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КОНФЕРЕНЦИЈА О ЕНЕРГЕТИЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

ТРЕБИЊЕ 

 
 „Електроенергетски сектор РС:  

Стање и перспективе даљег развоја  - искуства из региона“ 

 

 

 

Предмет:  Законска регулатива – обавезе концесионара 

 

 
Комисија за концесије Републике Српске је почела са радом марта 2004. године, двије године након 

усвајања Закона о концесијама. У складу са праксом земаља у транзицији и искуством тржишних 

привреда из ширег окружења, Комисија је конституисана као стално, независно, регулативно правно 

лице, ради обављања функција за додјелу концесија, уз досљедно провођење три основна начела: 

 

- начела једнаког и правичног третмана, које подразумијева забрану  дискриминације по било 

којој основи, односно стављања у повлашћени положај појединих учесника, као и право свих 

учесника да имају потпуне и тачне информације о поступку, стандардима и критеријима; 

- начела слободне тржишне утакмице, које подразумијева забрану ограничења      конкуренције; 

- начела аутономне воље, које подразумијева слободу уговорних страна да међусобна права и 

обавезе уреде у складу са законом и другим прописима. 

 

Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ 

број 25/02, 91/06 и 92/09), подзаконских аката на које је сагласност дала Влада Републике Српске и 

Документа о политици додјеле концесије („Службени гласник Републике Српске“ број 31/06).  

 

Законом о концесијама уређују се предмет, начин и услови под којима се могу додјељивати 

концесије у Републици Српској, надлежност за додјелу концесија, оснивање Комисије, поступак 

јавног позива, поступак подношења самоиницијативне понуде, садржај уговора о концесији, 

престанак уговора о концесији, права и обавезе концесионара, рјешавање спорова и друга питања од 

значаја за додјелу концесија на територији Републике Српске.  
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Закон о концесијама се примјењује на сва правна лица основана у складу са законима Републике 

Српске, која су у власништву домаћег и/или страног правног лица, коме се додјељује концесија и које 

закључује уговор о концесији. 

 

У складу са члановима 14. и 21. Закона о концесијама, Комисија је уз сагласност Владе Републике 

Српске донијела сљедећа подзаконска акта:  

 

- Пословник о раду Комисије за концесије Републике Српске ("Службени гласник 

                       Републике Српске", број 77/04); 

- Упутство за процјену постојања јавног интереса ("Службени гласник Републике 

 Српске", број 103/05); 

- Правилник о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде 

                      ("Службени гласник Републике Српске", број 45/07, 63/07 и 101/07 ). 

- Правилник о преносу уговора о концесији и преносу власничких права 

концесионара("Службени гласник Републике Српске", број 107/09 ). 

 

У складу са чланом 14. Закона о концесијама и Пословником о раду, Народна скупштина Републике 

Српске, на приједлог Комисије и Владе Републике Српске, након проведене јавне расправе, усвојила 

је Документ о политици додјеле концесија ("Службени гласник Републике Српске", број 31/06").  

 

Документ о политици додјеле концесија даје опис привредних сектора и индустријских области које 

се могу, у виду концесије, делегирати и уступити домаћим и страним правним лицима, елементе  

концесионе политике, као и мјере за реализацију Закона о концесијама. 

 

Вишегодишња практична примјена Закона о концесијама указала је на потребу прецизирања, 

измјене и допуне појединих питања дефинисаних у Закону. С тим у вези на 31. сједници Народне 

Скупштине Републике Српске, одржаној 31.08.2006. године усвојен је Закон о измјенама и допунама 

Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 91/06). Доношењем овог закона 

јасно је исказана намјера подстицаја општих услова за промоцију развоја важних инфраструктурних 

пројеката путем концесионог модела. 

 

Уз активно учешће Комисије,  на  33. сједници Народне Скупштине, одржаној 11.09.2009. године, 

усвојен је Закон о измјенама и  допунама Закона о концесијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 92/09).  

 

Доношењем овог закона створили су се услови за бржу реализацију већ закључених концесионих 

уговора,  пооштрили су  се  и прецизирали услови за утврђивање јавног интереса за изградњу 

значајних енергетских објеката и др, утврђена је обавеза објављивања критерија за избор стратешког 

партнера,  кога  врши Влада, уз сагласност Народне скупштине. Дефинисањем  законске процедуре за 

избор стратешког партнера,  обезбјеђена је се пуна транспарентност поступка избора. 

 

У складу са Законом о концесијама, понуда будућег концесионара требала би да садржи:  

   - пуно име фирме, сједиште, фотокопију регистрације, име и презиме и својство  

      овлаштеног лица или другу идентификацију, по потреби; 

   - опис пројекта, као предмета понуде; 

   - студију или предстудију економске оправданости, а уколико студија односно  

      предстудија економске оправданости нису урађене, потребно је доставити  

      процјену оправданости и висину улагања; 

   - приједлог износа концесионе накнаде дат од стране понуђача и рок трајања  

      концесије; 

   - списак дозвола и одобрења са којима располаже потенцијални концесионар. 

 

Студију односно предстудију економске оправданости понуђач може и накнадно доставити, у року 

који ће се прецизирати Уговором о концесији.    
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На основу члана 14. став 5. и члана 27. став 1. Закона о концесијама, Комисија за концесије Републике 

Српске, уз сагласност Владе Републике Српске, донијела је Упутство за процјену постојања јавног 

интереса код самоиницијативне понуде.  

 

Упутством се ближе прописују услови, критерији, елементи и начин процјене постојања јавног 

интереса,  давање сагласности на процијењени јавни интерес као и верификација (потврда) 

постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде. 

 

Под општим критеријима за процјену постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде 

подразумјева се: 

   - конзистентност предложеног пројекта са Документом о политици додјеле  

     концесија; 

   - испуњење истих критерија који важе за понуде добијене јавним позивом,  

     укључујући финансијску и економску валидност, као и утицај на животну    

     средину и друштво у цјелини; 

   - обезбјеђење доказа да понуђач има финансијску и оперативну способност,  

     искуства и изворе да успјешно имплементира предложени концесиони пројекат. 

 

Елементе постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде чине: економска област, 

социолошка област, еколошка област, област уравнотеженог регионалног развоја и уређења и 

коришћења простора на коме се налази концесионо добро, који морају бити садржани у предстудији 

или студији економске оправданости додјеле концесије. 

 

Полазна основа за додјелу концесија путем јавног позива потенцијалним понуђачима и путем 

самоиницијативне понуде, је предстудија-студија економске оправданости. Студију економске 

оправданости код додјеле концесије путем јавног позива потенцијалним понуђачима израђује 

Концедент и доставља је Комисији на разматрање и одобравање. У случају да Концедент није 

израдио студију економске оправданости, Комисија може захтјевати да јавни позив укључи обавезу 

понуђача да изради студију економске оправданости у склопу које ће бити садржан елаборат о 

заштити околине. Код додјеле концесија путем самоиницијативне понуде, студију економске 

оправданости израђује Концесионар. 

Студија економске оправданости у погледу садржаја базира се на елементима који су, у пракси 

многобројних земаља са већ стандардизованом праксом додјеле концесије,  у складу са UNIDO 

metodama UN  (Организација УН за индустријски развој). 

Значај студије економске оправданости је у томе што се сви битни параметри концесионог поступка, 

као што су и јавни интерес, концесиона накнада, елементи Уговора о концесији, дефинишу на основу 

садржаја студије. 

 

У складу са чланом 28. Закона о концесијама, надлежно министарство или орган власти које одреди 

Влада Републике Српске (концедент) и правно лице основано у складу са законима Републике Српске 

у власништву домаћег и/или страног правног лица, коме се додјељује концесија (концесионар), 

закључују уговор о концесији. Приликом закључења уговора о концесији, уговорне стране постижу 

сагласност воља о циљу који ће се постићи извршењем уговора.  

У складу са одредбама члана 28. Закона о концесијама,  регулисан је садржај уговора о концесијама 

и сви битни елементи у истом.  

Због специфичности додјеле концесија у електроенергетском сектору (самоиницијативна понуда), 

одредбама уговора о концесији, концесионар се обавезује да: 

- Изради Главни пројекат из властитих средстава,у складу са важећим законским прописима; 

- Рјешава имовинско-правне односе, такође из властитих средстава; 

- Прибави електроенергетске и  урбанистичке сагласности, дозволе за изградњу и одобрења за 

грађење, водне, еколошке и друге дозволе, као и сва потребна овлаштења у складу са 

прописима Републике Српске; 

- Обезбиједи надзор током градње објеката у складу са законом и уговором о концесији; 

- Обезбиједи потребне услове за обављање техничких прегледа и добијање урбанистичких 

дозвола за објекте; 
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- За потребе обављања концесионе дјелатности, у складу са законом, региструје ново 

концесионо предузеће; 

- Обезбјеђује финансијска средства за реализацију уговора о концесији; 

- За изградњу објеката, производњу, уградњу опреме и транспорт, ангажује домаћа привредна 

друштва која имају потребне референце; 

- Реализује уговор о концесији у складу са роковима из уговора о концесији (рокови су 

проистекли из динамичког плана реализације исказаног у Студији изводљивости); 

- Природно богатство користи на начин којим неће наносити штету трећим лицима , режиму 

воде, природним обалама водотока и околине, те заштити природни и животињски свијет у 

том водотоку;  Ако и поред пажње настане штета, концесионар је обавезан да исту 

надокнади, предузме све мјере заштите и изврши санацију; 

- Ако за вријеме изградње или кориштења електрана нађе предмете који представљају 

вриједности природног, историјског или грађевинског наслијеђа Републике Српске, 

Концесионар је дужан предузети све мјере заштите истих; 

- Концесионар се обавезује да обезбиједи осигурање које укључује: 

А) осигурање током изградње објеката, 

Б) осигурање трећих лица, 

Ц) осигурање запослених, 

Д) осигурање моторних возила које користи концесионар, 

Е) осигурање у периоду експлоатације, 

Ф) осигурање подизвођача (ако их ангажује), 

Г) гаранције за извођење, 

Х) гаранција за функционалност. 

        -      Концесионар је дужен да изграђену електрану користи и одржава за вријеме трајања 

                концесије; 

- Дужан је да користи и одржава објекте са пажњом доброг привредника, у складу са законом 

и уговором о концесији; 

- Концесионар је обавезан да у складу са уговором о концесији плаћа концесиону накнаду и 

све друге законске обавезе; 

- Након истека концесионог периода, концесионар је обавезан да земљиште, објекте и опрему 

електране који су служили за кориштење концесије, без дугова, обавеза и терета преда у 

посјед и власништво концедента. 

 

Уговор о концесији представља есенцијалну и завршну компоненту политике додјеле концесије. 

Основ за закључење Уговора о концесији су Закон о концесијама и Одлука Владе о додјели 

концесије. 

 

Основне карактеристике Уговора о концесији по којима се разликује од класичних уговора грађанског 

права, огледа се у чињеници да је предмет уговора јавно добро, добро у општој употреби или 

обављање дјелатности од општег интереса. Уговор о концесији се разликује од акта управе, али и од 

грађанско-правних уговора, али је тај уговор по функционалном карактеру јавно-правни инструмент. 

Због нужности остваривања јавног интереса, концедент има овлашћење једностраног утицаја на 

правни однос поводом концесије и то на основу одлуке о додјели концесије. 

 

Уговор о концесији закључују у својству Концедента: Влада Републике Српске или по овлашћењу 

Владе надлежно Министарство или орган локалне управе, а у својству Концесионара правно лице 

коме је одлуком Владе додјељена концесија. 

 

У досадашањем провођењу Закона о концесијама у Републици Српској, према евиденцији коју води 

Комисија за концесије, укупно је закључено 263 уговора о концесијама.  
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Уговори су закључени у сљедећим областима, закључно са 12.08.2010. године: 

 

• 111 уговора о концесијама за изградњу и коришћење малих хидроелектрана и  

хидроелектрана (област енергетике); 

•   88  уговора о концесијама из области минерално-сировинског комплекса;  

•   59  уговора о концесији из области пољопривреде;    

•     4     уговора о концесији из области туризма; 

•     1   уговор о концесији из области саобраћаја и веза.  

•  

Комисија наглашава да су  активности у области енергетског сектора, у највећем броју случајева 

везане за изградњу и кориштење МХЕ. 

 

Неколико значајнијих додијељених концесија из области енергетике су  сљедећи закључени уговори 

о концесији: 

- за изградње и коришћењe „Термоелектранe Станари“, д.о.о. Добој, са компанијом ЕFT-a 

 GROUP, d.o.o. Станари, Добој; 

- за изградњу и коришћење малих хидроелектрана на ријеци Босни са компанијом  

TECHNOENERGY AS, Норвешка; 

- За изградњу и кориштење ХЕ „Улог“, на ријеци Неретви. 

 

Завршене и пуштене у комерцијални рад су сљедеће три МХЕ: 

- МХЕ „Дивич“, концесионара „Eling Inženjering“ д.о.о. Теслић, снаге  3,4 MW, 

- MХЕ „Сућеска“ концесионара „Energy Zoттer Bau“ Austrija,  снаге  1,8 MW . 

- МХЕ „Бистрица Б-5А“   концесионара „Бобар електрик“ д.о.о. Брод на Дрини, Фоча. 

 

Интензивне активности се воде на припремним радовима и изградњи сљедећих МХЕ: 

- МХЕ „Цијевна- 1“,  „Цијевна- 2“, „Цијевна- 3“, „Цијевна- 4“, концесионара Technor Energy AS, 

Norveška; 

- МХЕ „Б-3“, концесионара „Caldera company“ d.o.o. Laktaši и 

- МХЕ „Јабушница Ј-1“, концесионара „Hidroenergy“ d.o.o. Gacko 

- МХЕ Јована“ концесионара Савох“ д.о.о. Милићи 

- МХЕ „Испод Кушлата“, концесионара Ета д.о.о. Зворник; 

- МХЕ „Рзав 1,2,3,4,5“, концесионара  Рзав д.о.о.  Вишеград,  

- МХЕ „Скакавац-Грабовица“ и МХЕ „Грабовичка ријека“, концесионара Инвинг д.о.о. 

Власеница; 

-  МХЕ „Горњи Залуковик“ , Корона д.о.о.  Власеница.  

 

Приликом провјере и надзора рада концесионара, који су закључили уговоре о концесији за 

изградњу и кориштење МХЕ, Комисија је констатовала да се, поред  хроничног недостатка новчаних 

средстава и врло лошег, најчешће никаквог материјалног стања концесионара,  основни проблеми у 

реализацији уговора, односе на следеће: 

 

- У Националном парку Сутјеска нису дефинисани услови под којим се могу градити МХЕ; 

- Један број МХЕ слива ријеке Врбаса, посебно Врбање не уклапа се у постојећу водопривредну 

основу; 

- На појединим ријечним токовима изграђени су водозахвати, рибњаци, саобраћајнице; 

- На неким мјестима су бесправно изграђени грађевински објекти, па и читава насеља; 

- Поједине локације су постављене на подручју минских поља; 

- Администартивни послови везани за добијање разних сагласности и дозвола су неоправдано 

дуги; 

- Велики проблем представља блокада свих активности око израде МХЕ у општини Фоча; 

- Концесионари нису у правој мјери сагледали проблем прикључка МХЕ на мрежу. 
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Пошто Закон о концесијама допушта могућност преноса уговора о концесији на друго правно лице и 

преноса власничких права концесионара, уколико се догоди да из организационих, финансијских или 

других оправданих разлога концесионар више није у могућности извршавати обавезе из уговора о 

концесији, под условом да се прибави одобрење концедента и претходну сагласност Комисије, 

Комисија за концесије Републике Српске је уз сагласност Владе Републике Српске донијела  

Правилник о преносу уговора о концесији и преносу власничких права концесионара.  

 

Основни разлог за доношење подзаконског акта, Правилника  о поступку преносa  уговора о 

концесији и преносу власничких права концесионара садржан је у намјерама да се област преноса 

уреди подзаконским актом,  да би се убрзала реализација уговора о концесији и да се  избјегну 

могућности за недозвољене радње од стране појединих концесионара, које се односе на „трговину 

концесијама“.  

 

Правилником  о поступку преносa  уговора о концесији и преносу власничких права концесионара се 

уређује процедура давања одобрења и сагласности на пренос и закључење анекса уговора о 

концесији или одговарајућег новог правног акта о концесији између концедента и концесионара, у 

случају када концесионар има законски основ за остваривање тих права, те регулише промјена 

власничке структуре концесионара или промјена власника концесионара. 

 

Правилником о поступку преносa  уговора о концесији и преносу власничких права концесионара се 

детаљније разрађује и улога концедента у остваривању преноса концесионих права, будући да се као 

потписник уговора о концесији мора очитовати за сваку промјену уговора и статуса потписника 

уговора о концесији, чиме се задовољавају и одредбе Закона о облигационим односима.  

 

Поред овога потребно је изградњу малих хидроелектрана подржати од стране Владе Републике 

Српске кроз: 

- Регулацију гарантованих тарифа, субвенција и прикључења на мрежу, што су уобичајени 

подстицаји у земљама ЕУ; 

- Стварање предуслова за кориштење зелених цертификата из Kjoto Protokola, кроз убрзање 

активности везаних за формирање Именованог националног координатора БиХ, DNA-

(Designated National Authority). 

-  У складу са Законом о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“ број: 

75/10), потребно је дефинисати локације просторним документима, на којима је дозвољена и 

могућа изградња МХЕ, као и  услови за изградњу. 

 

Ове активности ће у значајној мјери оправдати исплативост, а тиме и брзину реализације пројеката 

изградње МХЕ. 

 

 

 

С поштовањем, 

 
 
 
 

Предсједник Комисије 

 

Предраг Ашкрабић 


