, 
ппврщина 172,1318 ha 

 
 

6. 

 
 

ПД „НАПРЕДАК“ 
Пелагићевп 

 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое на ппдрушју 

ппщтине Пелагићевп, 
ппврщина 816,4438  ha 

 

ппщтина 
Пелагићевп 

18.05.2021. 

7. 
„M GROUP“ д.п.п. 

Бијељина 

 
Кприщћеое 

ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа ратарске 
прпизвпдое на ппдрушју 

града Бијељине, 
ппврщина 60,5930 ha 

град 
Бијељина 

16.07.2021. 

8. 
„ГПЛД МГ“ д.п.п Дпои 

Жабари 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта ради 

пбављаоа ратарскп –
стпшарске прпизвпдое на 
ппдрушју ппщтине Шамац, 

ппврщина 53,2890 ha 

ппщтина 
Шамац 

23.07.2021. 

 
Укупнп је закљушенп 8 (псам) угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа 

ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра.  
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Табела 29 – Преглед рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на студије екпнпмске 
пправданпсти из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. 
гпдини  

 

ПРЕГЛЕД РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈЕ 
ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА И ВОДНОГ ДОБРА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 

Датум 
дпнпшеоа 

рјешеоа 

1. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 

рпка трајаоа кпнцесије  за 
кприщћеое ппљппривреднпг 

земљищта у ппврщини пд 
137,4574 ha („ГПЛД МГ“ 

д.п.п.Дпои Жабари ) 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 
прпдужеое рпка 

кпнцесипнпг перипда 

Ппдрушје 
ппщтине Шамац 

13.01.2021. 
СТАВЉЕНП ВАН 

СНАГЕ 
25.01.2021. 

2. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за прпдужеое 

рпка трајаоа кпнцесије  за 
кприщћеое ппљппривреднпг 

земљищта у ппврщини пд 
141,0766 ha („ГПЛД МГ“ 

д.п.п.Дпои Жабари ) 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за 
прпдужеое рпка 

кпнцесипнпг перипда 

Ппдрушје 
ппщтине Шамац 

25.01.2021. 

3. 

Студија екпнпмске 
пправданпсти за дпдјелу 
кпнцесије  за кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта у 
ппврщини пд 388,1027 ha 

(„АГРПХЕРЦЕГПВИНА“ д.п.п. 
Невесиое) 

Дата претхпдна 
сагласнпст на Студију 

екпнпмске 
пправданпсти за дпдјелу 

кпнцесије 

Ппдрушје 
ппщтине 

Невесиое 
29.12.2021. 

 

Укупнп су дпнещена  3 (три) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на студију екпнпмске 
пправданпсти из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра.  
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Табела 30 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп надметаое 
из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНО 
НАДМЕТАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И 

ВОДНОГ ДОБРА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 61,665249 ha   
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа ратарске 
прпизвпдое на иницијативу 

привреднпг друщтва „M 
GROUP“ д.п.п.Бијељина 

Дата сагласнпст на 
Дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје града 
Бијељина 

 
24.03.2021. 

2. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 53,2890 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа ратарскп-
стпшарске прпизвпдое на 
иницијативу привреднпг 

друщтва „ГПЛД МГ“ д.п.п. 
Дпои Жабари 

Дата сагласнпст на 
Дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје 
ппщтине Шамац 

 
06.04.2021. 

3. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 60,5930 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа ратарске 
прпизвпдое на иницијативу 

привреднпг друщтва „M 
GROUP“ д.п.п. Бијељина 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје града 
Бијељина 

16.04.2021. 

4. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 15,0429 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа впћарске 
прпизвпдое на иницијативу 

привреднпг друщтва „PURPLE 
FOREST“ д.п.п. Требиое 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје града 
Требиое 

09.06.2021. 

5. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 52,8032 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа ратарскп-
стпшарске прпизвпдое, на 

ппдрушју ппщтине Рпгатица на 
иницијативу Министарства 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје 
ппщтине Рпгатица 

01.09.2021. 
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ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде РС 

6. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 27,0392 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

ради пбављаоа ратарскп-
стпшарске прпизвпдое и 
прпизвпдое сјеменскпг 
крпмпира, на ппдрушју 
ппщтине Рпгатица на 

иницијативу Министарства 
ппљппривреде, щумарства и 

впдппривреде РС 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје 
ппщтине Рпгатица 

01.09.2021. 

7. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 229,1479 ha 
ппљппривреднпг земљищта 
ради пбављаоа прпизвпдое 

сјеменскпг крпмпира, на 
ппдрушју ппщтине Рпгатица, 

на иницијативу Министарства 
ппљппривреде, впдппривреде 

и щумарства РС 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушје 
ппщтине Рпгатица 

01.09.2021. 

8. 

Сагласнпст на Дпкументацију 
за Јавнп надметаое за 
дпдјелу кпнцесије за 

кприщћеое 402,7444 ha 
ппљппривреднпг земљищта 

(339,1064 ha, ппщтина Шамац 
и 63,6380 ha, ппщтина 

Пелагићевп) ради пбављаоа 
ратарскп-стпшарске 

прпизвпдое на ппдрушју 
ппщтинa Шамац и Пелагићевп 

на иницијативу привреднпг 
друщтва „БРАЋА ПАВЛПВИЋ “ 

д.п.п.Пбудпвац 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за Јавнп 

надметаое 

Ппдрушја 
ппщтина Шамац и 

Пелагићевп 

24.09.2021. 
СТАВЉЕНА ВАН 

СНАГЕ 
21.10.2021. 

9. 

Сагласнпст на дпкументацију 
за јавнп надметаое за дпдјелу 

кпнцесије за кприщћеое 
339,1064 ha ппљппривреднпг 

земљищта ради пбављаоа 
ратарскп - стпшарске 

прпизвпдое на ппдрушју 
ппщтине Шамац на 

иницијативу привреднпг 
друщтва „БРАЋА ПАВЛПВИЋ “ 

д.п.п. Пбудпвац 

Дата сагласнпст на 
дпкументацију за јавнп 

надметаое 

Ппдрушје 
ппщтине Шамац 

21.10.2021. 

 

Укупнп је дпнещенп 9 (девет) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на дпкументацију за јавнп 
надметаое из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. гпдини.  
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Табела 31 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу претхпдне сагласнпсти на прпмјену власнишке 

структуре из пбласти  кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. 

гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЈЕНУ 
ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ ИЗ ОБЛАСТИ  КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА И ВОДНОГ ДОБРА У 2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„ППЉППРИВРЕДНИК“ д.п.п 

Дервента 

Дата сагласнпст на 
прпмјену 100 % 

власнишких права у 
кпнцесипнпм предузећу 
са дпсадащоег власника 

„М САН ГРУПА“ д.o.o. 
Загреб на нпвпг 

власника „KING ITC“ 
д.п.п. Загреб 

Ппдрушје 
ппщтине 
Дервента 

22.09.2021. 

 

Укупнп је  дпнещенп 1 (једнп) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на прпмјену власнишке 
структуре из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. гпдини 

 

Табела 32 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п кпнцесији из 
пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта  у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕЊА КОМИСИЈЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ УГОВОРА О 
КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У 

2021. ГОДИНИ 

Р/Б Предмет Статус Лпкација 
Датум 

дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 

„AGROLOGISTICA MWK R.E.B.“ 
д.п.п. Нпви Град, кприщћеое 
ппљппривреднпг земљищта 
ради пбављаоа ратарскп - 
стпшарске прпизвпдое на 
ппврщини пд 107,6390 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје ппщтине 
Кпзарска Дубица 

10.02.2021. 

2. 

„СЕРВИС И ЛПГИСТИКА „ 
д.п.п Кпзарска Дубица, 

кприщћеое ппљппривреднпг 
земљищта ради пбављаоа 
впћарске прпизвпдое на 
ппврщини пд 30,4421 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушјe ппщтине 
Кпзарска Дубица 

10.02.2021. 
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3. 

„ГМ ПРПМ" д.п.п. Бијељина, 
кприщћеое ппљппривреднпг 

земљищта ради пбављаоа 
ратарске прпизвпдое и 

прпизвпдое индустријскпг 
биља на ппврщини пд 

85,0780 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје града 
Бијељина 

10.02.2021. 

4. 

„ППЉППРИВРЕДНИК“ д.п.п. 
Дервента,кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 
ради пбављаоа ратарскп – 
стпшарске прпизвпдое на 
ппврщини пд 172,1318 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје ппщтине 
Брпд 

10.02.2021. 

5. 

ПД „НАПРЕДАК“ Пелагићевп, 
кприщћеое ппљппривреднпг 

земљищта ради пбављаоа 
ратарске прпизвпдое на 
ппврщини пд 816,4438 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје ппщтине 
Пелагићевп 

13.05.2021. 

6. 

„M GROUP“ д.п.п. Бијељина, 
kприщћеое ппљппривреднпг 

земљищта ради пбављаоа 
ратарске прпизвпдое на 
ппврщини пд 60,5930 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје града 
Бијељина 

01.07.2021. 

7. 

„ГПЛД МГ“ д.п.п. Дпои 
Жабар, кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 
ради пбављаоа ратарскп –
стпшарске прпизвпдое на 

ппврщини 53,2890 ha 

Дата сагласнпст на 
приједлпг угпвпра 

Ппдрушје ппщтине 
Шамац 

01.07.2021. 

 

Укупнп је дпнещенп 7 (седам) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг угпвпра п 
кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у 2021. гпдини.  
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Табела 33 - Рјещеоа Кпмисије п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса угпвпра п кпнцесији 
из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра у 2021. гпдини 

 

РЈЕШЕОА КПМИСИЈЕ П ДАВАОУ САГЛАСНПСТИ НА ПРИЈЕДЛПГ АНЕКСА УГПВПРА П 
КПНЦЕСИЈИ ИЗ ПБЛАСТИ КПРИШЋЕОА ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА И ВПДНПГ 

ДПБРА У 2021. ГПДИНИ 

Р/Б Кпнцесипнар Предмет Статус 

Датум 
дпнпшеоа 
рјешеоа 

1. 
„ДАРКП КПМЕРЦ“ д.п.п. 

Лактащи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 

земљищта на ппдрушју 
ппщтине Србац - 

прпдужеое кпнцесипнпг 
перипда 

Сагласнпст на 
приједлпг 
Анекса 3. 
Угпвпра 

13.01.2021. 

2. 
„ПРИРПДНП БИЉЕ“ д.п.п. 

Баоа Лука 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 
земљищта, ппред 

плантажне прпизвпдое 
љекпвитпг биља 
пмпгућава се и 

прпизвпдоа индустријскпг 
биља 

Сагласнпст на 
приједлпг 
Анекса 2. 
Угпвпра 

10.02.2021. 

3. 
„ДАРКП КПМЕРЦ“ д.п.п. 

Кпсјеревп –Лактащи 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 

земљищта у ппврщини пд 
402,5559 ha – изузимаое 

земљищта датпг ппд 
кпнцесију у ппврщини пд 

11,5582 ha из укупне 
ппврщине 

Сагласнпст на 
приједлпг  
Анекса 4. 
Угпвпра 

01.07.2021. 

4. „АГРПУНИЈА“ д.п.п. Србац 

Кприщћеое 
ппљппривреднпг 

земљищта у ппврщини пд 
426,7565 ha – изузимаое 

земљищта датпг ппд 
кпнцесију у ппврщини пд 
10 ha из укупне ппврщине 

Сагласнпст на 
приједлпг 
Анекса 1. 
угпвпра 

19.08.2021. 

 

Укупнп су дпнещена 4 (шетири) рјещеоа п даваоу сагласнпсти на приједлпг анекса 
угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта и впднпг дпбра. 

 

3.8.2. Прпвјера рада Кпнцесипнара  
 
Кпмисија је, на пснпву шлана 58. Закпна п кпнцесијама, пбављала прпвјеру рада 

кпнцесипнара, у складу са закљушеним угпвприма п кпнцесији, шији је предмет кпнцесије 
ппљппривреднп земљищте, кпје је дпдјељенп  ради пбављаоа ратарства, стпшарства, 
впћарства и другпг, кап и јавнпг впднпг дпбра. Прпвјера је врщена  пбиласкпм кпнцесипнара, 
разгпвприма са пвлащћеним представницима и увидпм у релевантну дпкументацију, те 
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сашиоаваоем записника п свакпј ппјединашнпј изврщенпј прпвјери. У извјещтајнпм перипду 
представници Кпмисије су, псим врщеоа прпвјере рада кпнцесипнара, прикупљали извјещтаје 
п реализацији кпнцесипнпг прпјекта дпстављене пд стране кпнцесипнара,  анализирали их у 
циљу щтп бпљег сагледаваоа степена и динамике реализације кпнцесипних угпвпра.  

Кпмисија, у кпнтрплисаним привредним друщтвима у 2021. гпдини, није кпнстатпвала 
нити један слушај издаваоа земљищта у закуп трећим лицима. Такпђе, је упшенп да се 
извјестан брпј кпнцесипнара из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта супшава са 
кпнстантним прпблемима, кап щтп су: 

- дип парцела ппљппривреднпг земљищта впди се у Јавним регистрима Републике 
Хрватске, кпнцесипнари их кпристе, али не мпгу за исте пстварити ппдстицајна 
средства (слушај кпнцесипнара из Кпзарске Дубице); 

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

Штп се тише кпнцесипне накнаде, иста представља нпвшани еквивалент за кприщћеое 
кпнцесипнпг дпбра и пбавезан је елемент угпвпра п кпнцесији. Закпн п кпнцесијама такпђе 
регулище да је сваки кпнцесипни угпвпр, кпји не садржи пдредбу п плаћаоу кпнцесипне 
накнаде, нищтаван. Сматрамп да угпвпрне стране, ташније кпнцендент и кпнцесипнар требају у 
нареднпм перипду, врщити гпдищоа пправнаое уплата, какп би се ствприла пптпуна слика п 
плаћаоу кпнцесипне накнаде пп пснпву кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, у пдређеним 
временским интервалима, те да пп тпм питаоу пбавијесте и Кпмисију. 

 

3.8.3. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта  

 
У Прилпгу брпј 8. Извјещтаја Кпмисије, сашиоен је табеларни преглед активнпсти на 

реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у 2021. 
гпдини. 

 

3.8.4. Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 
кпришћеоа јавнпг впднпг дпбра  
 

У Прилпгу брпј 9. Извјещтаја дат је преглед кпнцесипних угпвпра за кприщћеое јавнпг 
впднпг дпбра у 2021. гпдини. 

 

3.8.5. Закључци 
 

1. У извјещтајнпм перипду и даље је присутан прпблем неажурнпсти ппдатака у јавним 

евиденцијама (земљищним коигама и катастру неппкретнпсти), щтп птежава Влади 

Републике Српске да правилнп и закпнитп распплаже истим, путем дпдјеле кпнцесија, 

шиме су прпузрпкпвани судски сппрпви кпјимa се нанпси щтета бучету Републике 

Српске.  

Угпвпрне стране мпрају впдити рашуна да предмет кпнцесије буде ппдпбан за  

кприщћеое, ташније, да на истпм не ппстпје неријещени импвинскп-правни пднпси и 

да је истп ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу, јер кпнцесипнари нису у 

мпгућнпсти да пве пднпсе ријеще сами. 
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Пкп активнпсти, наведених у ппглављу 3.8.2., Министарствп ппљппривреде, щумарства 

и впдппривреде би требалп активније сарађивати са Републишкпм управпм за 

гепдетске и импвинскп-правне ппслпве Републике Српске, кап и Републишким јавним 

правпбранилащтвпм, а све у циљу усппставе јединствене евиденције п 

неппкретнпстима и убрзанпм рјещаваоу импвинскп-правних сппрпва.  

Кпмисија је мищљеоа да се кпнцесије на ппљппривреднпм земљищту, убудуће мпгу 

дпдјељивати самп на неппкретнпстима за кпје су ппдаци у јавним евиденцијама 

ажурни и ппуздани, а импвинскп-правни пднпси ријещени. 

2. Нашин пбрашуна и критеријуми за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде за 

кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, се врщи у складу са Закпнпм п кпнцесијама и 

Правилникпм п критеријумима за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде и висине 

банкарске гаранције за кприщтеое ппљппривреднпг земљищта и јавнпг впднпг дпбра 

(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 101/14), те, схпднп наведенпм, нису 

изједнашени нашини пбрашуна кпнцесипних накнада за све кпнцесипнаре кпји пп 

пснпву кпнцесипних угпвпра за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта врще уплату 

кпнцесипне накнаде. Пп сппменутпм, један брпј кпнцесипнара плаћа кпнцесипну 

накнаду пп пстваренпм гпдищоем прихпду, а дип пп јединици мјере, тј. пп хектару. 

Истп такп, један дип кпнцесипнара плаћа кпнцесипну накнаду пбрашунату на 

кварталнпм нивпу, дпк други дип плаћа на гпдищоем нивпу. Истицаоем угпвпра п 

кпнцесији кпји су заппшели раније и пптписиваоем нпвих у складу са наведеним 

Правилникпм, кпнцесипне накнаде ће се ускладити са истим. 

На пснпву урађене анализе стаоа у пбласти ппљппривреде, сматрамп да би пва 

дјелатнпст у нареднпм перипду требала бити ппсебнп стратещки уређена, гдје би се 

акценат ставип и на усаглащаваое нашина ппстављаоа критеријума за пдређиваое 

висине кпнцесипне накнаде за кприщћеое ппљппривреднпг земљищта, пбрашуна и 

висине банкарске гаранције, дпнпсећи нпви Правилник п критеријумима за 

пдређиваое висине кпнцесипне накнаде и висине банкарске гаранције за кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта и јавнпг впднпг дпбра. 
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4. КОНЦЕСИОНА НАКНAДА 
 
Нашин пдређиваоа висине кпнцесипне накнаде дефинисан је правилницима п 

критеријумима за пдређиваое висине кпнцесипне накнаде и висине банкарске гаранције кпји 
су израдила респрна министарства, свакп за ппјединашне пбласти из оихпве надлежнпсти. 

Сви наведени правилници кпји ппкривају пбласт енергетике, минералних ресурса, 
ппљппривреде, тргпвине и туризма и сапбраћаја и веза, примјеоују се при пдређиваоу 
једнпкратне кпнцесипне накнаде и кпнцесипне накнаде за кприщћеое кпд ппступака дпдјеле 
кпнцесија и прпдужеоа кпнцесипнпг перипда.  

У складу са шланпм 62. ташка 4. Закпна п кпнцесијама (Службени гласник Републике 
Српске, брпј: 59/13; 16/18; 70/20 и 111/21), кпнтрплу пбрашуна и плаћаоа кпнцесипне накнаде 
утврђене угпвпрпм п кпнцесији врщи Ппреска управа Републике Српске. 

Истим Закпнпм, прпписана је надлежнпст Кпмисије у смислу прпвјере цјелпкупнпг 
рада кпнцесипнара, а у складу са закљушеним угпвпрпм п кпнцесији, пднпснп наведеним 
шланпвима кпнцесипнпг угпвпра, а с тим и шланпм угпвпра у кпјем су дефинисани изнпси 
кпнцесипне накнаде за правп кприщћеоа предмета кпнцесије (једнпкратна кпнцесипна 
накнада) и кпнцесипне накнада за правп кприщћеоа предмета кпнцесије. 

На пснпву прикупљених ппдатака дпбијених пд стране Кпнцесипнара, Ппреске управе 
и Министарства финансија Републике Српске - Респр за фискални систем, Кпмисија је 
изврщила анализу и уппређиваое истих, и утврдила да је укупан изнпс уплата кпнцесипне 
накнаде у 2021. гпдини 50.141.404,81 (педесет милипна стптину четрдесет једна хиљада 
четири стптине четири  и 81/100 кпнвертибилних марака) 

Уплата кпнцесипне накнаде у перипду 01.01.2021.-31.12.2021. гпдине је, у пднпсу на 
перипд 01.01.2020.-31.12.2020. гпдине, већа за изнпс пд 12.374.158,81 (дванаест милипна три 
стптине седамдесет четири хиљаде стптину педесет псам и 81/100 кпнвертибилних марака) 

Анализпм је утврђенп да је дп ппвећаоа уплаћене кпнцесипне накнаде дпщлп збпг 
сљедећег: уплаћена је једнпкратна кпнцесипне накнаде за прпдужеое рпкпва за пет угпвпра 
кпнцесипнара „COMSAR ENERGY RS“ д.п.п. Баоа Лука и „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.п.п. Баоа 
Лука (пкп 3.500.000,00 КМ); ппвећана је уплата кпнцесипних накнада из пбласти 
електрпенергетике, настала ппвећаоем пбима прпизвпдое електришне енергије; пущтаоем у 
кпмерцијални рад нпвих малих хидрпелектрана; уплатпм једнпкратне кпнцесипне накнада за 
17 (седамнаест) нпвпзакљушених угпвпра у 2021. гпдини; ппвећаоем активнпсти Кпнцендената 
на праћеоу реализације кпнцесија и ппјашаним прпвјерама рада Кпнцесипнара пд стране 
Кпмисије. 

Знашајније ппвећаое уплата кпнцесипне накнаде је забиљеженп из пбласти енергетике 
и минералних ресурса. 

Врсте прихпда у Бучету Републике Српске на кпје се коиже уплате кпнцесипне накнаде 
су сљедећи: 

- ВП 722492 

Кпнцесипна накнада за кприщћеое електрпенергетских пбјеката (врста прихпда на кпју 
се коиже уплате кпнцесипне накнаде из пбласти енергетике-термпелектране, 
хидрпелектране, мале хидрпелектране, спларне електране, вјетрпелектране и др.); 

- ВП 721112 

Прихпди пд даваоа права на експлпатацију прирпдних ресурса (врста прихпда на кпју 
се коиже уплате пп пснпву једнпкратне кпнцесипне накнаде); 
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- ВП 722424 

Кпнцесипна накнада за кприщћеое минералних сирпвина (врста прихпда на кпју се 
коиже уплате кпнцесипне накнаде пп пснпву истраживаоа и експлпатације 
минералних ресурса); 

- ВП 722491 

Кпнцесипна накнада за кприщћеое прирпдних и других дпбара пд ппщтег интереса 
(врста прихпда на кпју се коиже уплате кпнцесипне накнаде из пбласти 
ппљппривреде, сппртскпг рибплпва, сапбраћаја и веза и пстале кпнцесипне накнаде 
кпје нису наведене у другим приказаним и ппјащоеним врстама прихпда) и 

 ВП 722468 

Накнада за кприщћеое прирпдних ресурса у сврху прпизвпдое електришне енергије 
(врста прихпда на кпју се коижи уплата кпнцесипне накнаде пп пснпву прпизвпдое 
електришне енергије пд стране малих хидрпелектрана у раду). 

Уплата кпнцесипне накнаде пп врсти прихпда у перипду 01.01.2021.-31.12.2021. гпдина 
приказан је у сљедећпј табели: 

 

Табела 34 - Уплата кпнцесипне накнаде пп врсти прихпда у 2021. гпдини 

 

Врста прихпда 
Уплаћена кпнцесипна 

накнада 

ВП 722492 35.040.577,02 КМ 

ВП 722424 9.023.872,13 КМ 

ВП 722491 2.379.319,76 КМ 

ВП 722468 1.979.538,07 КМ 

ВП 721112 1.718.097,83 КМ 

УКУПНО: 50.141.404,81 КМ 

 

Удип ппјединашних уплата пп врстама прихпда тј. оихпвп ушещће у укупнпм изнпсу 
уплаћене кпнцесипне накнаде приказанп је на Слици 4. 

 

 
Слика 4 - Наплаћена кпнцесипна накнада за 2021. гпдину пп врстама прихпда у Бучет РС  

35,040,577.02 
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1,979,538.07 

2,379,319.76 
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Удип ппјединачних уплата пп врстама прихпда 
 

ВП 722492 ВП 722424 ВП 722468 ВП 722491 ВП 721112 
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Уппредни графикпн наплаћене кпнцесипне накнаде у ппследое 4 (шетири) гпдине 
приказан је на Слици 5. 

 

 
 

Слика 5 - Наплаћена кпнцесипна накнада у ппследое 4 (шетири) гпдине 
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5. БУЧЕТ 
 

      5.1. Финансијски прихпди, расхпди и издаци Кпмисије за кпнцесије  
 
Пдредбпм шлана 56. Закпна п кпнцесијама, регулисан је нашин финансираоа рада 

Кпмисије. Средства се планирају  и пбезбјеђују у бучету Републике Српске. 

Бучетпм Републике Српске за 2021. гпдину, Кпмисији су планирана средства у изнпсу 
пд 840.000 КМ у пквиру прганизаципнпг кпда Генералнпг секретаријата Владе Републике 
Српске (0405001) на ппзицији 482100 - трансфер Кпмисији („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 131/20). 

Презентација и саставаљаое финансијских извјещтаја прпписанп је шланпм 60. Закпна 
п кпнцесијама (Службени гласник Републике Српске, брпј: 59/13; 16/18; 70/20 и 111/21)-
фпрма, рпкпви и нашин, шланпвима 57, 58. и 59. Правилника п финансијскпм извјещтаваоу 
бучетских кприсника прихпда бучета Републике, ппщтина, градпва и фпндпва, („Службени 
гласник Републике Срспке“, брпј: 15/17), Правилникпм п рашунпвпдству, рашунпвпдственим 
пплитикама и рашунпвпдственим прпцјенама за бучетске кприснике („Службени гласник 
Републике Срспке“, брпј: 115/17 и 118/18). 

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

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

 Пбразац 4б – Функципнална класификација расхпда и нетп издатака за нефинансијску 
импвину исказаних ван ГКТ; 

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

 Пбразац   6 – Преглед нпвшаних тпкпва; 

 Пбразац   7 – Извјещтај п  брпју и структури заппслених и 

 Преглед трансакција између бучетских јединица 

 Нпте – Наппмене уз финансијске извјещтаје. 

 

Изјава рукпвпдства 

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

Стална средства Кпмисије коигпвпдственп су евидентирана (К-тп 011) на пснпву 
пдредби Правилника п рашунпвпдственим пплитикама и рашунпвпдственим прпцјенама за 
бучетске кприснике. Пбрашун ампртизације изврщен је у складу са Правилникпм п примјени 
гпдищоих ампртизаципних стппа за бучетске кприснике („Службени гласник Републике 
Срспке“, брпј: 110/16). Коижеое се врщи пп набавнпј вриједнпсти, а пбрашунски птпис 
примјенпм линеарне метпде пп гпдищоим стппама: 

Канцеларијски намјещтај  ...................................................... 10,0 

Кпмпјутерска ппрема..............................................................  25,0    

Ппрема за пренпс ппдатака и гласа.......................................   10,0    

Мптпрна впзила....................................................................... 14,3   

Кппир апарат............................................................................    14,3   

Уграђена ппрема .....................................................................   16,5    

Телефпнска ппрема.................................................................    11,0    

Радип и тв ппрема ..................................................................     20,0     

Ппрема за гријаое ................................................................. 12,5 

Ппрема за вентилацију ............................................................    12,5 

Рашунарски прпграми-лиценце................................................    25,0 

Пстала неппменута ппрема.....................................................     20,0   

 

Ампртизација за 2021. гпдину изнпси 17.960,83 КМ. 

Набавна вриједнпст сталних  средстава (ппстрпјеоа и ппрема – К-тп 0112) на дан 
31.12.2021. гпдине изнпси 109.415,42 КМ, исправка вриједнпсти  70.656,26 КМ и садащоа 
(нептписана вриједнпст 38.759,58 КМ). 

Изврщени су свепбухватан пппис импвине и пбавеза на дан 31.12.2021. гпдине и 
усклађиваое коигпвпдственпг са стварним стаоем, при шему нису кпнстатпване инвентурне 
разлике. Извјещтај п изврщенпм гпдищоем пппису усвпјен је 31.01.2022. гпдине, (Пдлука брпј: 
01- 129/2022. гпдине). 

За утврђиваое реалне и фер вриједнпсти ппреме и превпзних средстава кпја су у 
кприщтеоу с циљем реалнпг вреднпваоа у финансијским извјещтајима, ангажпван је 
пвлащћени прпцјенитељ. 

Прпцјена је урађена пп ампртизаципнпј метадплпгији и кприснпм вијеку, ефекти 
прпцјене у изнпсу пд 5.154,75 КМ шине пбрашунски расхпд перипда (К-тп 4715-Расхпди за 
усклађиваое импвине). 

Улагаоа, тј. издаци пп пснпву текућег пдржаваоа, признају се кап расхпди перипда у 
кпме и настану (пбрашунски пснпв). 

Инвентар се птписује 100% на терет трпщкпва пдмах пп стављаоу у упптребу. 

Пптраживаоа се признају пп нпминалнпј вриједнпсти, евентуалнп увећанпј за камате 
пбрашунате у складу са пдредбама угпвпра, Закпна или Пдлукпм предсједника Кпмисије. На 
дан билансираоа врщи се прпцијена ризика ненаплативпсти ппјединашних пптраживаоа. 
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Евидентирана су пптраживаоа у изнпсу пд 78.999,31 КМ: 

- Сппрнп краткпрпшнп пптраживаое (К-тп 123918) евидентиранп је у изнпсу пс 
6.903,00 КМ. За наплату  наведенпг пптраживаоа ппкренуће се правни ппступак.   

На ппзицији ( К-тп 129851) исказнп је  пптраживаоа пд Бучета Републике Српске у 
изнпсу пд 70.000,00 КМ пп пснпву трансфера унутар истих нивпа власти, а пднпси се на транщу 
за децембар 2021. гпдине, кпја је дпзнашена у јануара у 2022. гпдине. 

Разгранишени расхпди (К-тп 1271) евидентирани су у изнпсу пд 2.096,31 КМ, кпји су 
усаглащени. 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти исказују се у нпминалнпј вриједнпсти израженпј у 
кпнвертабилним маркама, на ппзицији (К-тп 121217), стаое банкпвнпг рашуна на дан 
билансираоа изнпси 28.925,41 KM 

 

5.1.2. Прихпди  
 

Прихпди Кпмисије  пстварени су у изнпсу пд 911.746,76,00 КМ и тп: 

 из Бучета Републике Српске (К-тп 788) 911.000,00 КМ у пквиру прганизаципнпг 
кпда Генералнпг секретаријата Републике Српске. 

 Бучетпм за 2021. гпдину 840.000,00 КМ („Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 131/20);  

 ребаланспм бучета 71.000,00 КМ ( „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 
90/21. У сврху исплате накнаде-за шланпве Кпмисије шији је мандат истекап марта 
2021. гпдине. 

 Пбрашунски прихпди пстварени су у изнпсу пд 746,76 КМ-прихпди пп пснпву 
усклађиваоа вриједнпсти импвине. 

Прихпди се признају пп мпдификпванпј пбрашунскпј пснпви у рашунпвпдственпм 
пбрашунскпм перипду у кпјем су мјерљиви и/или распплпживи (наплаћени и укалкулисани 
прихпд). 

 

5.1.3. Расхпди 
 

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

У извјещтајнпм перипду текући расхпди (К-та 41)  пстварени су у укупнпм изнпсу пд 
871.379,16 КМ, пп структури изнпсе: 

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (К-ТА 41) 

Расхпди за брутп плате заппслених (К-тп 4111) 643.231,61 KM 

 

Расхпди за брутп накнаде-пп престанку мандата шланпва Кпмисије (К-тп 
4112) 

71.000,00 КМ 

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

19.297,00 KM 
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Расхпди пп пснпву утрпщка енергије, кпмуналних, кпмуникаципних 

 и трансппртних услуга (К-тп 4122) 
37.181,90 KM 

Расхпди за режијски материјал (К-тп 4123)    10.104,52 KM 

Расхпди за текуће пдржаваое  средстава  (К-тп 4125)   14.991,33 KM 

Расхпди пп пснпву службених путпваоа и смјещтаја (К-тп 4126 ) 10.345,53 KM 

Расхпди пп пснпву утрпщка гприва (К-тп 41263)     6.918,76 KM 

Расхпди за платни прпмет (К-тп 4127)    2.264,40 KM 

Расхпди за псигураое  (К-тп 4127)   3.524,44 КМ 

Расхпди за рашунарске прпграме, коиге (К-тп 4127)   4.215,00 КМ 

Расхпди за адвпкатске услуге (К-тп 4127)   6.120,00 КМ 

Расхпди за пдржаваое сервера  (К-тп 4127)   900,00 КМ 

Расхпди за услуге щтампаоа  (К-тп 4127)   1.059,13 КМ 

Расхпди ПДВ на струшне услуге (4127) 2.002,29 КМ 

Расхпди за прпцијенитељске услуге (4127) 2.000,00 КМ 

Расхпди за струшне услуге (К-тп 4127) 5.500,00 KM 

Расхпди пп пснпву дппринпса кпји терете трпщ.(К-тп 4129)   1.787,65 KM 

Расхпди пп пснпву семинара, савјетпваоа и сл. (К-тп 41292)    1.573,44 KM 

Расхпди за рекламни материјал, манифестације  (К-тп 41299) 5.835,50 КМ 

Остали неппменути расхпди (К-тп 412999)   18.888,23 КМ 

 

Обрачунски расхпди        24.916,65 KM                                                                                    

- Расхпди пп пснпву ампртизације (К-тп 4712)      17.960,83 KM                            
- Расхпди пп пснпву набавке ситнпг инв.и аутп гума (К-тп 4716) 2.251,90 КМ 
- Расхпди за усклађиваое вриједнпсти нематеријалне импвине 5.154,75 КМ                                                                      

 

Из пстваренпг прихпда исфинансирани су сви расхпди, расхпди пп пснпву сервисираоа 
финансијскпг лизинг (кредита), пдпбренпг пд стране „SPARКASSE LEASING“ д.п.п Сарајевп на 
перипд пд 5 (пет) гпдина и расхпди за набавку канцеларијске и кпмуникаципне ппреме у 
изнпсу пд 14.920,00 KM. 

Неизмирене пбавезе према дпбављашима (К-тп 2231) изнпсе 2.849,31 КМ, настале пп 
пснпву кприщћеоа рпба и услуга, кпје су међуспбнп усаглащене и плаћене у нареднпм 
перипду.  
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6. ЗАКЉУШЦИ   
 

Кпмисија кап и према дпсадащопј пракси на пснпву свих шиоеница и ппдатака  
утврђених анализпм рада, у закљушнпм дијелу Извјещтаја наглащава неке пд важнијих питаоа 
у пбласти кпнцесипнарства, те преппруке, сугестије и приједлпге  за оихпвп рјещаваое. 

Прије свега, Кпмисија је закљушила да је јпщ увијек неке дјелатнпсти кпје мпгу бити 
предмет кпнцесије, нису пбухваћене кпнцесипним угпвприма. Прпблем нелегалне 
експлпатације минералних сирпвина кпје се најшещће пднпсе на експлпатацију щљунка и 
пијеска (из впдптпка, впднпг и ппљппривреднпг земљищта), технишкпг грађевинскпг камена, 
кварцнпг пијеска, архитектпнскп – грађевинскпг камена, разних врста глина и других 
минералних сирпвина и даље је присутан. Нелегална експлпатација минералних ресурса, у 
знашајнпј мјери пптерећује реализацију ппстпјећих кпнцесипних прпјеката, јер представљају 
нелпјалну кпнкуренцију ппстпјећим кпнцесипнарима щтп је недппустивп ппгптпвп щтп се ради 
п кприщћеоу прирпдних бпгатстава и јавних дпбара. Кпмисија ппнпвп апелује на све 
надлежне пргане да се дпдатнп ангажују да у пквиру свпјих пвлащћеоа предузму неппхпдне 
активнпсти да се спријеши врщеое наведених дјелатнпсти без кпнцесипнпг пднпса, шиме би се 
спријешила злпупптреба закпна  и  пбезбиједилп знашајнп ппвећаое финансијских средстава у 
бучету Републике Српске. 

Кпмисија је устанпвила да је у извјещтајнпј, 2021. гпдини, кпд пдређенпг брпја 
кпнцесипних предузећа у пбласти минералних ресурса ппстпји застпј у реализацији 
кпнцесипних ппслпва, щтп у кпнашници дпвпди дп ствараоа услпва за раскид угпвпра. Кпд 
кпнцесипних угпвпра кпји се пднпсе на минералне сирпвине, Кпмисија закљушује да је и даље 
пптребнп радити на питаоу рекултивације деградиранпг прпстпра насталпг експлпатацијпм 
минералних сирпвина и дпвпђеоа тпг прпстпра предвиђенпј намјени у складу са пдпбреним 
прпјектима рекултивације. Пвп ппсебнп збпг актуелизације прпблема угрпжаваоа живптне 
средине, јер је ппзнатп да експлпатација минералних сирпвина дпвпди дп деградације 
експлпатаципнпг ппдрушја те да, укпликп се не прпведе рекултивација, пстају трајне негативне 
ппсљедице на живптну средину. 

Када су у питаоу кпнцесије на ппљппривреднпм земљищту, Кпмисија кпнстатује, да, 
јпщ увијек ппстпји прпблем неажурнпсти у ппгледу јединствених евиденција п 
неппкретнпстима. Пшекује се да сви надлежни пргани кпји су укљушени у пвај прпцес 
интензивирају усппстављаое јединствених евиденција п неппкретнпстима какп би се брпј 
евентуалнп нпвих сппрпва свеп на минимум. Угпвпрне стране мпрају впдити рашуна да 
предмет кпнцесије буде ппдпбан за кприщћеое, ташније, да на истпм не ппстпје неријещени 
импвинскп-правни пднпси, те да је истп ппгпднп за ппљппривредну прпизвпдоу, јер 
кпнцесипнари нису у мпгућнпсти да пве пднпсе ријеще сами. Приликпм прпвјере рада 
кпнцесипнара у пбласти ппљппривреде, Кпмисија је утврдила да се у неким слушајевима 
недпвпљнп пдржавају пдвпдни и дпвпдни канали, да се не спрпвпде мјере дренаже 
ппљппривреднпг земљищта и сл., те је предузела мјере према тим кпнцесипнарима из свпје 
надлежнпсти какп би ппщтпвалe угпвпрне пбавезе шиме би се предуприједиле негативне 
ппсљедице ппплава и ппдземних впда и знатнп ппвећали принпси. 

Када је у питаоу пбласт енергетике, Кпмисија је устанпвила да су прпцедуре за 
дпбијаое пдгпварајућих дпзвпла и сагласнпсти и даље непправданп кпмпликпване и 
дугптрајне. Стпга се ппнпвп сугерище да све надлежне институције ппвећају ефикаснпст при 
прпвпђеоу ппступака издаваоа пптребних пдпбреоа и друге дпкументације кпнцесипнарима 
кпји су у прпцесу реализације угпвпра п кпнцесији за изградоу и кприщћеое малих 
хидрпелектрана. За мале хидрпелектране кпје су ппшеле са радпм, Кпмисија је на пснпву 
захтјева респрних министарстава, збпг прпмијеоених екпнпмских, екплпщких, технишких, 
тржищних и других услпва, пмпгућила да се преиспитају ппједине пдредбе кпнцесипних 
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угпвпра и, у складу с тим, да се прецизније дефинищу кпнцесипни перипди, услпви, и нашин 
предаје пбјеката у власнищтвп Републике Српске накпн истека кпнцесипнпг перипда. Све пвп 
је пптребнп и даље наставити и интензивирати,  а ради екпнпмишнијег и ефикаснијег рада те 
испуоеоа пбавеза из кпнцесипнпг угпвпра, ппсебнп кад је у питаоу ппщтпваое закпнских и 
ппдзакпнских прпписа у ппгледу испуоеоа услпва зазащтиту ријека и живптне средине. 

Кпмисија истише и прпблем неусаглащенпсти закпна кпји регулище и друге пбласти 
кпје би пп пдредбама Закпна п кпнцесијама требале бити предмет кпнцесије. Такп у пбласти 
пдстрела уз пбављаое лпвне дјелатнпсти пп мищљеоу Кпмисије за кпнцесије ппстпји сукпб 
закпна у ппгледу надлежнпсти и ппступка даваоа дпзвпла за лпв. Наиме, Закпнпм п 
кпнцесијама наведенп је да лпвствп улази у пбласт кпнцесија, а Закпнпм п лпвству Републике 
Српске регулище се да се сппртскп-рекреаципна лпвищта дпдјељују на кприщћеое путем 
јавнпг кпнкурса кпји расписује Министарствп и да се дпдјељују на кприщћеое на перипд пд 10 
гпдина, при шему се не ради п угпвпру п кпнцесији. Пшигледнп је да се на пвај нашин запбилази 
Закпн п кпнцесијама и да би пва дјелатнпст пд јавнпг интереса мпрала бити ппдведена ппд 
кпнцесипну дјелатнпст, щтп сада није слушај. 

Кпнцендент, пднпснп респрнп надлежна Министарства и Кпмисија, у складу са 
важећим закпнским и ппдзакпнским актима, треба да пбрате пажоу на ппщтпваое прпцедура 
и услпва при прпмјени власнишке структуре у кпнцесипнпм предузећу, пднпснп при пренпсу 
угпвпра п кпнцесији са старпг на нпвпг кпнцесипнара (стицапца), какп би се на ефикасан нашин 
пмпгућип пренпс кпнцесипнпг угпвпра, у складу са закпнпм п кпнцесијама, а истпвременп 
спријешиле спекулативне радое кпје би пмпгућиле нпсипцима права на кпнцесију да, пп 
пснпву уступаоа кпнцесије или прпмјене власнишке структуре у кпнцесипнару, стишу 
непснпвану дпбит. 

Кпмисија истише да је у прптеклпм перипду изврщена ревизија реализације угпвпра п 
кпнцесији за изградоу и кприщћеое малих хидрпелектрана, при шему је један дип тих угпвпра 
раскинут, али да пве активнпсти треба интензивирати. 

 Кпмисија је заузела став да је неппхпднп пд стране свих јавних субјеката кпји су 
укљушени у пбласт дпдјеле и праћеоа реализације кпнцесија интензивнп пратити праксу и 
тенденцијe у пвпј пбласти у развијеним земљама, те у складу са тим радити кпнтинуиранп на 
квалитетнијим нпрмативним рјещеоима у пвпј пбласти. 

 У извјещтајнпј 2021. гпдини дпщлп је дп увпђеоа дјелатнпсти изградое, кприщћеоа и 
пдржаваоа сппртских пбјеката у пбласт кпнцесија. Наиме, дпщлп је дп измјена и дппуна 
Закпна п кпнцесијама на нашин да су дефинисане кпнцесипне накнаде из пбласти сппрта. 
Кпмисија је става да је неппхпднп заједнишкп дјелпваое и иницијатива свих институција на 
увпђеоу пбласти кпје мпгу бити предмет кпнцесија дефинисаних Закпнпм, а дп сада нису 
уведене у кпнцесипни пднпс. 

На пснпву наведенпг, Кпмисија сматра да је у извјещтајнпм перипду направљен 
знашајан ппмак у пбласти кпнцесија и да ће прпвпђеоем наведених закљушака пд стране свих 
надлежних пргана и институција, кпнцесипна дјелатнпст бити дпдатнп унапријеђена, те 
предлаже Нарпднпј Скупщтини Републике Српске да усвпји Извјещтај п раду Кпмисије за 
кпнцесије Републике Српске и финансијски извјещтај за 2021. гпдину. 

 

Брпј: 01-678/22 
 
Датум: 21.04.2022. гпдине 

Предсједник Комисије 

 

                     Маја Шупут, ма екон. 
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7. ПРИЛОЗИ 
 

 Прилог 1 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији  из пбласти 

изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката (МХЕ и ХЕ) инсталисане снаге веће пд 250 

kW; 

 Прилог 2 - Преглед раскинутих угпвпра п кпнцесији из пбласти изградое и кприщћеоа 

енергетских пбјеката инсталисане снаге веће пд 250 kW; 

 Прилог 3 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 

изградое и кприщћеоа енергетских пбјеката (термпелектране, вјетрпелектране и 

спларне електране); 

 Прилог 4 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 

минералних ресурса; 

 Прилог 5 - Преглед истеклих и раскинутих угпвпра п кпнцесији из пбласти минералних 

ресурса; 

 Прилог 6 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти тргпвине 

и туризма; 

 Прилог 7 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 

сапбраћа и веза; 

 Прилог 8 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији из пбласти 

кприщћеоа  ппљппривреднпг земљищта; 

 Прилог 9 - Преглед активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији за кприщћеое 

впднпг земљищта и јавнпг впднпг дпбра. 
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ПРИЛОГ 1 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ  ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 
ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (МХЕ и ХЕ) ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ВЕЋЕ ОД 250 kW 

 

Р/Б Концесионар Назив енергетског 
објекта и локација 

Датум 
закључења 

уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  

„ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" 
д.о.о. Теслић (промјена назива са 

"ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. 
Теслић) 

МХЕ "ДИВИЧ" на 
ријеци Врбањи 09.12.2005. 30 година 

Концесионар редовно измирује обавезе 
преузете Уговором о концесији. Мала 

хидроелектрана је у комерцијалном раду од 
08.12.2005. године. 

2.  
„АБН ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бијељина 
(промјена назива са "АБН" д.о.о. 

Бијељина) 

МХЕ "ГРАДАЦ", на 
ушћу Мајевичког 

канала 
08.02.2006. 30+4 

године 

Под МХЕ "Градац" спадају 3 објекта МХЕ: 
"ГРАДАЦ" на каналу МОК-Дашница-ГОК, 
"БУРУМ" на каналу МОК-Дашница-ГОК и 
"МИЉЕВИЋИ" на каналу МОК-Дашница-

ГОК.Прибављена је грађевинска дозвола за 
једну МХЕ. Реализација концесионог пројекта 
је условљена изградњом и реконструкцијом 

водопривредних објеката на каналима. 

3.  
"АБН ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бијељина 

(промјена назива "АБН" д.о.о. 
Бијељина) 

МХЕ "АТЦ", на 
Ободном каналу 20.02.2006. 30+4 

године 

Под МХЕ "АТЦ" спадају 2 објекта МХЕ: 
"ВОДОЗАХВАТ" на спојном каналу Дрина-МОК 

и "АТЦ" на спојном каналу Дрина-МОК). 
Интерес за преузимање концесионог права су 
исказале ЈУ "Воде Српске" Бијељина. Још није 

званично упућен захтјев Министарству 
енергетике и рударствас за пренос уговора. 

4.  "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука 
МХЕ "ГОВЗА Б-Г-1 
ЈЕЛЕЧ" на ријеци 

Говзи 
16.02.2006. 20+10 

година 

Електрана је пуштена у комерцијални рад 
15.05.2017. године. Уговорене обавезе се 

извршавају. 
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5.  "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено 
са "ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана) 

МХЕ "НОВАКОВИЋИ" 
на ријеци Угру 08.02.2006. 20+5+15 

година 

 
Мала хидроелектрана је у комерцијалном раду 

од 01.03.2013. године. Концесионар обавља 
дјелатност производње, као и испоруку 

електричне енергије и редовно испуњава 
обавезу из концесионог уговора. 

6.  
"ПРИРОДНА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. 
Шипово (пренесено са "ДУГА" 

д.о.о. Кнежево) 

МХЕ "ЈОВИЋИ" на 
ријеци Пливи 16.02.2006. 30            

година 

 
У 2021. години су започете активности око 

продужења рокова за изградњу МХЕ по 
фазама, али због проблема насталих око 

рјешавања имовинско-правних 
односа,пројекат је у застоју иако је завршен 

поступак експропријације . 
 

7.  "ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања 
Лука 

МХЕ "КОТОР 
ВАРОШ" на ријеци 

Врбањи 
16.02.2006. 25       

година 
У 2021. години настављене су активности око 

изградње мале хидроелектране. 

8.  "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено 
са "ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана) 

МХЕ "ЗАПЕЋЕ" на 
ријеци Угру 16.02.2006. 20+5+5 

година 

МХЕ је у комерцијаном раду од 01.04.2016. 
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. 30+5+15 

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 16.12.2015. 
године. Концесионар уредно извршава 

одредбе концесионог Уговора. 

10.  
"ХИДРОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град 

(пренесено са "ROYAL PRIMA" 
д.о.о. Мркоњић Град) 

МХЕ "ШИПОВО" на 
ријеци Јањ 16.02.2006. 25       

година 

 
Поднесен је захтјев према Конценденту за 
измјену власничке структуре у наведеном 

друштву и за добијање одобрења за повећање 
снаге енергетског објекта. Израђен је Зонинг 

план и исти је усвојен од стране Народне 
скупштине РС. За исти сагласност није дало 
Правобранилаштво РС, јер није у складу са 

Водопривредном основом. 
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11.  
"ХИДРО-ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Бања 

Лука(пренесено са "ХИДРО-КОП" 
д.о.о. Бања Лука) 

МХЕ "ГРАБОВИЦА" 
на ријеци Врбањи 17.02.2006. 20                      

година 

Носилац Уговора о концесији је у складу са 
тада важећом законском регулативом основао 

концесионо предузеће за производњу и 
продају електричне енргије "ХИДРО-

ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Бања Лука. Према изјави 
Концесионара у досадашњем концесионом 
ппериоду урађен је Идејни пројекат нових 
техничких рјешења, поднешен је Захтјев за 

урбанистучко-техничке услове, прибављено је 
мишљење локалне заједнице и поднесен је 
Захтјев за издавање нових водопривредних 
смјерница. У 2021. години нису провођене 

значајније активности на реализацији Уговора 
о концесији. 

12.  

"ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК II 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА" д.о.о. 

Власеница (промјена назива 
"КОРОНА" д.о.о. Власеница) 

МХЕ "ГОРЊИ 
ЗАЛУКОВИК II" на 
ријеци Студеном 

Јадру 

20.02.2006. 30       
година 

У 2021. години се ушло у поступак добијања 
нових Локацијских услова, јер су претходни 

истекли. 

13.  
"Е ПРОМЕТ" д.о.о. Градишка 

(пренесено са "ББ ПРОМЕТ" д.о.о. 
Градишка) 

МХЕ "ГРАБОВИЧКА 
РИЈЕКА" на 

Грабовичкој ријеци 
20.02.2006. 30+5 

година 

Електрана је у комерцијалном раду од 
21.07.2014. године.Уредно се извршавају 
одребе концесионог уговора од стране 

Концесионара. 

14.  
"ЕЛЕКТРО ЈОВАНА" д.о.о. Милићи 
(промјена назива "SAVOX" д.о.о. 

Милићи) 

МХЕ "ЈОВАНА" на 
ријеци Зелени Јадар 20.02.2006. 30+5 

година 

Електрана је у комерцијалном раду од 
25.05.2017. године. Концесионар редовно 
измирује обавезе по основу концесионог 

уговора. 

15.  
"ЕUROENERGY" д.о.о. Зворник 

(промјена назива "ЕУРОГРАФИКА" 
д.о.о. Зворник) 

МХЕ "ШЕКОВИЋИ" 
на ријеци Дрињачи 21.02.2006. 20+25 

година 

Урађено је ново техничко рјешењекојим је 
предвиђено да се умјесто једне МХЕ граде 
двије ("ШЕКОВИЋИ 1" и "ШЕКОВИЋИ 2"). 

Анексом Уговора су одређни нови рокови 
изградње и продужен концесиони период за 

25  (двадесет пет) година. 
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16.  "ЕНЕРГЕТИК" д.о.о. Бања Лука МХЕ "БУК ЧЕЛИНАЦ" 
на ријеци Врбањи 23.02.2006. 30        

година 

 
Добијена је Грађевинска дозвола и почело  се 

са изградњом објекта, која је настављена 
током 2021. године. 

 

17.  
"ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања 

Лука (пренесено са 
"ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана) 

МХЕ "МЕДНА" на 
Сани 23.06.2006. 20+10+5+15 

година 

 
МХЕ је пуштена у комерцијални рад 

16.06.2018. године. Уговор са припадајућим 
Анексима се реализује у складу са уговореним. 

 

18.  "БББ" д.о.о. Шипово МХЕ "ГЛАВИЦА" на 
ријеци Пливи 24.02.2006. 30+15+5 

година 

МХЕ је пуштена у комерсцијални  рад 
15.07.2020. године. Концесионар поштује 

одредбе концесионог Уговора. 

19.  
"ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" 
д.о.о. Бања Лука (пренесено са 
"ENERGY ZOTTER BAU", Austria) 

МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-
1" на ријеци Сућесци 24.02.2006. 22+5   

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 22.07.2009. 
године. Концесионар уредно измирује све 

обавезе из Уговора. 

20.  

"CREDO INVEST RS"  д.о.о. Бања 
Лука, (пренесено са "ЕРС МАЛЕ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. И. 
Сарајево, "ENERGY ZOTTER BAU", 

Austria) 

МХЕ "ЈАЊИНА Ј-2" 
на ријеци Јањини 24.02.2006. 21+29 

година 

 
Провјером рада Концесионара утврђено је да 

концесионар не извршава више одредби 
Уговора о концесији што представља основ за 
раскид истог. Концесионар истиче да постоји 
проблем у изградњи МХЕ који се односи за 

цјевовод у дужини од 800 метара, због 
успостављања заштитне зоне у парку природе 

"Цицељ". 
 

21.  "СТРАЈКО" д.о.о. Требиње МХЕ "ДО" на ријеци 
Брегави 24.02.2006. 25        

година 

 
МХЕ је у комерцијалном раду од 01.11.2016. 
године. Исзвршавају се одредбе Уговора о 

концесији. 

22.  
"ETA ENERGY" д.о.о. Зворник 
(промјена назива "ЕТА" д.о.о. 

Зворник) 

МХЕ "ИСПОД 
КУШЛАТА" на ријеци 

Дрињачи 
11.05.2006. 30+5  

година 

МХЕ је пуштена у комерцијални  рад  дана 
28.06.2018. године, те су провођене активности 

и обавезе из концесионог Уговора. 
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23.  
"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко 

(пренесено са "DB CON" д.о.о. 
Бања Лука) 

МХЕ "СУТЈЕСКА С-3" 
на ријеци Сутјесци 01.06.2006. 20+5 

година 

 
Због непостојања адекватног далековода 
проводе се активности у циљу изградње 
прикључног далековода према Гацку и 

прибављање потребне документације за 
изградњу  МХЕ. Тренутно су заустављене 

активности око поступка експропријације, с 
чим је највише угрожен завршетак МХЕ 

"ЈАБУШНИЦА С-Ј-3" која је и највећег степена 
изграђености. 

24.  
"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко 

(пренесено са "DB CON" д.о.о. 
Бања Лука) 

МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-
Ј-2" на ријеци 

Јабушници 
 

01.06.2006. 20+5 
година 

У 2021. години обезбјеђене су грађевинске 
дозволе за све 3 (три) МХЕ и настављене су 
даље активности на реализацији Уговора о 

концесији. 

25.  
"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко 

(пренесено са "DB CON" д.о.о. 
Бања Лука) 

МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-
Ј-3" на ријеци 

Јабушници 
01.06.2006. 20+2+5 

година 

26.  

"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА" 
д.о.о. Фоча (пренесено са 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. 
Пале) 

ХЕ "БИСТРИЦА Б-1", 
ХЕ "БИСТРИЦА Б-2А", 
ХЕ "БИСТРИЦА Б-3", 
на ријеци Бистрици 

30.08.2006. 30+5+5 
година 

27.  

"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА" 
д.о.о. Фоча (пренесено са 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. 
Пале) 

МХЕ "ЈАЊИНА Ј-1", 
на ријеци Јањини 30.08.2006. 30+5  

година 

Прибављена је Грађевинска дозвола у 2021. 
години и настављене су даље активности на 

реализацији Уговора о концесији. 

28.  
"Е-ПРОМЕТ" д.о.о. Котор Варош 

(пренесено са "ББ ПРОМЕТ" д.о.о. 
Градишка) 

МХЕ "ГРАБОВИЧКА 
РИЈЕКА" на ријеци 

Грабовици - притока 
Врбање 

06.11.2006. 30+5  
година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 21.07.2014. 
године. Уговорне обавезе се испуњавају у 

складу са уговореним. 

29.  "ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о. Рогатица МХЕ "ДУБ" на ријеци 
Прачи 06.11.2006. 30+5+35 

година 

МХЕ је пуштена у комерцијални рад 
03.06.2018. године.  Ријешени су имовинско-

правни односи и добијена је грађевинска 
дозвола, као и употребне дозволе. 
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30.  
"ОМОРИКА МХЕ" д.о.о. Зворник 

(промјена назива "ОМОРИКА 
П.Е.Т." д.о.о. Добој) 

МХЕ "ПАРНИ ЛУГ 1", 
на ријеци Дрињачи 06.11.2006. 30+5+15 

година 

Појавио се проблем у вези почетка изградње у 
2021. години због протеста власника рибњака 

и фабрике воде "Витинка" који се налазе 
низводно од локације на којој је планирана 

изградња МХЕ. 

31.  
"ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" 
д.о.о. Бања Лука (пренесено са 
"ЕNERGY ZOTTER BAU", Austria) 

МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-
2", на ријеци 

Сућесци 
08.11.2006. 30+5  

година 

Пренешено концесионо право-уговор на новог 
Стицаоца-Концесионара. МХЕ је у 

комерцијалном раду од 01.08.2012.год. 
Концесионар редовно врши уплату концесионе 

накнаде и других обавеза из концесионог 
уговора. 

32.  

"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко 
(пренесено са "DRINA 

HYDROENERGY" д.о.о. Угљевик, 
"PREMAR SERVICES" a.g. Zug, 

Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, 
Switzerland) 

МХЕ "СУТЈЕСКА 2Б", 
на ријеци Сутјесци 24.10.2006. 30        

година 

Због непостојања адекватног далековода 
проводе се активности у циљу изградње 
прикључног далековода према Гацку и 

прибавља се потребна документација за 
изградњу  МХЕ. Заустављене су активности око 

поступка експропријације земљишта. 

33.  

"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко 
(пренесено са "DRINA 

HYDROENERGY" д.о.о. Угљевик, 
"PREMAR SERVICES" a.g. Zug, 

Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, 
Switzerland) 

МХЕ "ЈАБУШНИЦА Ј-
1", на ријеци 
Јабушници 

24.10.2006. 30       
година 

Због непостојања адекватног далековода 
проводе се активности у циљу изградње 
прикључног далековода према Гацку и 

прибавља се потребна документација за 
изградњу  МХЕ. Заустављене су активности око 

поступка експропријације земљишта. 

34.  "ЕНЕРГЕТИК" д.о.о. Бања Лука 
МХЕ "ПРИЗРЕН 

ГРАД- САНА 2" на 
ријеци Сани 

23.02.2006. 20       
година 

 
У 2019. години, одбијен је захтјев 

Концесионара за промјену власничке 
структуре. У 2021. години добијено је 

негативно Мишљење за изградњу од стране 
"Републичког завода за за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа" и наставио 

се спор са Министарством просторног 
уређења, грађевинарства и екологије, које је 

одбило издавање локацијских услова. 
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35.  

"PETROL HIDROENERGY" д.о.о. 
Теслић, (пренесено са "ЕЛИНГ 

МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. 
Теслић) 

 

МХЕ "ЈЕЛЕЧ" на 
ријеци Говзи 16.02.2006. 20+5  

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 30.03.2018. 
године. Концесионар извршава одредбе 

концесионог Уговора. 

36.  
"ОТЕША МХЕ" д.о.о. Фоча 

(пренесено са "SIMING TRADE" 
д.о.о. Фоча) 

МХЕ "ОТЕША Б-О-2" 
на ријеци Отеши 24.02.2006. 30+5+15 

година 

 
МХЕ је у комерцијалном раду од 16.06.2014. 

године и од тада редовно извршава обавезе из 
Уговора о концесији. У 2021. години је Анексом 

2. Уговора  продужен рок коришћења мале 
хидроелектране за додатних 15 (петнаест) 

година. 
 

37.  ЗП "ЕЛЕКТРОДОБОЈ" а.д. Добој МХЕ "ЦИЈЕВНА III", 
на ријеци Босни 12.01.2007. 30       

година 

 
Концесионар није ријешио имовинско-правне 

односе, што је представљало предуслов за 
добијање свих дозвола. У наредном периоду, 

према изјави Концесионара, планирају се 
предузети активности на изради новог 

техничког рјешења, које ће обухватити мањи 
појас експропријације, али и омогућити 

једнако искориштење уз максималне 
еколошке стандарде. Због поплава и 

недовољних хидролошких показатеља 
одобрени кредит није реализован и није 

прихваћено ново техничко рјешење у 2021. 
години. 

 

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

на ријеци 
Пакленици 

12.01.2007. 30       
година 

 
МХЕ је у комерцијалном раду од 

01.08.2017.године. Уредно се извршавају 
одредбе концесионог Уговора. 
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39.  

"ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО" д.о.о. 
Бања Лука (пренесено са 

"ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања 
Лука) 

МХЕ "ДЕЛИБАШИНО 
СЕЛО", на ријеци 

Врбасу 
03.07.2007. 30       

година 

 
Уговор се не реализује, јер је постојећи 

грађевински објекат  у лошем стању, те његова 
санација захтјева значајнија новчана улагања, а 
након проведених испитивања статике објекта, 
констатовано је да исти не може издржати рад 
турбине за производњу електричне 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. У 2021. години Концесионар је 
приступио прикупљању документације. 

 

40.  "МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука 
МХЕ "ВЕЛИКА 
ЈАСЕНИЦА", на 
ријеци Великој 

Јасеници 
31.08.2007. 30+5  

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 16.04.2014. 
године и од тада Концесионар редовно 

измирује обавезе из Уговора о концесији. 

41.  "МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука МХЕ "ЖИРАЈА", на 
ријеци Жираји 31.08.2007. 30+5  

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 01.03.2013. 
године и од тада Концесионар редовно 

измирује обавезе из Уговора о концесији. 
 

42.  "МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука МХЕ "ЖЕЖЕЉА", на 
ријеци Жежељи 31.08.2007. 30+5  

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 16.07.2015. 
године и од тада Концесионар редовно 

измирује обавезе из Уговора о концесији. 

43.  

"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" 
д.о.о. Фоча (пренесено са "БОБАР 

ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Фоча, БОБАР 
д.о.о. Бијељина) 

МХЕ "БИСТРИЦА Б-
5А", на ријеци 

Бистрици 
07.08.2008. 30          

година 

МХЕ је у комјерцијалном раду од 09.11.2010. 
године и од тада Концесионар редовно 

измирује обавезе из Уговора о концесији. 

44.  
"САС" д.о.о. Лопаре, (пренесено 

са "БОБАР ЕЛЕКТРИК"  д.о.о. Фоча, 
"BOBAR GROUP" д.о.о. Бијељина) 

МХЕ "КРУПАЦ" на 
ријеци Жељезници 19.09.2008. 30+2  

година У 2021. години МХЕ је пуштена у пробни рад. 
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45.  

 
 
 
 

ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
д.о.о.  Теслић (промјена назива 
"ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. 

Теслић) 
 
 
 

МХЕ "СТУДЕНА" на 
ријеци Студеној 31.12.2009. 30       

година 

МХЕ је пуштена у  рад 25.10. 2019. године. 
Уговорне обавезе се уредно извршавају у 

складу са Уговором о концесији. 

46.  

 
 
 

"ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" 
д.о.о. Теслић (промјена назива 
"ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. 

Теслић) 
 
 
 

МХЕ "ИЛОМСКА" на 
ријеци Иломској 31.12.2009. 30       

година 

МХЕ је у комерцијалном раду од 01.05.2015. 
године и од тада Концесионар редовно 

извршава обавезе из Уговора о концесији. 

47.  
"ЕФТ ХЕ УЛОГ" д.о.о. Калиновик 

(пренесено са "EFT ENERGY 
FINANSING TEAM" AG Switzerland) 

ХЕ "УЛОГ" на ријеци 
Неретви 20.11.2009. 30+20 

година 

 
 

Концесионар је у 2021. години наставио  
пројектне активности, као и изградњу ХЕ 

"УЛОГ", по динамичком плану, а све у складу 
уговореним. Прибављана су  рјешења, 

сагласности, дозволе, Локацацијски услови, 
употребне дозволе,  увјерења, стручна 

мишљења и остала неопходна документација у 
циљу реализације концесионог пројекта. 
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48.  
"МХЕ МАРВЕЛ" д.о.о. Калиновик 

(промјена назива "Марвел" д.о.о. 
Калиновик) 

МХЕ "УЛОШКИ БУК" 
на ријеци Неретви 10.05.2010. 30+20 

година 
 
 
 
 

У 2021. години прибављене су грађевинске 
дозволе за 3 (три) МХЕ на подручју општине 
Гацко: МХЕ "МЈЕДНИК" МХЕ "ИГРАШЧИЦА" и 
МХЕ "ГРЕБЕНАЦ-УШЋЕ". Изабран је извођач 

радова и потписан уговор са истим.Рјешење о 
одбравању студије утицаја на животну средину 

за Фазу I је истекло и код надлежног 
Министарства је покренута процедура 

процјене утицаја на животну средину. "Центар 
за животну средину" Бања Лука је наведено 

Рјешење оспорило Тужбом против 
Министарства за просторно уређење, 

грађевинарства и екологију код Окружног суда 
у Бања Луци, а исти је донио Пресуду којим је 

Тужбу уважио и оспорио акт односно 
предметно Рјешење и наложио доношење 
новог Рјешења. Поступајући по наведеној 
Пресуди Министарство је донијело ново 

Рјешење дана 26.02.2021.године, према којем 
је носилац пројекта дужан израдити и студију 

утицаја на животну средину за ФАЗУ I (МХЕ 
„МЈЕДНИК“, „ИГРАШЧИЦА“ и „ГРЕБЕНАЦ-
УШЋЕ“). Договорена је израда преметне 

Студије и иста је у фази израде. 
 
 
 
 
 

МХЕ "ПЛАЧИКУШ" 
на ријеци Неретви 10.05.2010. 30+20 

година 
МХЕ "ТРНОВИЦА" 
на ријеци Неретви 10.05.2010. 30+20 

година 
МХЕ "ГРЕБЕНАЦ-

КРУПАЦ" на ријеци 
Неретви 

10.05.2010. 30+20 
година 

МХЕ "ГРЕБЕНАЦ-
УШЋе" на ријеци 

Неретви 
10.05.2010. 30+20 

година 

МХЕ "МЈЕДНИК" на 
ријеци Неретви 10.05.2010. 30+20 

година 

МХЕ "ИГРАШЧИЦА" 
на ријеци Неретви 10.05.2010. 30+20 

година 
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49.  

"ELPO HYDRO SNAGA"  д.о.о. 
Модрича (пренесено са "ELPO SRL 

ELECTROENERGETICA", Brunico, 
Italy) 

МХЕ "ЦИЈЕВНА 7" на 
ријеци Босни 11.08.2010. 30       

година 

 
 

У 2018. години прибављена је значајна 
докуменатација за реализацију пројекта. 

Поднесен је захтјев за анексирање Уговора. 
Пројекат је у застоју. Разлози застоја у 

реализацији пројекта су сљедећи: рјешавање 
имовинско-правних односа са општином 

Вукосавље и Модрича, израда нове Студије 
економске оправданости, рађена је анализа 
хидролошких података о протицању ријеке 

Босне, израђено је ново стручно мишљење о 
повољности локације, израђени су нови 

урбанистичко-технички услови и прибављане 
су потребне начелне сагласности. У 2019. 
години дата је сагласност на кориговану 

Студију економске оправданости. У 
2021.години покренут је поступак 

експропријације. Такође, у току је и поступак 
прикупљања остале документације неопходне 

за изградњу МХЕ. 
 
 

50.  "ХЕ ДАБАР" а.д. Требиње 
ХЕ "ДАБАР ГОРЊИ 

ХОРИЗОНТИ" на 
ријеци Требишњици 

28.07.2011. 30       
година 

 
 

У досадашњем концесионом периоду 
Концесионар је инвестирао у пројекат износи 
од 141.280.925,00 КМ. Дана 31.12.2021.године 
закључен је уговор са кинеском "EXIM" банком  
о финансирању изградње преосталих објеката 

хидроенергетског система ХЕ"Дабар". 
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51.  

"COMSAR ENERGY HIDRO" д.о.о. 
Бања Лука (пренесено са 

"COMSAR HYDRO HOLDING" Ltd , 
Nikozija, Cypar) 

ХЕ "МРСОВО" на 
ријеци Лиму 29.11.2012. 30+20       

година 

 
 

Завршени су радови на изградњи моста и 
приступних путева на лијевој обали ријеке 
Лим. Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију издало је 
Употребну дозволу. У поступку рјешавања 

експропријације, евидентирано је 229 
(двијестотине двадест девет) предмета. У току 

су преговори са генералним добављачем за 
испоруку опреме. Анексом 2. Уговора 
закљученим 2020. године продужен је 
концесионтка период за додатних 20 

(двадесет) година. Крајем 2021. године 
активности поступка  експропријације и  

коначне  исплате новчане накнаде бившим 
власницима земљишта је при крају, чиме ће у 

потпуности бити завршена 1. фаза периода 
изградње хидроелектране ХЕ "Мрсово". 

 
 

52.  
"AR FORCE HYDROPRO" д.о.о. 
Лакташи (пренесено са "РЕВ" 

д.о.о. Фоча) 

МХЕ "ЛУКЕ", МХЕ 
"ФАЛОВИЋИ" и МХЕ 

"ГОДИЈЕНО" на 
ријеци Ћехотини 

25.02.2013. 30+20 
година 

 
 

Анексом 2. Уговора продужен је концесиони 
период за додатних 20 (двадесет) година. 
Према изјави Концесионара дошло је до 

закашњења у реализацији Уговора из 
објективних разлога на које није могао 
утицати, добијен је спор у вези тужбе 

еколошког удружења из Бања Луке и пројекат 
је у 2021. години настављен. 
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53.  "PIONIR ENERGY" д.о.о. Вишеград МХЕ "УШЋЕ" на 
ријеци Ракитници 16.09.2013. 30       

година 

 
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. године) није предвидјела 
изградње МХЕ на горњем току ријеке 

Ракитнице. Током 2021.години није дошло до 
рјешења проблема са општином Рогатица, и  
одбијено је издавање Локацијских услова. 

 

54.  "PIONIR ENERGY" д.о.о. Вишеград МХЕ "ПОДГАЈ", на 
ријеци Ракитници 16.09.2013. 30          

година 

 
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.у 2021.години није ријешен 
проблем са општином Рогатица  а и  одбијено 

је издавање локацијских услова. 
 

55.  "ZEMX" д.о.о. Сребреница МХЕ "ШТЕДРИЋ", на 
ријеци Штедрић 19.11.2013. 30       

година 

 
МХЕ је у комерцијалном раду од 01.03.2018. 

године и након пуштања у рад одвијају се 
активности на извршавању уговорених 

обавеза. 
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56.  

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА", МП а.д. 
Требиње ,ЗП 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. 
Пале) 

МХЕ "МЕСИЋИ-
НОВА" на ријеци 

Прачи 
14.04.2014. 50       

година 

 
МХЕ је пуштена у рад 01.08.2016. године. У 
2018. години закључен је Анекс Уговора о 

концесији за усклађивање концесионе накнаде 
за коришћење. Током 2021. године покренут је 
поступак за пренос Уговора на новог Стицаоца. 

57.  

"БУК" д.о.о. Источно Сарајево 
(пренесено са "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

МХЕ "ПОДВИЧ" на 
Касиндолској ријеци 29.04.2014. 30       

година 

МХЕ је пуштена у  рад 23.09.2019. године и 
активности на реализацији Уговора о 

концесији се одвијају у планираним оквирима. 

58.  

"БУК" д.о.о. Источно Сарајево 
(пренесено са "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

МХЕ "САМАР" на 
Касиндолској ријеци 29.04.2014. 30       

година 

Према изјави Концесионара у 2021. години 
отпочели су радови на изградњи МХЕ. 
еколошки покрет састављен од више 
невладиних организација је покренуо 

иницијативу за заустављање МХЕ. 

59.  

"БУК" д.о.о. Источно Сарајево 
(пренесено са "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

МХЕ "СЛАПИ" на 
Касиндолској ријеци 29.04.2014. 30       

година 

 
У 2021. години прибављени су Локацијски 

услови и Еколошка дозвола, а еколошки покрет 
састављен од више невладиних 

организацијарет покренуо је иницијативу за 
заустављање изградње МХЕ. 

 

60.  

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС", МП 
а.д. Требиње, ЗП 

"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" 
а.д. Мркоњић Град 

MHE "БОЧАЦ 2" на 
ријеци Врбасу 28.05.2014. 30       

година 

МХЕ је пуштена у комерцијални рад 
01.03.2019. године. Остале одредбе уговора се 

извршавају у складу са уогвореним. 

61.  "МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука МХЕ "ЖИРАЈА II" на 
ријеци Жираји 09.06.2014. 30       

година 

 
МХЕ је у комерцијалном раду од 30.03.2018. 

године.  Од тада се уговорне обавезе реализују 
у складу са уговореним. 
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62.  "MAJNEX" д.о.о. Пале МХЕ "ГОРЊЕ ПАЛЕ" 
на ријеци Бистрици 14.11.2014. 30       

година 

У досадашњем концесионом периоду 
провођене су активности на прибављању 

потребних дозвола и израде пројектне 
документације. У 2021. години добијени су УТ 

услови. 

63.  "MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука МХЕ "Медош" на 
ријеци Дрињачи 11.03.2015. 50        

година 
МХЕ је пуштена у пробни рад у извјештајној 

2021. години. 

64.  

"HYDRO POWER GROUP"  д.о.о. 
Бања Лука (пренесено са 

Конзорцијума који чине OJSC 
"GIDROENERGOSTROJ TPM" 

Mосква, OJSC "POWERMACHINE 
CCONSTRUCTION BUREAU" Mосква 

и "BRIDGE ENGINEERING" д.о.о. 
Бања Лука) 

ХЕС "Језерница" на 
сливу ријеке 

Језернице 
27.11.2015. 50       

година 

Провођене су активности на изради пројектне 
документације, хидролошког и геолошког 
елабората. Концесионар није обезбједио 

потребне дозволе због некомплетне техничке 
документације и није започет процес 

рјешавања имовинско-правних односа. У 2021. 
години нису преовођене активности на 

реализацији Уговора о концесији. 

65.  

"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. 

Фоча (пренос са 
"ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК БИЈЕЛА" 

д.о.о. Фоча) 

ХЕ "БУК БИЈЕЛА" на 
ријеци Дрини 2016 50       

година 

Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се 
припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци", те 

је извршена пројмјена назива у 
"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМЕ ГОРЊА 

ДРИНА". У 2021. години положен је камен 
темељац и отпочета је изградња ХЕ. Остале 

активности су детаљније наведене под тачком 
3.3.2.2.4. у текстуалном дијелу Извјештаја. 

66.  "ENERGREEN" д.о.о. Вишеград 
МХЕ "ЈАБЛАНИЦА" 

на ријеци Јабланици 
и Дубичком потоку 

18.09.2017. 30       
година 

МХЕ је пуштена у пробни рад у извјештајној 
2021. години. 

67.  

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА", МП а.д. 
Требиње, ЗП 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. 
Пале 

МХЕ "БОГАТИЋ 
НОВА" 

на ријеци 
Жељезници 

03.03.2017. 50          
година 

МХЕ је пуштена у  комерцијални рад 
15.01.2019. године, а остале обавезе 

дефинисане концесионим уговором се уредно 
извршавају. У 2021. години извршен покренут 
је поступак за пренос концесионог Уговора на 

новог Стицаоца. 
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68.  „GREEN ENERGY“ д.о.о. Пале МХЕ „Миљацка“ на 
ријеци Миљацки 19.2.2018. 50       

година 
МХЕ је пуштена у комерцијални рад 

28.01.2021. године. 

69.  

"МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ“ 
а.д. Вишеград 

ХЕ "ВИШЕГРАД" на 
ријеци Дрини 30.03.2018. 50       

година 

План пословања „ХЕС ГОРЊА ДРИНА“ за 2020. 
годину је усвојен дана 08.04.2020.године, за 
период 2020.-2022. година. У 2021. години 
уредно је плаћана концесиона накнада у 

складу са Уговором о концесији и Законом о 
концесији односно расподјелом на локалне 
заједнице у износима: општина Вишеград-

3.347.613,53 КМ, општина Рудо- 1.564.492,45 
КМ, општина Рогатица-461.147,55, општина 

Ново Горажде-863.021,30 КМ и општина 
Горажде-220.565,67 КМ. 

70.  

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ 
а.д. Мркоњић Град 

ХЕ "БОЧАЦ" на 
језеру Бочац 30.03.2018. 50       

година 

Радна организација за изградњу 
хидроелектране „Бочац“ почела је са радом 

1975.године, а хидроелектрана „Бочац“ је 
пуштена у комерцијални рад 

05.12.1981.године.Потпадање под концесиони 
однос је извршено закључењем концесионог 

уговора 2018.године. У 2021.години ХЕ Бочац је 
произвео 263.695.509 kWh а план производње 

је био 278.400.000 kWh, што повлачи да је 
остварено 94,7 % стварне од планиране 

годишње производње. 

71.  „NEW ENERGY“ д.о.о. Брчко МХЕ „НЕВАЧКА“ на 
ријеци Ступчаници 14.05.2018. 20       

година 

 
 

Уговор је анексиран 2020. године ради 
усклађивања начина обрачуна и уплате 

концесионе накнаде. Објекат МХ је обухваћен 
Зонинг планом посебног подручја. 
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72.  

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА 
ТРЕБИШЊИЦИ“ а.д. Treбиње 

Хидроенергетски 
објекат на ријеци 

Требишњици 
30.03.2018. 50       

година 

 
 

Анексом Уговора из 2019. године 
Концесионару је додјељено земљиште за 

изградњу канала кроз Фатничко поље у сврху 
одводњавања Билећког поља. У периоду 

јануар–децембар 2021. године уложено је 
8.031.356 КМ из властитих средстава 

Концесионара и 5.462.239 КМ из кредитних 
средстава за реализацију концесионог 

пројекта. 
 
 

73.  

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" 
а.д. Мркоњић Град 

МХЕ „КУЋНА 
ТУРБИНА“ на ријеци 

Врбас 
21.06.2018. 50       

година 
МХЕ је пуштена у  комерцијални рад  

04.03.2021. године. 

74.  

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА“ а.д. 
Бијељина 

МХЕ „ВЛАСЕНИЦА“ 
на ријеци Студени 

Јадар 
31.07.2018. 30       

година 

 
 

МХЕ је у комерцијалном раду од 1981. године. 
2018. године ушла је у концесиони однос, тј. 

дошло је до закључења Уговора о концесији. У 
децембру 2021. године објекат мале 

хидроелектране је престао да ради, односно 
дошло је до његовог искључења по налогу 
РЕРС-а, због истека Дозволе за производњу 

електричне енергије. Концесионар припрема 
Захтјев за пренос концесионог Уговора на 
новог стицаоца. Концесионар је извршио 

уплату концесионе накнаде у 2021. години до 
момента искључења објекта. 
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75.  

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП 
а.д. Требиње, ЗП 

„ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА“ а.д. 
Бијељина 

МХЕ „ТИШЧА“ на 
ријеци Тишчи 31.07.2018. 30       

година 

 
 

МХЕ је у комерцијалном раду од 2001. године. 
2018. године ушла је у концесиони однос, тј. 

дошло је до закључења Уговора о концесији. У 
децембру 2021. године објекат мале 

хидроелектране је престао да ради, односно 
дошло је до његовог искључења по налогу 
РЕРС-а, због истека Дозволе за производњу 

електричне енергије. Концесионар припрема 
Захтјев за пренос концесионог Уговора на 
новог стицаоца. Концесионар је извршио 

уплату концесионе накнаде у 2021. години до 
момента искључења објекта. 

 

76.  
"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. 
Фоча 

ХЕ „ПАУНЦИ“ на 
ријеци Дрини 10.01.2019. 50       

година 

 
Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се 
припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци", те 

је извршена пројмјена назива у 
"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМЕ ГОРЊА 

ДРИНА". 
 

77.  "ZEMX" д.о.о. Сребреница МХЕ "ШТЕДРИЋ 1" 
на ријеци Штедрић 11.07.2019. 50       

година 

 
МХЕ је пуштена у  комерцијални рад  

04.03.2021. године. 
 

78.  "ДЕЛАСО" д.о.о. Теслић МХЕ "ХОТОВЉЕ" на 
Врховинској ријеци 23.08.2019. 45       

година 

 
У 2021. години настављене су активности на 
изградњи мале хидроелектране. На основу 

изјаве Концесионара може се консатовати да 
су крајем године радови били при крају, и да 

се почетак рада очекује у наредној години. 
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79.  
"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. 
Фоча 

ХЕ „ФОЧА“ на ријеци 
Дрини 1.10.2019. 50       

година 

Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се 
припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци", те 

је након тога извршена пројмјена назива у 
"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМЕ ГОРЊА 

ДРИНА". 

80.  "СРБИЊЕПУТЕВИ" д.о.о. Фоча 
МХЕ "БЈЕЛАВА", МХЕ 
"МАЛА БЈЕЛАВА", на 

ријеци Бјелави 
12.11.2019. 50        

година 

Уговор за изградњу и коришћење малих 
хидроелектрана закључен је 2019. године. 

Започете активности око изградње су успорене 
због великог јавног и медијског притиска за 

заустављање изградње малих хидроелектрана 
од стране различитих невладиних 

организација. У 2021. години вођен је спор 
против невладиних организација. 

 

*Закључно са редним бројем 80. 
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ПРИЛОГ 2 

 

ПРЕГЛЕД РАСКИНУТИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ 
ОБЈЕКАТА ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ВЕЋЕ ОД 250 kW 

 

Р/Б Концесионар Назив енергетског објекта и локација Период трајања 
концесије 

Датум раскида 
уговора 

1.  "ЕЛЕКТРО-ДОБОЈ" а.д. Добој МХЕ "ШАЈИН КАМЕН" на ријеци Босни 30 година 2012. 

2.  "КОНСТРУКТОР" д.о.о. Фоча МХЕ "КРУПИЦА Б-К-1" на ријеци 
Крупици 25 година 2012. 

3.  "ХИДРОМОНТ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ "ДРАЖЕНИЦА Б-Д-2" на ријеци 
Драженици 30 година 2012. 

4.  "МЕТАЛОТЕХНА" а.д. Кнежево МХЕ "ВРБАЊА II" на ријеци Врбањи 28 година 2012. 

5.  "МЕТАЛОТЕХНА" а.д. Кнежево МХЕ "ВРБАЊА  III" на ријеци Врбањи 28 година 2012. 

6.  "Д&Д ЕЛИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "СЕДРИЦА" на ријеци Седрици 30 година 2012. 

7.  "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи МХЕ "СУХА С-С-2" на ријеци Сухој 22 године 2010. 

8.  "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи МХЕ "ГОВЗА Б-Г-4" на ријеци Говзи 22 године 2010. 

9.  "ГОМЕX" д.о.о. Лакташи МХЕ "ПЛИВА 1" на ријеци Пливи 30 година 2010. 

10.  "ENERGY ZOTTER BAU ", Аустрија МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-3" на ријеци 
Сућесци 30 година 2010. 

11.  "PREMAR SERVICES" АG, Швајцарска МХЕ "РАДОЈНА Р-2" на ријеци Радојни 22 године 2006. 
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12.  "PREMAR SERVICES" АG, Швајцарска МХЕ "ГОВЗА Б-Г-5" на ријеци Говзи 22 године 2006. 

13.  "ČAJAVEC COMPANY" д.о.о. Шипово МХЕ "ЛУБОВИЦА" на ријеци Лубовици 30 година 2010. 

14.  "ИНТЕР-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "КОБИЉСКА РИЈЕКА" на 
Кобиљској Ријеци 30 година 2014. 

15.  "ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Теслић МХЕ "ГОВЗА Б-Г-2" на ријеци Говзи 25 година 2014. 

16.  "ОМОРИКА МХЕ" д.о.о. Добој МХЕ "ПЕЋИНА ТИШЋА" на ријеци 
Дрињачи 30 година 2018. 

17.  "ОМОРИКА МХЕ" д.о.о. Добој МХЕ "КУШЛАТ" на ријеци Јадар 30 година 2018. 

18.  "ДРАЖ" д.о.о. Зворник МХЕ "МЕДОШ" на ријеци Дрињачи 30 година 2013. 

19.  "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "БЈЕЛАЈЦИ" на Црној Ријеци 15 година 2013. 

20.  "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "ЈУРИЋИ" на ријеци Врбањи 15 година 2013. 

21.  "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "СТОПАН" на ријеци Врбањи 15 година 2013. 

22.  "ENERGY MBA"д.о.о. Бања Лука МХЕ "РУДИНА" на ријеци Врбањи 20 година 2013. 

23.  "ENERGY MBA"д.о.о. Бања Лука МХЕ "ГРАДИНА" на ријеци Врбањи 20 година 2013. 

24.  "ЕУРОГРАФИКА" д.о.о. Зворник МХЕ "Д1 и Д2" на ријеци Дрињачи 25 година 2013. 

25.  "ЕУРО-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "МЛИН" на ријеци Врбасу 30 година 2013. 

26.  "ЕУРО-ХЕМ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "КОД ЕУРОХЕМА" на ријеци 
Врбасу 30 година 2013. 
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27.  "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "ЦИЈЕВНА 1" на ријеци Босни 30 година 2017. 

28.  "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "ЦИЈЕВНА 2" на ријеци Босни 30 година 2017. 

29.  "TECHNOR HYDRO 2 AS“, Норвешка МХЕ "ДОБОЈ" на ријеци Босни 30 година 2017. 

30.  "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "ЦИЈЕВНА 4" на ријеци Босни 30 година 2017. 

31.  "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "ЦИЈЕВНА 5" на ријеци Босни 30 година 2017. 

32.  "TECHNOR HYDRO  ASA“, Норвешка МХЕ "ЦИЈЕВНА 6" на ријеци Босни 30 година 2017. 

33.  "БОБАР ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Брод на Дрини МХЕ "Б-4" на ријеци Бистрици 30 година 2018. 

34.  "СОЛ СпА" Италија МХЕ "ЖЕПА" на ријеци Жепи 30 година 2018. 

35.  "ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања Лука МХЕ "УКРИНА" на ријеци Укрини 30 година 2018. 

36.  "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "ВРЕЛО ГАЧИЋА" на ријеци 
Дрињачи 30 година 2018. 

37.  "ПЕТРОГЕНЕКС" д.о.о. Шипово МХЕ "БАШИЋИ"  на ријеци Јању 30 година 2018. 

38.  "ХИДРОГИП" д.о.о. Челинац МХЕ "ОРАХОВО" на ријеци Врбањи 20 година 2018. 

39.  "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "ЛУКАВИЦА-МИЛИЋИ" на ријеци 
Лукавици 30 година 2018. 

40.  "НЕВАС КОМПАНИ" д.о.о. Кнежево МХЕ "СКАКАВАЦ-ГЛАВИЦА" на ријеци 
Цврцки 30 година 2018. 

41.  "ЕКОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ "СОКОЧНИЦА" на ријеци 
Сокочници 25 година 2019. 
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42.  "ЕКОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ "МЕДНА СКЛОП" на ријеци 
Медљаници 25 година 2019. 

43.  "ЕКОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град МХЕ "ПОНОР" на ријеци Понор 30 година 2019. 

44.  "ХИДРО-КОП" д.о.о. Бања Лука МХЕ "ВРБАЊА I" на ријеци Врбањи 20 година 2019. 

45.  "МХЕ ЗАПЕЋЕ" д.о.о. Кнежево МХЕ "ВРБАЊА II" на ријеци Врбањи 28 година 2019. 

46.  "ENERGY MBA" д.о.о. Бања Лука МХЕ "ВРБАЊЦИ" на ријеци Врбањи 20 година 2019. 

47.  "ENERGY MBA" д.о.о. Бања Лука МХЕ "КОРИТИНЕ" на ријеци Врбањи 20 година 2019. 

48.  "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "МРКОЊИЋ ГРАД" на Црној ријеци 15 година 2020. 

49.  "ЕНЕРГОКОМЕРЦ" д.о.о. Бања Лука МХЕ "ШИПРАГЕ" на ријеци Врбањи 15 година 2020. 

50.  "RERCONSULT"д.о.о. Лакташи МХЕ "СТАРО СЕЛО" на Црној Ријеци 30 година 2020. 

51.  "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "СКАКАВАЦ-ГРАБОВИЦА" на 
Грабовачкој Ријеци 30 година 2020. 

52.  "ИНВИНГ" д.о.о. Власеница МХЕ "ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА" на ријеци 
Грабовици 35 година 2020. 

53.  "РУДИНГ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ "ЖЕЉЕЗНИЦА 1" на ријеци 
Жељезници 30 година 2020. 

54.  "РУДИНГ" д.о.о. Источно Сарајево МХЕ "ЖЕЉЕЗНИЦА 2" на ријеци 
Жељезници 30 година 2020. 

55.  "DB CON" д.о.о.Бања Лука МХЕ "ОБОДНИК" на ријеци Врбањи 30 година 2020. 

56.  "DB CON" д.о.о.Бања Лука МХЕ "ШИБОВИ" на ријеци Врбањи 20 година 2020. 
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57.  "ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања Лука МХЕ "ДУЉЦИ" на ријеци Пливи 20 година 2020. 

58.  "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ "РЗАВ 1" на ријеци Рзав 30 година 2020. 

59.  "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ "РЗАВ 2" на ријеци Рзав 30 година 2020. 

60.  "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ "РЗАВ 3" на ријеци Рзав 30 година 2020. 

61.  "МХЕ РЗАВ" д.о.о. Вишеград МХЕ "РЗАВ 4" на ријеци Рзав 30 година 2020. 

62.  "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград МХЕ "СУТЈЕСКА 2а" на ријеци Сутјесци 30 година 2020. 

63.  "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград МХЕ "С-Х-1" на ријеци Хрчавки 22 године 2020. 

64.  "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград МХЕ "С-Х-2" на ријеци Хрчавки 30 година 2020. 

65.  "DRINA HYDROENERGY"д.о.о. Вишеград МХЕ "С-Х-3" на ријеци Хрчавки 30 година 2020. 

66.  „МХЕ РЗАВ“ д.о.о. Вишеград МХЕ "РЗАВ 5" на ријеци Рзав 30 година 2021. 

67.  „ETA ENERGY“ д.о.о. Зворник (ЕТА д.о.о. Зворник) МХЕ "ЧАЈКУША" на ријеци Дрињачи 30 година 2021. 

68.  „ETA ENERGY“ д.о.о. Зворник (ЕТА д.о.о. Зворник) МХЕ "МЕДАШЕВАЦ" на ријеци 
Дрињачи 30 година 2021. 

69.  „ETA ENERGY“ д.о.о. Зворник (ЕТА д.о.о. Зворник) МХЕ "БАРСКИ ПОТОК" на ријеци 
Дрињачи 30 година 2021. 

 

*Закључно са редним бројем 69. 
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ПРИЛОГ 3 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА 
ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ, ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ И СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ) 

 

Р/Б Концесионар Предмет и локација 
Датум 

закључења 
уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ 

1.  "ЕФТ РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СТАНАРИ" д.о.о. Станари 

Изградња и 
коришћење ТЕ 

"СТАНАРИ", општина 
Станари 

25.02.2008. 30      
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
закљученим Уговором. Термоелектрана је у 

комерцијалном раду од 2016. године. 

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

Изградња и 
коришћење  ТЕ 
"УГЉЕВИК 3", 

општина Угљевик 

31.12.2013. 30+14      
година 

Крајем 2021. године су приведене крају 
активност на завршетку фазе 1. концесионог 

пројекта. 

3.  

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ", МП а.д. 

Требиње, ЗП "РУДНИК И 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО" а.д. 

Гацко 

Коришћење ТЕ 
"ГАЦКО 1", општина 

Гацко 
30.03.2018. 5         

година 

У 2021. години Концесионар је био у 
континуираном комерцијалном раду. 

Произведено je 1.520.579,20 MWh електричне 
енергије. Концесиона накнада је плаћана. 

Остале активности су детаљније образложене у 
тачки 3.3.2.3.2. Извјештаја. 

4.  

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ", МП а.д. 

Требиње - ЗП "РУДНИК И 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК" а.д. 

Угљевик 

Кориштење ТЕ 
"УГЉЕВИК 1", 

општина Угљевик 
30.03.2018. 21         

година 

У 2021. години остварена је производња 
електричне енергије 1.587.105,20 MWh. Уплата 
концесионе накнаде је реализована редовним 

и принудним путем, за претходне године. 
Остале активности су детаљније образложене у 

тачки 3.3.2.3.3. Извјештаја. 
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ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ 

5.  ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНА "ГРЕБАК" д.о.о. 
Невесиње 

Изградња и 
коришћење 

вјетроелектране 
"ГРЕБАК", општина 

Невесиње 

15.04.2019. 50       
година 

Концесионар је у 2021. години прибавио 
већину неопходне документације и изградио 

два приступна пута. Остале активности се 
одвијају у складу са уговореним. 

6.  
МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ", МП а.д. 
Требиње 

Изградња и 
коришћење 

вјетроелектране 
"ХРГУД", општина 

Берковићи 

28.09.2015. 50      
година 

У 2021. години завршене су активности у вези 
Споразума о кредиту (финансирање) са 

Њемачком банком "KFW", и око Субсидијарног 
споразума са Министарством финансија и 

трезора БиХ, Министарством финансија 
Републике Српске и МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

РС", МП а.д. Требиње. 
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

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

Изградња и 
коришћење Соларне 

електране на 
подручју општине 

Билећа 

13.07.2020. 50     
година 

У 2021. години је дјелимично су прибављене 
неопходне дозволе, завршени су радови на 
чишћењу терена, добијена је сагласност од 

стране "Електропренос БиХ" за прикључак на 
мрежу, расписан је тендер за избор главног 

извођача радова за изградњу соларне 
електране по систему "кључ у руке". Уговорне 

обавезе се у потпуности поштују. 

8.  
МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, МП а.д. 
Требиње 

Изградња и 
коришћење соларне 

фотонапонске 
електране „ТРЕБИЊЕ 

1“, град Требиње 

14.10.2020. 50      
година 

 
У 2021. години је прибављена Грађевинска 

дозвола за извођење припремних радова за 
изградњу СЕ, добијени су Локацијски услови, 

Ееколошка дозвола, те Услови за прикључење 
на преносну мрежу од стране "Електропренос 
БиХ". Реализација концесионог пројекта је у 

потпуности је у складу са закљученим 
Уговором. Остале активности су детаљније 
образложене у тачки 3.3.2.5.2. Извјештаја. 
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9.  "СЕ НЕВЕСИЊЕ" д.о.о. Бања Лука 

Изградња и 
коришћење соларне 

фотонапонске 
електране 

„НЕВЕСИЊЕ“,општина 
Невесиње 

30.12.2021. 50        
година 

Уговор је закључен 30.12.2021. године. Према 
изјави Концесионара отпочеле су припремне 

активности. 

 

*Закључно са редним бројем 9. 
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ПРИЛОГ 4 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 
 

Р/Б 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 

У 2021. години експлоатација минералне 
сировине изводила се континуирано 

смањеним обимом у односу на претходну 
пословну годину. Разлог томе представљају 

отежани услови пословања изазвани 
пандемијом корона вируса и стањем на 

тржишту. Концесионар је редовно обрачунавао 
и плаћао концесиону накнаду. 

2.  

 
ГП „ПУТ“ а.д. 

Источна Илиџа 
 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака и 

доломита 
(локација КРУПАЦ), 
општина Источна 

Илиџа 

22.01.2003. 30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине 
у 2021. години одвијала се континуирано са 
смањеним обимом производње у односу на 

претходну пословну годину. Остале активности 
на реализацији Уговора о концесији одвијале 

су се у уговореним оквирима. Концесиона 
накнада се обрачунавала и плаћала на 

мјесечном нивоу. 

3.  

„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 

На основу доступних информација може се 
констатовати да експлоатације и отпреме 

флаширне воде практично и није било у 2021. 
години. Концесионар као разлог таквом стању 
наводи да већ дужи временски период постоји 

проблем пласмана воде због нелојалне 
конкуренција на тржишту. 
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4.  
„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 

Концесионар није био у могућности да 
организује производњу и пласман производа с 
обзиром на економске прилике и предизимао 

је одређене активности на проналажењу 
стратешког партнера (изјава концесионара). 
Према доступним информацијама може се 

констатовати да је у току предстечајну поступак 
над овим привредним друштвом. 

5.  „БОКСИТ“ а.д. 
Милићи 

Експлоатација 
боксита 

(локација НАЖДА 
ПАЛЕЖ, ВИШЊИЦА 
и ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ), 
општине Милићи и 

Сребреница 

15.02.2005. 30 
година 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне сировине одвијала се у 

континуитету на приближно истом нивоу као у 
претходној години. Концесиона накнада се 
обрачунавала и плаћала. Остале уговорне 

одредбе су реализоване у складу са 
уговореним (изјава концесионара). 

6.  

„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 

На локалитету „Градина“ у 2021. години 
изводили су се радови на експлоатацији и 

отпреми минералне сировине у мањим 
количинама. Концесиона накнада је 

обрачунавана и плаћана. 
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). 

7.  
„EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA 

STANARI“ д.о.о. 
Станари 

Експлоатација угља 
(локације 

РАШКОВАЦ, 
ДРАГАЛОВЦИ и 

ОСТРУЖЊА), 
општина Станари 

16.05.2005. 30 
година 

Највећа количина експлоатисаног угља 
коришћен је за снабдијевање термоелектране 

код производње 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. 
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8.  

„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 

У 2021. години изводили су се радови на 
припреми за експлоатацију руде боксита на 

више локација, али није било продаје (изјава 
концесионара). Може се констатовати да у 

2021. години нису провођене задовољавајуће 
активности на реализацији Уговора о 

концесији и да овакво стање траје дужи низ 
година. 

9.  
„VISOKOALKALNE VODE – АQUА 

АLCA“ д.о.о. 
Дервента 

Експлоатација 
алкалних и 

хипералкалних вода 
(локација ВЕЛИКА 

ПРЕЊА), 
општина Петрово и 

град Добој 

06.07.2005. 30 
година 

Концесионар је практично извршио планирана 
инвестирања у опрему. Постројење је кратко 
вријеме било у пробном раду, након чега су 

активности на реализацији концесионог посла 
стале. У току 2019. године започета су 

клиничка испитивања што је резултовало 
израдом Студије клиничких испитивања 

(изјава концесионара). У току је завршна фаза 
брендирања производа након чега 

концесионар планира да отпочне са 
активностима на реализацији концесионог 

посла (изјава концесионара). Може се 
констатовати да у 2021. години нису провођене 
значајније активности на реализацији Уговора 

о концесији. 

10.  „САРП“ д.о.о. 
Козарска Дубица 

Експлоатација 
шљунка и пијеска 

(локација АДА 
ОБРОВ), 

општина Козарска 
Дубица 

06.07.2005. 20 
година 

Експлоатација и отпрема шљунка, пијеска и 
јаловина у 2021. години одвијала се у 

минималним количинама, испод планираног. 
Концесиона наканада је обрачунавана и 

плаћана. 
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11.  
„ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА“ 

д.о.о. 
Козлук - Зворник 

Експлоатација 
минералне воде 

(локација ВИТИНКА), 
град Зворник 

14.02.2006. 30 
година 

 
 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне воде се одвијала континуирано у 

планираним оквирима. Обрачун и уплата 
концесионе накнаде се вршила у складу са 

уговореним. 
 

12.  „ХЕРЦЕГОВИНА ПУТЕВИ“ а.д. 
Требиње 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација ЗГОЊЕВО), 
град Требиње 

14.02.2006. 15+30 
година 

 
 

Експлоатација минералне сировине одвијала 
се у континуитету. Највећи дио произведених 
фракција и јаловине је коришћен за властите 

потребе у пословима нискоградње. Обим 
производње је био на нивоу прошлогодишњег, 

али и даље испод планираног због смањене 
потражње на тржишту. Обрачун и уплата 
концесионе накнаде је вршена редовно. 

Концесиони период је продужен за додатних 
30 (тридесет)година. 

 
 

13.  „ACO TRADE“ д.о.о. 
Котор Варош 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација 
РУЈЕВИЦА), 

општина Котор 
Варош 

14.02.2006. 25 
година 

 
У 2021. години производња и отпрема 

минералне сировине се одвијала већим 
дијелом током љетних и јесењих мјесеци 

(изјава концесионара). Обим производње је 
био испод планираног (изјава концесионара). 

Према доступним информацијама може се 
констатовати да је у једном периоду 2021. 

године концесионару био забрањен рад од 
стране РУИП-а. 
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14.  „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 2021. 
години нису провођене активности на 

реализацији концесије и такво стање траје 
дужи временски период. 

 

15.  „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 континуирано са планираним 
обимом производње. Концесиона накнада је 

обрачунавана и плаћана. Остале активности су 
се одвијале у складу са уговореним (изјава 

концесионара). 
 

16.  „ГРАДИТЕЉ“ а.д. 
Теслић 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена -кречњака 

(локација 
КАМЕНИЦА), 

општина Теслић 

14.02.2006. 15+35 
година 

 
У 2021. години експлоатација и отпрема 

минералне сировине била је испод 
планираног, највећим дијелом за властите 

потребе. Обрачун и уплата концесионе 
накнаде, као и остале активности везане за 
реализацију концесије углавном су биле у 

уговореним оквирима. Концесиони период је 
продужен за додатних 35 (тридесет пет) 

година. 
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17.  
„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 2021. години концесионар је прибавио 
Употребну дозволу. Експлоатација и отпрема 

се одвијала у минималним количинама. У токи 
је набавка новог постројења за прераду након 

чега концесионар планира интензивнију 
производњу и отпрему (изјава концесионара). 

Концесионар је произвео веће количине 
материјала које су депоноване на каменолому. 

18.  „ВОДОПРИВРЕДА ПОСАВИНА“ а.д. 
Лакташи 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација 
ДУБОКОВАЦ), 
општина Брод 

21.07.2006. 20+30 
година 

 
Од стране надлежног министарства продужен 

је рок на који је додјељена концесија за 30 
(тридесет) година. Током календарске године 

изводили су се радови на откривци и 
експлоатацији минералне сировине. Обавезе 

по основу концесионе накнаде су се 
обрачунавале и плаћале. 

 

19.  „ТАТИЋ“ д.о.о. 
Осјечани – Добој 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 
(локација ГРАПСКА) 

Осјечани, град Добој 

31.08.2006. 25 
година 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне сировине се практично није 

одвијала. Такво стање је забиљежено и у 
претходним годинама концесионог периода. 

20.  „БЕНТОНИТ“ а.д. 
Шипово 

Експлоатација 
бентонита (локација 

СОКОЛАЦ), 
општина Шипово 

12.10.2006. 20+16 
година 

 
У 2021. години експлоатација и отпрема 

минералне сировине одвијала се 
континуирано на приближно истом нивоу као 
и у претходним годинама. Сва експлоатисана 
минерална сировина прерађена је у фабрици 

за прераду сировог бентонита. Концесиона 
накнада се обрачунавала и плаћала. 

Концесиони период је продужен за 16 
(шеснаест) година у складу са потврђеним 

резервама минералне сировине и планираном 
годишњом производњом. 
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21.  „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 (изјава концесионара). Оба 
лежишта (Греда и Соклоац) су  планирана за 

континуирано снабдијевање фабрике за 
прераду сировог бентонита. У складу са 

динамичким планом за лежишта Соколац и 
Греда приступило се изради нове техничке 

документације за локалитет Греда. 

22.  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 одвијало континуирано у планираном 
обиму. Концесиона накнада се обрачунавала и 

плаћала на дио прихода оствареног 
коришћењем минералног ресурса. 

23.  
„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 2021. години се одвијала континуирано у 

мањем обиму од планираног (на приближно 
истом нивоу као у претходној години). Обрачун 

и уплата концесионе накнаде су вршени. 

24.  

„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  планираним 
оквирима. Највећи дио експлоатисане 

минералне сировине је отпремљен у Фабрику 
креча. Концесиона накнада је обрачунавана и 

плаћана у складу са Уговором. 
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25.  

„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 2021. 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 (изјава 

концесионара). 
 
 

26.  

„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 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне сировине одвијала се 

континуирано са повећаном обимом 
производње у односу на претходну годину. 

Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. Остале активности су се углавном 

одвијале у складу са уговореним (изјава 
концесионара). 

27.  „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. Остале активности су се одвијале 
у складу са уговореним одредбама. 

Концесиона накнада се редовно обрачунавала 
и плаћала. 

28.  
 

„ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ“  д.о.о. 
Цапарде, Осмаци 

Експлоатација воде 
(локација 

ПЛАНИНСКИ 
СТУДЕНАЦ - 
Цапарде), 

општина Осмаци 

 
19.07.2007. 

 
 

30 
година 

У 2021. 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). 
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29.  
„РУДНИК КАОЛИНА МОТАЈИЦА“ 

а.д. 
Кобаш, Србац 

Експлоатација 
каолинског гранита 
(локација БАШИЋА 

БАРЕ), 
општина Србац 

01.08.2007. 30 
година 

Експлоатација и отпрема минералне сировине 
у 2021. години одвијала се већим дијелом 

године (изузев у јануару и фебруару) са 
смањеним обимом у односу на претходну 

годину и испод планираног.  Овкаво стање је 
непромјењено највећим дијелом концесионог 

периода. 

30.  

„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 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне сировине одвијала се 

континуирано у границама планираног. 
Концесиона накнада је обрачунавана и 

плаћана. Границе експлоатационог поља су 
проширене у складу са прописаном 

процедуром. 

31.  
„RADANOVIĆ COMPANY“ д.о.о. 

Требињепровјерити кад је уговор 
продужен 

Експлоатација 
шљунка и пијеска 
(локација ГРАБ), 

град Требиње 

26.10.2007. 15 
година 

У 2021. 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). 

32.  
„ЕФТ – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 

СТАНАРИ“ д.о.о. 
Станари 

Истраживање и 
експлоатација питке 
и индустријске воде 

(локација 
ДРАГАЛОВЦИ), 

општина Станари 

23.11.2007. 30 
година 

Вода се користила за потребе рада 
термоелектране у процесу производње 

електричне енергије. Концесиона накада се 
обрачунавала и плаћала. 

33.  „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+20 
година 

Дошло је до стабилизације пословних 
активности и повећања производње и отпреме 

у односи на претходну пословну годину. 
Концесиони период је продужен за додатних 
20 (двадесет) година. Концесиона накнада је 
редовно обрачунавана и уплаћивана. Остале 

активности су се одвијале у складу са 
уговореним (изјава концесионара). 
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34.  

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, техничку документацију, завршио 

поступак куповине некретнина и земљишта на 
којем се налази бушотина, прибавио 

грађевинску дозволу за реконструкцију и 
доградњу грађевинских објеката Бање Шехер.  

У 2021. години отпочели су радови на 
реконструкцији и доградњи објекта за бањско 

лијечење. 

35.  

„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 2021. години био у 
комерцијалном раду. Изводили су се радови 

на експлоатацији, преради и отпреми 
минералне сировине. Производња је била 

мања од планиране. 

36.  „ИНСТЕЛ“ д.о.о. 
Бијељина 

Коришћење 
љековитих, 

термалних и 
минералних вода 
(локација ЦИЦЕЉ 

ВРЕЛО), 
општина Чајниче 

22.07.2008. 30 
година 

У 2021. 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). 

37.  „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 2021. 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. 
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38.  „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 

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 реализоване су у складу са 
уговореним (изјава концесионара). 

 
Експлоатација и отпрема минералне сировине 

на локалитету Подроманија одвијала се у 
континуирано у планираним оквирима слично 
као у претходној години. Уговорене обавезе су 
извршаване у складу са Уговором о концесији 

(изјава концесионара). 

39.  

„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, прерада и отпрема техничког 
грађевинског камена - кречњака  одвијала се 

континуирано у планираним оквирима. 
Концесиона накнада је редовно обрачунавана 

и плаћана. Остале уговорне одредбе су се 
извршавале у складу са закљученим Уговором 

о концесији (изјава концесионара). 
 

40.  

„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 2021. години нису се одвијале активности на 

експлоатацији и отпреми минералне сировине. 
Према изјави концесионара провођене су 

активности на откупу земљишта и провођењу 
мјера заштите на ПК Масловаре. Може се 

констатовати да се реализација ове концесије у 
досадашњем периоду одвијала отежано са 

занемарљивом производњом. 
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41.  

„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 2021. години нису се проводиле значајније 
активности на реализацији концесионог посла 
(изјава концесионара). Може се констатовати 

да такво стање траје већ дужи временски 
период. 

 

42.  „МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 
(локација ЧЕЛАР), 
општина Прњавор 

17.07.2009. 30 
година 

 
У 2021. 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 уговореним (изјава 

концесионара). 
 

43.  
„РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ 

а.д. 
Гацко 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација ПОНИКВЕ), 
општина Гацко 

10.12.2009. 20 
година 

 
Експлоатација техничког грађевинског камена 

– кречњака у 2021. 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. 
 

44.  

 
 

„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 2021. години концесионар је радио 

смањеним обимом производње у односу на 
претходну календарску годину. Разлог томе је 

извођење радова на формирању етажа и 
прилазним путевима. Концесиона накнада се 
обрачунавала и плаћала. Остале активности су 
се одвијале углавном у складу са уговореним 

(изјава концесионара). 
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45.  „РУДИНГ“ а.д. 
Угљевик 

Експлоатација 
литотамнијског 

кречњака - креде 
(локација ВУЧЈАК), 
општина Угљевик 

01.07.2010. 
30 

година 
 

 
Материјал је пласиран на тржиште као 

производ за калцификацију земљишта. Обим 
производње је био испод планираног. 
Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. Почетком рада постројења за 

одсумпоравање Термоелектране Угљевик у 
пуном капацитету очекује се значајније 

повећање производње (изјава концесионара). 
 
 
 

46.  „РУДИНГ“ а.д. 
Угљевик 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 
(локација ЈАБЛАН 
ГРАД), општина 

Угљевик 

01.07.2010. 20 
година 

У 2021. години експлоатација и отпрема 
минералне сировине вршила се континуирано 

у планираним оквирима. Остале уговорне 
обавезе су се одвијале у складу са уговореним 

(изјава концесионара). 

47.  

„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 2021. години настављено је са континураним 
комерцијалним радом. Производња и отпрема 

минералне сировине се одвијала у 
планираним оквирима на нивоу претходних 

година (изјава концесионара). 

48.  
„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 због финансијских 

проблема и забране рада од стране рударског 
инспектора крајем 2021. године концесионар 

је одлучио да поднесе захтјев за промјену 
власничке структуре с циљем деблокирања 

постојећег стања и у покретања производње у 
складу са закљученим Уговором. 
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49.  „ГЕОКОП“ д.о.о. 
Дервента 

Истраживање и 
експлоатација 

техничког 
грађевинског 

камена - кречњака 
(локација 

ОРЛОВАЧА), град 
Добој 

28.04.2010. 20 
година 

У 2021. 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). 

50.  ЈУ „БАЊА ДВОРОВИ“ а.д. 
Бијељина 

Експлоатација 
геотермалних вода, 

(локација 
ДВОРОВИ), град 

Бијељина 

11.03.2010. 30 
година 

 
У 2021. години коришћење геотермалне воде 
је било испод планираног, углавном због тога 

што се није радило у континуитету због 
смањеног обима посла и уласка у систем 

ковида. Концесиона накнада је обрачунавана 
на дио прихода оствареног коришћењем 

геотермалне воде. На основу достављених 
података може се видјети да је концесионар 
обрачунавао и плаћао концесиону накнаду. 

 

51.  
„НОВИ РУДНИК МРКОГ  УГЉА 

МИЉЕВИНА“ а.д. 
Миљевина - Фоча 

Експлоатација мрког 
угља 

(локација 
МИЉЕВИНА), 
општина Фоча 

21.12.2010. 30 
година 

Активности на реализацији Уговора о 
концесији у 2021. години одвијале су се у 

континуитету током читаве године. Дошло је 
до значајнијег повећања производње и 

продаје угља у односу на претходну пословну 
годину. Обрачун и уплата концесионе накнаде 

су вршени у континуитету. 

52.  

„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 2021. години концесионар је изводио радове 
на експлоатацији и отпреми минералне 

сировине континуирано. Концесиона накнада 
је обрачунавана и уплаћивана. 
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53.  „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 кретале су се у 

уговореним оквирима. Концесионар је 
обрачунавао и уплаћивао концесиону накнаду. 

 

54.  „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 2021. години настављена су нафтно – 
геолошка истраживања у оквиру истражног 

блока 1 (Мајевица). На локалитету Обудовац 
вршена су истраживања, рјешавање 

имовинско – правних односа, изградња и 
припремање локације и приступних путева за 
бушење бушотине Об-3, те се крајем године 

отпочело са бушењем нове истражне 
бушотине Об-3. Наставило се са процесом 
узимања сирове нафте са бушотине Об-2 у 

циљу квалитативних и квантитативних анализе. 
Извршен је обрачун и уплата накнаде за 

извађене количине нафте. 

55.  „XД“ д.о.о. 
Горња Трнова, Угљевик 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација ПИЛИЦА), 
општина Зворник 

11.4.2012. 22 
године 

Експлоатација и отпрема минералне сировине 
одвијала се у континуитету у планираним 

оквирима. Концесиона накнада се  редовно 
обрачунавала и плаћала у складу са 

уговореним. 

56.  „НИСКОГРАДАЊА“ а.д. 
Теслић 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација ГРАДИНА), 
општина Теслић 

18.4.2012. 30 
година 

У 2021. години одвијале су се редовне 
активности на реализацији концесионог посла 
у складу са планираним. Концесиона накнада 

је обрачунавана и плаћана. 
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57.  „ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД“  д.о.о. 
Бања Лука 

Коришћење мрког 
угља и бентонита 

(локација 
ЉЕШЉАНИ), 

општина Нови Град 

28.5.2012. 30 
година 

 
Од потписивања Уговора о концесији до сада 

су урађени истражни радови, израђен је 
Елаборат о резервама, урађено је Идејно 

рјешење за отварање рудника Љешљани и 
крајем 2021. године уговорена је израда 

дијела техничке документације која се односи 
на добијање карте експлоатационог поља и 

израда претходне процјене утицаја на животну 
средину. Може се констатовати да у 2021. 

години нису провођене значајније активности 
на реализацији уговорених обавеза. 

 

58.  

„ТЕРМОГРАДИНГ“ д.о.о. 
Гацко 

(пренесено са  „САФИР“ д.о.о. 
Гацко) 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - кречњака 

(локација ГЕЉА 
ЉУТ), општина 

Гацко 

16.8.2012. 
 

30 
година 

 
У 2021. години експлоатција минералне 
сировине се практично није ни одвијала. 

Отпремљене су минималне количине 
материјала за шта је Концесионар извршио 
уплату концесионе накнаде.  Крајем године 

извршен је пренос Уговора на новог 
концесионара. 

 

59.  „КРЕМНИЦА“ д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација 
архитектонско -

грађевинског 
камена - кречњака 

(локалитет РУДИНЕ), 
општина Берковићи 

26.10.2012. 30 
година 

 
 

Активности на реализацији Уговора о 
концесији су се одвијале већим дијелом 
године, након поновног успостављања 

отпреме која се била смањила због 
погоршаних услова пословања изазваних 
пандемијом корона вируса. Дошло је до 

повећања производње и отпреме. Концесионр 
је вршио обрачун и уплату концесионе 

накнаде. 
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60.  
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA 

SRPSKA“ д.о.о. 
Бања Лука 

Експлоатација угља 
(локалитет УГЉЕВИК 
ИСТОК 2), општина 

Угљевик 

30.07.2013. 30 
година 

У досадашњем концесионом периоду израђен 
је Сводни Елаборат о класификацији, 

категоризацији и прорачуну резерви угља на 
лежишту „Угљевик Исток 2“, вођени су 

преговари са стратешким партнерима у циљу 
тражења оптималних техничко – технолошких 

и финансијских рјешења за даљњи развој 
пројекта изградње термоелектране Угљевик 3 
(изјава концесионара), израђена је иновирана 

Студија економске оправданости на основу 
које су продужени рокови из Уговора и 

плаћена је једнократна концесиона накнада по 
том основу. У протеклих неколико година 

пандемија изазвана корона вирусом је утицала 
на провођење планираних активности (изјава 

концесионара). Реализација концесионог 
уговора директно је везана за пројекат 

изградње термоелектране и условљена је 
његовом динамиком (изјава концесионара). 

61.  
„РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ 

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. 

62.  

„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 2021. години нису 

провођене активности на реализацији Уговора 
о концесији. 
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63.  „МГ МИНД“  д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена - перидотита 
(локалитет ЉУБИЋ), 
општина Прњавор 

24.02.2014. 25 
година 

 
У 2021. години радови на експлоатацији 

минералне сировине се нису одвијали као и у 
претходне двије године. Као разлог за такво 

стање концесионар наводи смањене потребе 
на тржишту. Планирано је да се наредне 

године настави са реализацијом концесионог 
посла (изјава концесионара). 

 

64.  „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). Поднешен је захтјев за 
Локацијске услове. По добијању потребних 
дозвола и одобрења планиран је почетак 

комерцијалног рада (изјава концесионара). 

65.  „МАЈNEX“ 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 смањеним 
обимом производње у односу на планирани. 

Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. 

 

66.  „ПЛАКАЛОВИЋ ПРОМЕТ“ д.о.о. 
Источни Стари Град 

Експлоатација 
кречњака (локалитет 

ХРЕША), 
општина Источни 

Стари Град 

05.06.2014. 20 
година 

 
Експлоатација, прерада и отпрема минералне 

сировине у 2021. години се одвијала са 
смањеним обимом у односу на претходну 

пословну годину. Остале активности су  
реализоване у складу са Уговором о концесији 

(изјава концесионара). 
 



Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 
 

19 
 

67.  
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA 

SRPSKA“ д.о.о. 
Бања Лука 

Експлоатација угља 
(локалитети ДЕЛИЋИ 
И ПЕЉАВЕ - ТОБУТ), 
општине Угљевик и 

Лопаре 

06.11.2014. 30 
година 

У периоду протеклом од закључења Уговора 
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, вођени су преговари са 
стратешким партнерима у циљу тражења 

оптималних техничко – технолошких и 
финансијских рјешења за даљи развој пројекта 
изградње термоелектране Угљевик 3, урађена 
је иновирана Студија економске оправданости, 
анексирани су рокови из Уговора и плаћена је 

концесиона накнада по том основу (изјава 
концесионара). У протеклих неколико година 

пандемија изазвана корона вирусом је утицала 
на провођење планираних активности. 

Реализација уговора директно је везана за 
пројекат изградње термоелектране и 

условљена је његовом динамиком (изјава 
концесионара). 

68.  
„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 је плаћана 
по репрограму свих пореских и осталих 

обавеза. Остале активности су се одвијале 
углавном у складу са уговореним (изјава 

концесионара). 

69.  „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 2021. години нису се 

проводиле активности на реализацији 
концесионог посла. 
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70.  „ЈОСИПОВИЋ“ д.о.о. 
Добој 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
ОСОЈНИЦА), град 

Добој 

27.02.2015. 25 
година 

Активности на експлоатацији и отпреми 
минералне сировине су се одвијале у 
континуирано и концесионар је био у 
комерцијалном раду, са планираном 

производњом и отпремом. Концесионар је 
вршио обрачун и уплату концесионе накнаде. 

71.  „COMSAR ENERGY HYDRO“ д.о.о. 
Бања Лука 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 
(локалитет ВАРДЕ), 

општина Рудо 

22.04.2015. 15 
година 

У протеклом концесионом периоду одређене 
су границе експлоатационог поља, 

концесионар је завршио управни поступак за 
експроријацију земљишта ради изградње XЕ 

Мрсово, рјешени су имовинско – правни 
односи и израђен је приступни пут (изјава 

концесионара). У протеклих неколико година 
пандемија изазвана корона вирусом је утицала 

на провођење планираних активности. 
Реализација ове концесије везана је за 

реализацију пројекта изградње ХЕ Мрсово и 
динамички је прати (изјава концесионара). 

72.  „ПРИЈЕДОРПУТЕВИ“ а.д. 
Приједор 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – доломита 

(локалитет БЕКИЋИ), 
општина Нови Град 

29.06.2015. 30 
година 

Експлоатација минералне сировине се 
изводила континуирано са смањеним обимом 
производње. Остале активности су се одвијале 

у складу са Уговором о концесији (изјава 
концесионара). Вршен је обрачун и уплата 

концесионе накнаде. 
 
 

73.  
„НИСКОГРАДЊА – МАРЈАНОВИЋ“ 

д.о.о. 
Приједор 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – 

серпентинита 
(локалитет ВРАНИЋ), 

град Приједор 

30.06.2015. 10 
година 

Активности на реализацији Уговора о 
концесији су се одвијали у планираним 

оквирима, са повећањем обима експлоатације 
у односу на претходну годину. Концесиона 

накнада се обрачунавала и плаћала. 
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74.  
„ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА“ 

д.о.о. 
Козлук – Зворник 

Експлоатација питке 
воде (локација 

БАЊИЦА), општина 
Зворник 

02.07.2015. 30 
година 

Експлоатација воде одвијала се у континуитету 
планираним обимом производње. Концесиона 
накнада се обрачунавала и плаћала у складу са  

уговореним. 

75.  

 
„ZE MINERALS“ 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 у 2021. години се одвијала у складу 
са планираним. Концесионар је вршио обрачун 

и уплату концесионе накнаде. 

76.  

„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 

Почетком 2021. године концесионар је добио 
Употребну дозволу након чега је отпочео са 

комерцијалним радом. Активности на 
експлоатацији и отпреми минералне сировине 

су били мањег обима од планираног из 
објективних разлога везаних за сам почетак 
експлоатације и непредвиђених кварова на 

машинама (изјава концесионара). 

77.  „САРАЈЕВОИНВЕСТ“ д.о.о. 
Пале 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет ХАН 
ДЕРВЕНТА), општина 
Источни Стари Град 

20.11.2015. 50 
година 

У 2021. години изведено је једно минирање 
ради обезбјеђења ровног материјала. На 

основу изјаве концесионара може се 
констатовати да нису провођене значајније 

активности на реализацији Уговора о 
концесији. 

78.  „DROBEX“ 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. 
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79.  „ТРАНСКОП“ д.о.о. 
Рогатица 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
МЕСИЋИ), општина 

Рогатица 

05.02.2016. 50 
година 

У 2021. години настављена је израда додатне 
техничке документације за постројење 

сепарације (изјава концесионара). Проведене 
су све припремне активности до добијања 

Употребне дозволе (изјава концесионара). По 
добијању Употребне дозволе концесионар 
планира отпочети са комерцијалним радом 

(изјава концесионара). 

80.  
„COMSAR ENERGY REPUBLIKA 

SRPSKA“ д.о.о. 
Бања Лука 

Експлоатација 
кречњака (локалитет 

БАЉАК), општина 
Угљевик 

22.03.2016. 30 
година 

 
У периоду протеклом од потписивања Уговора 

о концесији извршена су истраживања, 
израђен је Елаборат о резервамама, резерве 
минералне сировине су потврђене од стране 

надлежног министарства, проводили су се 
преговори са стратешким партнерима у циљу 
тражења оптималних техничко – технолошких 

и финансијских рјешења за даљњи развој 
пројекта и изградње термоелектране Угљевик 
3, израђена је иновирана Студија економске 

оправаданости, анексирани су рокови и 
плаћена је концесиона накнада по том основу 
(изјава концесионара). У протеклих неколико 
година пандемија изазвана корона вирусом је 
утицала на провођење планираних активности.  
Ова концесија је директно везана за пројекат 

изградње термоелектране и условљена је 
његовом динамиком (изјава концесионара). 

 

81.  „КОЗАРАПУТЕВИ“ а.д. 
Бања Лука 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
ЉУБАЧЕВО), град 

Бања Лука 
 

20.04.2016. 30 
година 

У 2021. години концесионар се налазио у 
континуираном комерцијалном раду. Обим 
производње и отпреме је био у планираним 

оквирима. Концесиона накнад се 
обрачунавала и плаћала. 
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82.  „ЛОМ“ д.о.о. 
Дринић – Петровац 

Експлоатација воде 
(локалитет КОЗИЛА), 
општина Петровац 

30.05.2016. 40 
година 

У 2021. години концесионар је наставио 
припремне активности на реализацији Уговора 

о концесији (изјава концесионара). 

83.  „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. 

Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. 

84.  „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 
2021. години одвијала се континуирано у 

планираним оквирима (изјава концесионара). 
Концесионар је обрачунавао и плаћао 

концесиону накнаду. 
 

85.  „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 су постојали 
проблеми у вези са цијепањем парцеле на 

којој је додјељена концесија. Крајем године 
проблеми су рјешени и очекује се прибављање 

Употребне дозволе и почетак комерцијалног 
рада (изјава концесионара). 

 

86.  „ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ а.д. 
Лакташи 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – дијабаза 

(локалитет ВУЧЈАК), 
општина Градишка 

27.09.2016. 10 
година 

Концесионар је отпочео са радовима на 
експлоатацији у 2020. години. У 2021. години 
није рађено пуним капацитетом с обзиром на 

актуелну епидемиолошку ситуацију (изјава 
концесионара). Концесионар је измирио 
обавезе по основу концесионе накнаде. 
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87.  „МОНТ – ГРАДЊА“ д.о.о. 
Угљевик 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 
(локалитет ДОЊА 
КРЋИНА), општина 

Угљевик 

28.11.2016. 30 
година 

У 2021. години нису се одвијале значајне 
активности на реализацији Уговора о 

концесији. Овакво стање траје дужи временски 
период. 

88.  „АQУА ТИМ“ д.о.о. 
Лакташи 

Експлоатација 
подземних вода 

(локалитет ГОРЊИ 
СРЂЕВИЋИ), 

општина Србац 

15.12.2016. 30 
година 

 
У 2021. години настављена је експлоатација и 

флаширање воде у континуитету у 
приближном обиму као у претходној години. 

Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. Све остале активности су се одвијале 

у складу са Уговором о концесији (изјава 
концесионара). 

 

89.  „GAČIĆ INTERCOP“ д.о.о. 
Нови Град 

 
Експлоатација 

техничког 
грађевинског 

камена – доломита 
(локалитет 

СКАКАВАЦ), 
општина Нови Град 

 

10.02.2017. 30 
година 

Концесионар је у 2021. години био у 
комерцијалном раду. Остале активности на 

реализацији Уговора о концесији су се према 
изјави концесионара одвијале у складу са 

уговореним и планираним. 

90.  „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 2021. години концесионар је закључио  

Уговор са подизвођачем, пријавио је пробни 
рад и прибавио Употребну дозволу за 

рударски објекат. По истеку пробног рад 
концесионар планира отпочети са 

комерцијалном производњом (изјава 
концесионара). 
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91.  „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 2021. години концесионар је проводио 
активности на прибављању сагласности, 

одобрења и дозвола за почетак комерцијалног 
рада. По прибављању истих планира се 

отпочети са комерцијалним радом (изјава 
концесионара). 

92.  „РУДНИК БОКСИТА“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација 
црвених боксита 

(локација 
СТУДЕНАЦ), општина 

Рибник 

31.05.2017. 25 
година 

Концесионар је у 2021. години био у 
комерцијалном раду, тј. проводио је 

активности на производњи и отпреми 
минералне сировине у смањеном обиму. 

93.  
 

„РУДНИК БОКСИТА“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација 
црвених боксита 

(локалитет ГРАДИНА 
– ПЕЦКА), општина 

Мркоњић Град 

 
11.07.2017. 

30 
година 

У 2021. години настављена је комерцијална 
производња и отпрема. Експлоатисане 

количине минерале сировине су биле у обиму 
испод планираног. 

94.  „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, одобрено је 
извођење радова према Главном рударском 

пројекту и прибављене су дозволе и одобрења 
до Употребне дозволе. У 2021. години 

активности су биле везане за обезбјеђење 
дозвола и одобрења (изјава концесионара). 

95.  „ЈАПРА“ а.д. 
Нови Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – доломита 

(локалитет БЛАТНА), 
општина Нови Град 

15.08.2017. 30 
година 

У 2021. години настављене су активности на 
континуираној производњи и продаји у складу 

с планираним, на приближно истим нивоу 
реализације као у претходној години. 
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96.  „ТЕХНО МЕТАЛ“ д.о.о. 
Власеница 

Експлоатција 
архитектонског 
грађевинског 

камена – кречњака 
(локалитет 

САДИЛОВ ЧАИР), 
општина Хан Пијесак 

30.08.2017. 30 
година 

На локалитету није вршена експлоатација, нити 
је било испоруке архитектонског камена, тако 
да није обрачунаван и уплаћивана концесиона 

накнада (изјава концесионара). 

97.  „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 

Концесионар је обезбједио Употребну дозволу 
крајем 2021. године након чега је отпочео са 

комерцијалним радом. 

98.  „МРКОЊИЋ ПУТЕВИ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – доломита 

(локалитет 
ЧИРАКОВАЦ), 

општина Мркоњић 
Град 

19.01.2018. 30 
година 

У 2021. години експлоатација минералне 
сировине се одвијали у минималном обиму. 

Концесионар у зависности од потреба тржишта 
планира повећање производње у наредном 

периоду (изјава концесонара). 

99.  „БАЊА КУЛАШИ“ д.о.о. Прњавор 

Експлоатација 
термоминералне 
воде (локалитет 

КУЛАШИ), општина 
Прњавор 

23.03.2018. 50 
година 

Активности на реализацији Уговора о 
концесији су се одвијали у континуитету током 

читаве календарске године. Концесиона 
накнада је обрачунавана и плаћана. 

100.  „ARCELORMITTAL“ д.о.о. Приједор 

Експлоатација 
жељезне руде 

(локалитет 
Омарска), град 

Приједор 

16.04.2018. 6 
година 

Концесионар је био у комерцијалном раду са 
производњом у границама планираног. 
Концесиона накнада је обрачунавана и 

плаћана. 
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101.  „ПРИЈЕДОРПУТЕВИ“ а.д. 
Приједор 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – 

серпентинита 
(локалитет ВУКИЋА 

МАЈДАН), град 
Приједор 

27.04.2018. 40 
година 

Концесионар је провео све претходне 
активности и ушао у пробни рад. По окончању 
пробног рада планирано је да поднесе захтјев 

за Употребну дозволу и отпочне са 
комерцијалним радом. 

102.  „БЕТОН ХУРЕМАГИЋ“ д.о.о. 
Нови Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – 

доломитног 
кречњака локалитет 

СКАКАВАЦ -  
МАТАВАЗИ), 

општина Нови Град 

24.05.2018. 40 
година 

Након прибављања Употребне дозволе 
концесионар је отпочео са комерцијалним 

радом. Производња и отпрема у 2021. години 
се одвијала углавном континуирано у обиму 

приближно планираном. Концесиона накнада 
је обрачунавана и плаћана. 

103.  
„КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ“ ГИЉЕ 

– ГАС д.о.о. 
БијеЉина 

Коришћење 
термоминералне 

воде као техногене 
минералне 

сировине (локалитет 
КАКМУЖ), општина 

Петрово 

25.06.2018. 19 
година 

У 2021. години концесионар је био у 
комерцијалном раду. Обрачун и уплата 

концесионе накнаде је вршен мјесечно на 
основу извршених услуга. 

104.  „ГЕОКОП“ д.о.о. 
Дервента 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – 

перидотита 
(локалитет ДЕЛИЋ 

БРДО), општина 
Петрово 

24.08.2018. 25 
година 

 
 

У 2021. години концесионар је обезбједио 
Употребну дозволу и отпочео са 

комерцијалним радом крајем године. 
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105.  „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 током извјештајне 
године. Остале уговорне обавезе су се 

одвијале у складу са планираним. 
 

106.  „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. 

107.  

„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 

У 2021. години одвијала се континуирана 
производња у смањеном обиму у односу на 

планирани. Концесиона накнада је 
обрачунавана и плаћана. 

108.  „ЈАПРА“ а.д. 
Нови Град 

Експлоатација гипса 
(локалитет 

ПЕТКОВАЦ), 
општина Нови Град 

 
31.12.2018. 

 

30 
година 

 
 

У 2021. години нису провођене значајне 
активности на реализацији уговора о концесији 

због слабе потражње на тржишту за овом 
врстом минералне сировине. Концесионар је у 
преговорима са стратешким партнером у вези 
реализације пројекта изградње цементаре што 

би омогућило континуирану производњу. 
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109.  „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 

У досадашњем концесионом периоду 
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. Крајем 2021. године израђени су 

Локацијски услови, претходна студија утицаја 
на животну средину и Елаборат о резервама 

који је упућен на ревизију. 

110.  „РУДИНГ“ д.о.о. 
Источно Сарајево 

Експлоатација и 
флаширање воде 

(локалитет КИЈЕВО), 
општина Трново 

14.02.2019. 30 
година 

У протеклом периоду концесионар је провео 
све припремне активносити, добио Употребну 

дозволу и инсталирао постројење. Због 
поремећаја стања на свјетском тржишту није 

отпочео са комерцијалном производњом која 
је била планирана за извоз. У 2021. години  

вршене су припремне активности за 
пласирање флаширане воде на домаћем 

тржишту. 

111.  „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 израдио 
потребну техничку документацију, обезбједио 

потребне дозволе и одобрења, прибавио 
Употребну дозволу за рударски објекат и 

извршио планирана инвестирања. Радови на 
експлоатацији су се изводили током цијеле 

године. Концесиона накнада је обрачунавана и 
плаћана. 

112.  „ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ а.д. 
Лакташи 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камнена – кречњака 

(локалитет 
ПЛАНИНА), град 

Бања Лука 

19.08.2019. 10 
година 

У 2021. години нису обављани радови на 
експлоатацији као ни остале активности, због 
многобројних тужби и судских процеса које су 

покренули представници који су претходно 
вршили експлоатацију на овом  локалитету. 
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113.  „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 2021. године купљен је дио опреме за 
пунионицу и производњу амбалаже. У 

наредној години након куповине недостајуће 
опреме планирано је да се отпочне са 

комерцијалним радом (изјава концесионара). 

114.  „НЕК 03“ д.о.о. 
Приједор 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена- 

серпентинисаног 
перидотита 

(локалитет БУКОВА 
КОСА), град 

Приједор 

03.09.2019. 30 
година 

Концесионар је прибавио Употребну дозволу и 
отпочео са комерцијалним радом. Остале 

активности су се одвијале у складу са 
уговореним. 

115.  
„РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ 

а.д. 
Гацко 

Експлоатација угља 
(локалитет ПК 

ГАЦКО), општина 
Гацко 

06.12.2019. 4 
године 

У 2021. години концесионар је био у 
комерцијалном раду и проводио активности на 

експлоатацији и отпреми угља за потребе 
термоелектране. 

116.  
„КУБИК – ТРАНС – 

НИСКОГРАДЊА“ д.о.о. 
Јакуповци, Лакташи 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – рожнаца 

(локалитет ПАВЛОВ 
БРИЈЕГ), град Бања 

Лука 

03.02.2020. 30 
година 

 
У 2021. години прибављена је Употребна 

дозвола за рударски објекат и концесионар је 
отпочео са комерцијалним радом у другој 

половини године. Откопане су мање количине 
материјала и за исти је обрачуната и уплаћена 

коцесиона накнада. 

117.  „MESSER BH GAS“ д.о.о. Сочковац, 
Петрово 

Експлоатација CO2 
гаса и 

термоминералне 
воде (локалитет 
ЦИГУША БАРЕ), 

општина Петрово 

05.02.2020. 30 
година 

У 2021. години прибављена је Употребна 
дозвола. 
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118.  „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. 

Употребна дозвола није још увијек 
прибављена. Концесионар наводи негативан 

утицај Корона вируса и нелагалне 
експлоатације шљунка у бижој околини на 

реализацију концесије. 

119.  „KREM STONE“ д.о.о. 
Берковићи 

Експлоатација 
архитектонског 
грађевинског 

камена – кречњака 
(локалитет ДЕБЕЛИ 
БРИЈЕГ), општина 

Берковићи 

21.02.2020. 30 
година 

Припремне активности на реализацији овог 
посла практично су готове и отпочело се са 

пробним радом. По прибављању Употребне 
дозволе концесионар планира отпочети са 

комерцијалном производњом. 

120.  „ХХХ“ д.о.о. 
Пале 

Експлаоатција 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
РОГОУШИЋИ), 
општина Пале 

30.04.2020. 25 
година 

У 2021. години провођене су активности на 
изради техничке документације, прибављању 

Локацијских услова и осталих припремних 
радњи (изјава концесионара). 

121.  „НН ХОЛДИНГ“ д.о.о. 
Бјељина 

Експлоатација воде 
за флаширање 

(локалитет Попови), 
град Бјељина 

18.05.2020. 30 
година 

 
У 2021. години изграђен је грађевински 

објекат, уплаћена је опрема за пунионицу и 
уплаћене су пррве количине амбалаже (изјава 
концесионара). Након провођења претходних 

активности и прибављања дозвола и 
одобрења концесионар планира отпочети са 

комерцијалним радом (изјава концесионара). 
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122.  „АПИС“ д.о.о. 
Требиње 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена -  кречњака 
(локалитет ЛУЧИН 
ДО), град Требиње 

20.07.2020. 10 
година 

Концесионару је одобрено извођење радова 
према Главном рударском и крајем 2021. 

године је прибавио Локацијске услове. Може 
се констатовати да се проводе припремне 

активности до почетка комерцијалног рада. 

123.  „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 за каптажу, 

резервоар, цјевовод и пунионицу, израда 
грађевинског пројекта и ревизија за резервар 

Градац, рјешавање имовинско – правних 
односа и друго) 

124.  ИГМ „ДРИНА“ а.д. 
Бијељина 

Експлоатација 
опекарских глина 

(локалитет 
ОБРИЈЕЖ), град 

Бијељина 

20.08.2020. 23 
године 

По потписивању уговора о концесији 
концесионар је наставио са комерцијалним 
радом. Од стране надлежног министарства 
одобрено је експлоатацино поље. У 2021. 

години настављене су активности везане за 
производњу минералне сировине. 

125.  „ЈАПРА“ а.д. 
Нови Град 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
КАМИЧАНИ), град 

Приједор 

22.09.2020. 10 
година 

Одобрено је експлоатационо поље техничког 
грађевинског камена – кречњака. Израђен је 

Главни рударсдки пројекат и поднешен захтјев 
за одобравање извођења радова према истом. 

126.  „МЕДНА НВ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 

Експлоатација угља 
(локалитет МЕДНА), 
општина Мркоњић 

Град 

05.04.2021. 30 
година 

Од момента потписивања уговора о концесији 
концесионар је проводио припремне 

активности, израђен је главни рударски 
пројекат, урађени су Локацијски услови који су 

предати на одобравање. 
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127.  „ДАЦИТ“ д.о.о. 
Сребреница 

Експлоатација 
архитектонског 
грађевинског 

камена – андезита 
(локалитет 

СКАКАВАЦ), 
општина 

Сребреница 

08.04.2021. 25 
година 

Од стране надлежног министарства одређене 
су границе експлоатационог поља, Главни 

рударски пројекат је у фази израде и 
концесионар је доставио банкарску гаранцију 

за добро извршење посла. 

128.  „DVOR STONE“ д.о.о. 
Невесиње 

Експлоатација 
архитектонског 
грађевинског 

камена – кречњака 
(локалитет ДОЊА 
БИЈЕЊА), општина 

Невесиње 

09.04.2021. 50 

Од стране надлежног министарства одређене 
су границе експлоатационог поља, урађен је 
Главни рударски пројекат и концесионар је 

доставио банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. 

129.  „CAT PUTEVI“ д.о.о. 
Угљевик 

Експлоатација 
литотамијског 

кречњака –  креде 
(локалитет 

ТУТЊЕВАЦ – 
ЛУКИЋА 

ВИНОГРАДИ), 
општина Угљевик 

09.04.2021. 15 

Од стране надлежног министарства одређене 
су границе експлоатационог поља, урађен је 

Главни рударски пројекат и одобрено је 
извођење радова према њему и концесионар 

је доставио банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. 

130.  
„НИСКОГРАДЊА- МАРЈАНОВИЋ“ 

д.о.о. 
Приједор 

 
Експлоатација 

техничког 
грађевинског 

камена – кречњака 
(локалитет 

ДРЕНОВАЧА – 
ЗАПАД), град 

Приједор 
 

15.06.2021. 30 

Концесионар је израдио Пројекат детаљних 
геолошких истраживања, и од стране 
надлежног министарства је одобрено 

извођење истражних радова према истом. 
Након тога отпочело се са извођењем 

истражних радова. 
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131.  
„МЈ-ЗЕМЉОКОП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

д.о.о. 
Источна Илиџа 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – кречњака 

(локалитет 
КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ-
КАРАУЛА), општина 

Трново 

27.09.2021. 38 
Након потписивања Уговра о концесији 
провођене су припремне активности на 

релаизацији концесионог посла. 

132.  „БАБИЋ-ПРЕВОЗ“ д.о.о. 
Козарска Дубица 

Експлоатација 
техничког 

грађевинског 
камена – 

серпентинита 
(локалитет БАБИЋА 

КАМЕН), град 
Приједор 

19.11.2021. 30 Провођене су припремне активности на 
реализацији Уговора о концесији. 

133.  „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. 
Зворник 

Експлоатација 
кварцног пијеска и 
кварцног шљунка 

(локалитет БУСИЈА), 
град Зворник 

13.12.2021. 13 Отпочело се са припремним активностима на 
реализацији концесионог посла. 

 

*Закључно са редним бројем 133. 
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ПРИЛОГ 5 

 

ПРЕГЛЕД ИСТЕКЛИХ И РАСКИНУТИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 
 

Р/Б Концесионар Предмет 
Датум 

закључења 
уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. 
Попови – Бијељина 

Истраживање и 
експлоатација 

геотермалних вода 
(локација ПОПОВИ), 

град Бијељина 

23.01.2003. 
30 

година 
 

Над привредним друштвом је отворен 
поступак стечаја чиме је Уговор о концесији 

престао. 

2.  КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. 
Слобомир – Бијељина 

Експлоатација 
маломинералне 

воде 
(локација ГРАД 

СЛОБОМИР), 
град Бијељина 

16.08.2006. 30 
година 

Над привредним друштвом је отворен 
поступак стечаја чиме је Уговор о концесији 

престао. 

3.  НАТУРА ВИТА д.о.о. Блатница, 
Теслић 

Истраживање и 
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 није реализовала у складу са 

Студијом економске оправданости и Уговором 
о концесији, а уплата концесионе накнаде се 

није вршила од  децембра 2007. године. 
Уговор је престао да важи сагласношћу обе 

уговорне стране. 
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4.  АРИДАЛ д.о.о. Требиње 

Експлоатација 
архитектонског 
грађевинског 

камена - кречњака 
(локација ВРАЊАК), 

град Требиње 

19.09.2018. 50 
година 

У периоду протеклом од потписивања Уговора 
о концесији нису се проводиле значајније 

активности на његовој реализацији. Рокови 
нису испоштовани и концесионар није ушао у 

комерцијални рад. Како се Уговор није 
реализовао исти је раскинут од стране 

Концендента. 
 

*Закључно са редним бројем 4. 
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ПРИЛОГ 6 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА 
 

Р/Б Концесионар Предмет 
Датум 

закључења 
уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  „СТАРА АДА“ д.о.о. Бања Лука 

Коришћење 
земљишта ради 

реализације 
пројекта „Острво на 

ријеци Врбас“-
Туристичко 

угоститељски 
комплекс "Стара 

ада" 
(локација ријека 

Врбас), 
град Бања Лука 

 
26.02.2016. 

 

30 
година 

Инвестиција за реализацију ове концесије је у 
потпуности извршена. Концесионар је испунио 

обавезе предвиђене Уговором и налази се у 
комерцијалном раду. Обавеза по основу 
концесионе накнаде се уредно измирује. 

2.  „L.T.G.-COMPANY“ д.о.о. Бања 
Лука  

 
Обављање спортско-

економског 
риболова „Fly 

fishing“ на дијелу 
ријеке Пливе 

(локација ријека 
Плива), 

општина Шипово 
 
 

19.08.2008. 30 
година 

 
Планирана инвестиција за реализацију ове 

концесије је у потпуности извршена. 
Концесионар је испунио обавезе предвиђене 
Уговором и налази се у комерцијалном раду. 

Концесиона накнада се уплаћује. 
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3.  ЗТЦ „БАЊА ВРУЋИЦА“ а.д. Теслић. 

Коришћење 
земљишта ради 

изградње објеката 
туристичке 

инфраструктуре и 
супраструктуре 

(локација РАЈШЕВА), 
општина Теслић 

08.07.2020. 30 
година 

Инвестиција за реализацију ове концесије је у 
потпуности извршена. Концесионар је испунио 

обавезе предвиђене Уговором и налази се у 
комерцијалном раду. Концесиона накнада се 

уплаћује. 

4.  „GB IMMO“ д.о.о. Бања Лука 

Коришћење 
земљишта ради 

изградње и 
коришћења 

туристичког центра 
„КЛЕКОВАЧА“ 

(локација ДРИНИЋ), 
општина Дринић-

Петровац 

01.07.2013. 30 
година 

Концесиони пројекат није отпочео са 
реализацијом, с обзиром да је око седам 
година трајао поступак промјене намјене 
шумског подручја и израда Зонинг плана 

посебног подручја Клековача, што је предуслов 
за примопредају земљишта. Такође, у 
међувремену Концесионар захтјева од 

Републике Српске да се концесиони Уговор 
допуни са обавезом Републике Српске да 

претходно изгради напонску електро мрежу до 
концесионог подручја и регионални пут., тј. 

прикључак на пут Бањалука-
Млиниште,  позивајући се на споразум 

Концесионара са Владом Републике Српске-
Оквирни споразум о изградњи првокласног ски 

центра „Клековача“ из 2010. године, који је 
претходио концесионом уговору. 

 

*Закључно са редним бројем 4. 
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ПРИЛОГ 7 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋА И ВЕЗА 
 

Р/Б Концесионар Предмет 
Датум 

закључења 
уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  „СУПЕР ПЕТРОЛ“ д.о.о. Бања Лука 

Изградња, 
коришћење и 
одржавање 
одморишта 

"ЛУЖАНИ" са 
пратећим садржајем 

и бензинским 
станицама на 

аутопуту Градишка- 
Бања Лука 

06.12.2018. 30 
година 

У извјештајном периоду, Анексом Уговора је 
продужен период почетка концесионе 

дјелатности за 36 (тридесет шест) мјесеци, те је 
дефинисана банкарска  гаранција у 

продуженом периоду. 

2.  „БРЧКО ГАС“ д.о.о. Брчко 

 
 

Коришћење и 
одржавање 

одморишта „Бркића 
Вода“ са пратећим 

садржајем и 
бензинским 

станицама на 
аутопуту Бања Лука 

– Добој 
 
 

23.08.2019. 30 
година 

Према изјави Концесионара, прикупљена је 
земљишно-књижна документација и изводи из 

регулационог плана, те се исти налази у фази 
израде УТ услова и идејног пројекта, а све у 

складу са концесионим Уговором. 
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3.  „SDHS- CSI BIH“ д.о.о. Бања Лука 

Изградња  Аутопута  
Бања Лука- 

Приједор- Нови Град 
(прва фаза Бања 
Лука-Приједор) 

13.12.2018. 33 
године 

У току извјештајног периода озваничен је 
почетак изградње аутопута. Концесионар 

испуњава обавезе у складу са концесионим 
Уговором. Израда главног пројекта и 

обезбјеђење финансијских средстава је у току, 
док се истовремено ради на поступку 

експропријације земљишта. 
 

*Закључно са редним бројем 3. 
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ПРИЛОГ 8 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Р/Б Концесионар Предмет концесије 
и локација 

Датум 
закључења 

уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  "ПОЉОПРИВРЕДНА И 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" Бијељина 

Биљна производња, 
град Бијељина 05.02.2007. 15                   

година 

Концесионар извршава обавезе у складу са 
уговореним (пољопривредно земљиште се 
користи за обављање практичне наставе). У 

току су активности на продужењу концесионог 
периода. 

2.  "МС КОМПАНИЈА" д.о.о. Прњавор 
Ратарска и сточарска 

производња, 
општина Прњавор 

07.07.2008. 15              
година 

Концесија се реализује у складу са уговреним. 
По подацима Пореске управе, концесионар  

уредно измирује уплате концесионе накнаде. 

3.  "БС - ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. 
Дервента 

Воћарска 
производња, 

општина Брод 
05.02.2007. 25              

година 

Концесионар је делимично уведен у посјед (на 
површини од око 21 ha). Према изјави 

Концесионара,  дошло је до проблема са 
обољевањем воћњака, воћањак има слабе 
приносе, није рентабилан и размишља се о 

покретању поступка раскида Уговора о 
концесији. 

4.  "MK COMPANY" д.о.о. Модрича 
Ратарска 

производња, 
општина Модрича 

05.02.2007. 15+15              
година 

Концесионар извршава обавезе у складу са 
уговореним. У току су активности на 
продужењу концесионог периода. 

5.  "МБ ЈОХОВАЦ КОМЕРЦ"  д.о.о. 
Главичице-Бијељина 

Биљна и сточарска 
производња, град 

Бијељина 
05.02.2007. 15              

година 

Концесионар уредно извршава  обавезе у 
складу са концесионим Уговором. 

Концесионар је у поступку продужења 
концесионог периода. 
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6.  "АГРОХЕРЦЕГОВИНА" а.д. 
Невесиње 

Ратарска и 
повртларска 
производња, 

општина Невесиње 

05.02.2007. 15              
година 

Концесионар извршава обавезе у складу са 
уговореним и концесиона накнада се уплаћује 

према уговореном. Концесиони уговор је 
анексиран у два наврата чиме је смањена 

површина земљишта које је дато под 
концесију. У 2021. години Концесионар је ушао 
у поступак продужења концсеионог периода. 

7.  "ПОПОВО ПОЉЕ" а.д. Требиње 

Виноградарска и 
воћарска 

производња, град 
Требиње 

27.02.2007. 25              
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
уговореним и врши уплату концесионе 

накнаде. Површине земљишта које су биле 
запуштене приведене су намјени. 

8.  "ВУКОЈЕ" д.о.о. Требиње 
Садња винове лозе 
и производња вина, 

град Требиње 
27.02.2007. 25              

година 

Концесионар уредно извршава обавезе у 
складу са Уговором и Анексом Уговора. 

Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. 

9.  ЗЗ "ЛИВАЧ" Александровац 

Ратарска и сточарска 
производња, 

општине Лакташи и 
град Градишка 

27.02.2007. 15+15              
година 

Анексом 3. Уговора, закљученим у 2019. 
години измјењена је додјељена површина 
пољопривредног земљишта и Анексом 4. 
Уговора продужен је концесиони период.  

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
уговореним, и уредно уплаћује концесиону 

накнаду. 

10.  "ЗЕЛЕН ГАЈ" д.о.о. Градишка 
Ратарска и сточарска 

производња, град 
Градишка 

10.09.2009. 15              
година 

Према изјави Концесионара уредно се  
измирује концесиона накнада за комплетно 

земљиште додјељено Уговором. Концесионо 
земљиште се уредно обрађује, изузев 1,5 ha, 

на којем Концесионар није у посједу. 

11.  "ДАРКО КОМЕРЦ" д.о.о. Лакташи 
Ратарска и сточарска 

производња, 
општина Србац 

02.03.2007. 15              
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
Уговором. Обрађена је укупна додијељена 

површина и уредно се измирује концесиона 
накнада. Концесионар је у поступку 
продужења концесионог периода. 
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12.  
"ДАРКО КОМЕРЦ" д.о.о. Лакташи 

(пренесено са "Линија воћа" д.о.о. 
Бања Лука 

Расадничка 
производња, 

општина Лакташи 
02.03.2007. 20                 

година 

Након преноса уговора о концесији обавезе из 
Уговора је преузео нови Концесионар. 

Концесионар извршава уговорне обавезе и 
плаћа концесиону накнаду. 

13.  "ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Бања Лука 

Експериментална и 
биолошка 

испитивања у 
биљној производњи, 

општина Лакташи 

02.03.2007. 15              
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
Уговором. Поднешен је Захтјев од стране 

Концесионара за додјелу додатних површина 
пољопривредног земљишта. Концесионар је у 

поступку продужења концесионог перида. 

14.  "МБ ИМПЕКС" д.о.о. Бања Лука 
Воћарска 

производња, 
општина Србац 

24.04.2007. 25              
година 

Концесионар извршава обавезе у складу са 
Уговором о концесији. Концесиона накнада се 

редовно уплаћује. 

15.  "ГОЛД-МГ" д.о.о. Доњи Жабар 
Биљна и сточарска 

производња, 
општина Шамац 

22.06.2007. 15              
година 

Према изјави Концесионара обавезе из 
Уговора о концесији се уредно извршавају. 

Поступак продужења концесионог периода је у 
току. Анексом Уговора концесионару је 

повећана површина земљишта додјељеног под 
концесију. 

16.  "МАРБО" д.о.о. Лакташи 
Ратарска 

производња, град 
Градишка 

01.08.2007. 15              
година 

Провјером рада Концесионара у 2021. године 
концесионар је изјавио да престаје са 

производњом и да ће поднијети Захтјев за 
споразумни прекид Уговора о концесији. 

17.  ЗЗ "СРЕБРЕНИЦА" Сребреница 
Воћарска 

производња, град 
Градишка 

05.09.2007. 25              
година 

Концесионар извршава обавезе у складу са 
Уговором и Анексом Уговора. 

18.  
"МЛИН ТОМИЋ" д.о.о.  Бијељина 

(пренесено са ЗЗ "ДОМАТРА" 
Трњаци-Бијељина) 

Биљна и сточарска 
производња, град 

Бијељина 
05.09.2007. 15+15                

година 

 
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. Бијељина. Анексом 2. 
Уговора продужен је концесиони период. 
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19.  
ПЗ "АГРО МИЛК" (пренесено са ПЗ 

"АГРОТИМ" Бијељина,                          
ЗЗ "БОБАР" Бијељина) 

Ратарска и воћарска 
производња, град 

Бијељина 
05.09.2007. 18               

година 
Анексом 3. Уговора смањена је површина 

додјељеног пољопривредног земљишта на 
48,5105 ha. 

20.  "AGROEXPORT COMPANY" д.о.о. 
Нова Топола, Градишка 

Биљна и сточарска 
производња, град 

Градишка 
21.09.2007. 15              

година 

Дио земљишта додијељеног под концесију је 
узурпирано од стране трећих лица. 

Концесиона накнада је уредно измирена. 
Остале обавезе из Уговора о концесији се 

углавном извршавају. 

21.  ПД "СЕМБЕРИЈА" а.д. Бијељина 
Ратарска и сточарска 

производња, град 
Бијељина 

19.10.2007. 30              
година 

Концесионар испуњава уговорене обавезе.  
Поднешен је захтјев за рподужење 

концесионог периода. 

22.  "TAMARIS COMPANY" д.о.о. Бања 
Лука 

Расаднича 
производња 

украсног биља, 
општина Србац 

17.12.2007. 15                   
година Води се судски спор пред надлежним судом. 

23.  
"VITA-LAND" д.о.о. Градишка 

(пренесено са "ПРОДЕКС АГРО" 
д.о.о. Градишка) 

Ратарска 
производња, 

општина Козарска 
Дубица 

27.12.2007. 15              
година 

Концесионар не користи око 20 ha концесионе 
површине из објективних разлога (депресије у 

земљишту, канали, приступни путеви). Нови 
Концесионар уредно плаћа концесиону 
накнаду. У току је поступак продужења 

концесионог периода. 

24.  "CASTELLINA SRPSKA" д.о.о. 
Модрича 

Биљна и сточарска 
производња, 

општина Модрича 
10.04.2008. 20              

година 

Према изјави Концесионара све обавезе из 
Уговора о концесији се уредно извршавају. 

Површина земљишта додјељеног под 
концесију је смањена. 

25.  "ЈЕЛЕНА" д.о.о. Козарска Дубица 

Ратарска 
производња, 

општина Козарска 
Дубица 

29.05.2008. 15+15              
година 

 
 

Концесионар у потпуности испуњава обавезе у 
складу са уговором и Студијом економске 

оправданости. Концесиона накнада се уплаћује 
у укупном обрачунатом износу. Анексом 2. 
Уговора је продужен концесиони период. 
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26.  "МИВАС МИЛК" д.о.о. Берковићи 
Сточарска 

производња, 
општина Берковићи 

26.08.2008. 15              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Анексом Уговора из 2018. године 
усклађена је 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. Уплата концесионе накнаде се редовно 
извршава. 

27.  "ЗП КОМЕРЦ" д.о.о. Вршани-
Бијељина 

Ратарска и сточарска 
производња, град 

Бијељина 
16.10.2008. 15+15               

година 

Концесионар уредно измирује све обавезе из 
Уговора. Анексима уговора је смањена 

додјељена површина земљишта под 
концесију, продужен је концесиони период за 

15 (петнаест) година и повећана је висина 
концесионе накнаде. 

28.  "КРУШКА-ДК" д.о.о. Србац 
Воћарска 

производња, 
општина Србац 

08.12.2008. 25                    
година 

Концесионар је формирао засаде јабуке и 
крушке, а мањи дио земљишта захтјева крчење 
и привођење намјени. Концесиона накнада се 

уредно уплаћује. 

29.  "ПЕДИБКОМЕРЦ" д.о.о. Србац 
Ратарска 

производња, 
општина Србац 

08.12.2008. 15               
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Анексом Уговора из 2018. године 
усклађена је 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. 

30.  "МАЉЧИЋ" д.о.о. Градишка 
Ратарска 

производња, 
општина Србац 

05.12.2008. 15                
година 

Према изјави Концесионара уговорне обавезе 
се уредно извршавају, концесиона накнада се 

уплаћује у складу са уговореним и 
Концесионару није дозвољен улазак у посјед 
на површини од око 40 ha од стране трећих 

лица. 
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31.  "ЈЕЛЕНА" д.о.о. Козарска Дубица 

Ратарска 
производња, 

општина Козарска 
Дубица 

10.12.2008. 15+15               
година 

 
Концесионар испуњава обавезе у складу са 

уговором и Студијом економске оправданости.                                                                                            
У 2018. години Анексом Уговора усклађена је 

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 се обрачунава и 

уплаћује. Анексом 3. Уговора продужен је 
концесиони период. 

32.  "АГРО ВОЋЕ" д.о.о. Лакташи 
Воћарска 

производња, 
општина Лакташи 

23.12.2008. 25година 

 
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Концесиона накнада се редовно 
уплаћује. Концесиона површина дата на 

коришћење  смањена је 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. 
 

33.  "ВОЋАР" д.о.о. Бистрица-
Градишка 

Воћарска 
производња, град 

Градишка 
09.03.2009. 25 година 

 
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 којим ће се ускладити 

евентуална одступања. 
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34.  "ФАРМА АРСЕНИЋ" д.о.о. 
Козарска Дубица 

Ратарска и сточарска 
производња, 

општина Козарска 
Дубица 

12.11.2009. 15                             
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Већи дио додјељене површине се 

налази и води у земљишним књигама 
Републике Хрватске. Првим Анексом смањена 

је површина додјељеног земљишта под 
концесију. 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. 

35.  "ПРИРОДНО БИЉЕ" д.о.о. Бања 
Лука 

Узгајање љековитог 
биља, град Приједор 20.09.2010. 15 година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. Концесиона накнада се редовно 

измирује. 

36.  ПД "НАПРЕДАК" а.д. Пелагићево 

Ратарска  
производња, 

Обудовац, општина 
Шамац 

18.05.2021. 15  година Након окончања управног спора нови Уговор је 
закључен 2021. године. 

37.  "Д + В АГРОС" д.о.о. Градишка 
Ратарска и сточарска 

производња,град 
Градишка 

08.09.2011. 15 година Концесионар је у поступку продужења 
концесионог периода. 

38.  "ВИВАГРО" д.о.о. Србац 

Ратарско - сточарска 
и повртарска 
производња, 

општине Градишка и 
Србац 

27.04.2012. 15 година 
Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе у складу са Уговором и Студијом 

економске оправданости. 

39.  
"ГОЛД-МГ" д.о.о. Доњи Жабари 

(пренесено са "АGRO GROUP" 
д.о.о. Брчко) 

Производња 
пшенице, кукуруза, 
соје,зоби и биљних 

компоненти за 
сточну храну, 

општина Шамац 

24.07.2012. 15                  
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе.  Концесиона накнада се редовно 

уплаћује. 
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40.  "ПОДРУМИ ВУКОЈЕ 1982" д.о.о. 
Требиње 

Воћарска 
производња 

(маслине), град 
Требиње 

01.08.2012. 25              
година 

 
Концесионар уредно извршава уговорне 

обавезе. 
 
 

41.  
ЈПШ "ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" 

а.д. Соколац, "ЦЕНТАР ЗА 
ГАЗДОВАЊЕ КРШОМ" Требиње 

Расадничка 
производња 

медитеранских 
воћних култура-

маслина, шумских и 
хортикултурних 

биљака, град 
Требиње 

01.08.2012. 20              
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
Уговором. Концесиона накнада се обрачунава 

и уплаћује у складу са уговореним. 

42.  "ГОЛД-МГ" д.о.о. Доњи Жабар 

Ратарско - сточарска 
пољопривредна 

производња, 
општина Шамац 

31.05.2013. 15              
година 

Концесионар испуњава обавезе у складу са 
Уговором. 

43.  "ПОЉОПРИВРЕДНИК" д.о.о. 
Дервента 

Ратарска и сточарска 
производња, град 

Дервента 
19.12.2014. 15              

година 

Концесионар уредно испуњава обавезе из 
Уговора. Анексом Уговора је смањена 

концесиона површина. 

44.  "АГРОУНИЈА" д.о.о. Србац 
Ратарска и сточарска 

производња, 
општина Србац 

20.12.2011.  
11.03.2015. 

15              
година 

Након окончања управног спора Уговор је 
закључен 2015. године. Анексом Уговора је 

смањена површина земљишта додјељеног под 
концесију. 

45.  "КУСИЋ ПУТЕВИ" д.о.о. Прњавор 
Ратарска и сточарска 

производња, 
општина Прњавор 

14.07.2015. 15              
година 

Према изјави Концесионара није искрчена сва 
површина дата под концесију. Остале уговорне 

одредбе се извршавају и уплаћује се 
концесиона накнада. 

46.  "ЗП КОМЕРЦ" д.о.о. Вршани-
Бијељина 

Ратарска и сточарска 
производња, град 

Бијељина 
12.02.2016. 30              

година 

 
Концесионар уредно извршава уговорне 

обавезе. Концесиона накнада се обрачунава и 
уплаћује. 
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47.  ЈУ "СТРУЧНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА", 
Градишка 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта ради 

обављања 
практичне наставе 

ученика 
пољопривредне 

струке, град 
Градишка 

08.06.2016. 15              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 

48.  "МАМЕX" д.о.о.Бијељина 
Повртарска 

производња, град 
Бијељина 

08.11.2016. 15              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 

49.  "ТЦ ЗОНА" д.о.о. Бања Лука 
Ратарска и сточарска  

производња, 
општина Соколац 

8.11.2016. 15              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 

50.  "АГРОФИН" д.о.о. Требиње 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања 
виноградарске 

производње, град 
Требиње 

26.06.2017. 30              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 

51.  "ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ" 
Бања Лука 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта ради 

обављања научно-
истраживачког рада 

и извођења 
практичне наставе 

из области 
пољопривредне 

производње, 
општина Лакташи 

 

06.07.2017. 25              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 
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52.  ПП "СНОП" (пренесено са 
"ДУВАН" а.д. Бијељина) 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања 
производње дувана 
и ратарских култура, 

град Бијељина 
 
 

05.09.2017. 15              
година 

Концесионар уредно извршава уговорне 
обавезе. 

53.  "АРИФАГИЋ ИНВЕСТ" д.о.о. 
ПРИЈЕДОР 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске 
и сточарске 

производње, град 
Приједор 

 

08.02.2018. 15              
година 

Према изјави службеника Концесионара, 
концесиона накнада се уредно измирује, 

достављају се извјештаји надлежном 
министарству о уплатама и сјетви. 

 

54.  ПД "СКУГРИЋАНКА" Горњи 
Скугрић, општина Модрича 

 
Уговор о концесији 

за коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, 

општина Модрича 

08.02.2018. 15              
година 

Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог Уговора. 

55.  "МDD GROUP" д.о.о. Невесиње 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања воћарске  
производње, 

општина Невесиње 

15.02.2018. 25              
година 

Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог Уговора. 
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56.  
"МЛИН ПАВЛОВИЋ" д.о.о. 

Црњелово  Горње, општина 
Бијељина 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско- 
сточарске  

производње, град 
Бијељина 

23.03.2018. 15+15              
година 

Анексима Уговора смањена је концесиона 
површина и продужен је концесиони период. 

57.  "МИВАС МИЛК" д.о.о. Берковићи 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско- 
сточарске  

производње, 
општина Берковићи 

23.03.2018. 15              
година 

Концесионар измирује своје уговорне обавезе 
у складу са уговореним. 

58.  "НИКОЛИЋ ПРОМЕТ" д.о.о. 
Батковићи, Бијељина 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарско- 
сточарске  

производње, град 
Бијељина 

23.03.2018. 15              
година 

Концесионар уредно измирује обавезе по 
основу концесионог Уговора. 

59.  "КУМИНИ" д.о.о. Невесиње 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања воћарске 
производње, 

општина Невесиње 

14.08.2018. 25              
година 

Концесионар је уведен у посјед по закључењу 
Уговора. У 2020. и 2021. години рађена је 

класификација земљишта и његово привођење 
предмету концесије. Рок за почетак плаћања 

концесионе накнаде није почео. Остале 
уговорне одредбе се поштују. 

60.  ЈУ "ЕРГЕЛА ВУЧЈАК" Прњавор 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, 

општина Прњавор 
 

24.09.2018. 30              
година 

Концесионар је уведен у посјед. Уговорне 
обавезе се извршавају у складу са уговореним. 
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61.  ПЗ "АГРО СБС" п.о. Дворови, 
Бијељина 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, град 

Бијељина 

16.06.2020. 30              
година 

Према изјави концесионара, уредно се 
испуњавају уговорене обавезе, плаћа се 

концесиона накнада и надлежном 
министарству се достављају планови и 

извјештаји о сјетви. 

62.  "ЕКО-БИО" д.о.о. Козарска Дубица 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, 

општина Козарска 
Дубица 

 

16.06.2020. 30              
година 

Према изјави концесионара у току је крчење 
земљишта, на површини од око 20 ha, док се 

10 ha обрађује.Концесиона накнада се 
уплаћује. 

63.  "ЈЕЛЕНА" д.о.о. Козарска Дубица 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, 
сјеменска 

производња, 
општина Козарска 

Дубица 
 

2.2.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

64.  "ГМ-ПРОМ"д.о.о. Бијељина 

 
Коришћење 

пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, град 

Бијељина 
 

3.3.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 



Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 
 

13 
 

65.  "СЕРВИС И ЛОГИСТИКА" д.о.о. 
Козарска Дубица 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања воћарске 
производње, 

општина Козарска 
Дубица 

26.2.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

66.  "ПОЉОПРИВРЕДНИК" д.о.о. 
Дервента 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, 

општина Брод 

16.3.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

67.  "AGROLOGISTICA MWK R.E.B." 
д.о.о. Нови Град 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, 

општина Нови Град 

16.3.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

68.  "M GROUP" д.о.о. Бијељина 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
производње, град 

Бијељина 

16.7.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

69.  "ГОЛД-МГ" д.о.о. Доњи Жабар 

Коришћење 
пољопривредног 
земљишта, ради 

обављања ратарске  
и сточарске 

производње, 
општина Шамац 

23.7.2021. 30              
година 

Уговор је закључен у извјештајној 2021. 
години. 

 

*Закључно са редним бројем 69. 



Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 
 

1 
 

ПРИЛОГ 9 

 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И 
ЈАВНОГ ВОДНОГ ДОБРА 

 

Р/Б Концесионар Предмет концесије 
и локација 

Датум 
закључења 

уговора 

Период 
трајања 
уговора 

Напомена 

1.  "LTG COMPANY" д.о.о. Бања Лука 

Спортско-економски 
риболов на ријеци 
Рибник, општина 

Рибник 

12.12.2005. 30              
година 

Према изјави Концесионара обавезе се 
извршавају у складу са Уговором и уредно се 

врши уплата концесионе накнаде. 

2.  
"ВУЛКАН ЈЕЗЕРА" д.о.о. Доњи 

Жабар (пренесено са „РИБЊАЦИ 
ДОЊИ ЖАБАР“ д.о.о.) 

Гајење рибе и 
изградња објеката 

за рекреацију, 
општина Доњи 

Жабар 

26.03.2007. 

25             
година            

(за водену 
површину) 
и 15 година      
(за копнену 
површину) 

Према изјави концесионара, концесија се 
користи искључиво у сврху спортско-

риболовног туризма, на језеру су изграђени 
бунгалови за смјештај туриста, уредно се 
измирују обавезе по основу концесионе 

наканаде и остале уговорне обавезе. 

3.  "LTG COMPANY" д.о.о. Бања Лука 

Спортско-економски 
риболов - "fly 

fishing" на ријеци 
Пливи, општина 

Шипово 

19.08.2008. 30              
година 

Према изјави Концесионара обавезе се 
извршавају у складу са Уговором и уредно се 

врши уплата концесионе накнаде. 

4.  "БЕЛАВИСТА" д.о.о. Лакташи 

Изградња мотела, 
туристичка 

дјелатност, на 
ријечној обали 

Врбаса, општина 
Лакташи 

14.10.2010. 30             
година  

Концесионо предузеће је у стечају, чиме 
практично Уговор о концесији у складу са 
законском регулативом престаје да важи.  
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5.  "СЛАП" д.о.о. Рогатица 

Изградња и 
коришћење 

рибњака, општина 
Рогатица  

10.02.2011. 30             
година  

 
Према изјавама Концесионара тренутно се не 
обавља концесиона дјелатност, рачуни фирме 
су блокирани. Концесионар води судски спор 

против Концендента за накнаду штете  настале 
у поплавама 2016. године, који је у 

првостепеном поступку окончан у корист 
Концесионара.  

 

6.  "LTG COMPANY" д.о.о. Бања Лука 

Спортско-економски 
риболов на ријеци 

Јањ, општина 
Шипово 

19.10.2011. 30              
година 

Према изјави Концесионара обавезе се 
извршавају у складу са Уговором и уредно се 

врши уплата концесионе накнаде. 

7.  "АНДРИЋГРАД" д.о.о. Вишеград 

Коришћење 
земљишта за 

изградњу грађевина 
у Андрићграду, 

општина Вишеград 

20.02.2012. 30                  
година 

 
Концесионар уредно извршава уговорне 

обавезе, врши уређење концесионих 
површина, крчи, прочишћава, изграђује 

одводно-доводне канале и врши дренажу 
концесионих површина. Анексима Уговора 

смањена је површина земљишта које је 
додјељено под концесију 

. 

8.  "ЕЛИНГ РИБАРСТВО" д.о.о. Теслић 

Изградња и 
коришћење 

рибњака "Хотовље", 
општина Калиновик 

31.05.2012. 30             
година  

Према изјави концесионара уговорне одредбе 
се извршавају и концесиона накнада се 

уплаћује. 

9.  "БУТРЕКС-РИБАРСТВО" д.о.о. 
Требиње 

Кавезни узгој рибе, 
град Требиње 10.10.2012. 20             

година              

Према изјави концесионара уговорне одредбе 
се углавном извршавају и концесиона накнада 

се уплаћује. 

10.  "LTG COMPANY" д.о.о. Бања Лука 

Спортско-економски 
риболов "Fly fishing" 

на ријеци Сани, 
опоштина Рибник 

03.10.2014. 20              
година 

Према изјави Концесионара обавезе се 
извршавају у складу са Уговором и уредно се 

врши уплата концесионе накнаде. 
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11.  "БУТРЕКС-РИБАРСТВО" д.о.о. 
Требиње 

Изградња и 
коришћење 

рибњака, општина 
Вишеград  

21.10.2014. 30             
година  

Према изјави концесионара уговорне одредбе 
се углавном извршавају и концесиона накнада 

се уплаћује. 

12.  
"ARC&MONT ENERGY" д.о.о. 

Градишка (пренесено са „MVM 
ENERGY” д.о.о. Градишка) 

Експлоатација 
биомасе, град 

Градишка и општина 
Козарска Дубица 

07.03.2016. 25              
година 

Извршен је пренос Уговора о концесији на 
новог концесионара у складу са законском 

регулативом. 

 

*Закључно са редним бројем 12. 
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