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На основу члана 39. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени глансик Републике 

Српске“ број: 97/16), а у вези са чланом 32. став 6. и 8. Закона о концесијама („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 59/13 и 16/18), члана 76. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сједници 

одржаној ________2019.године, донијела: 

 

 

 

П л а н 

утрошка средстава остварених од концесионих накнада у 2020.години 

 

 

1. Овим Планом нормативно се уређује расподјела намјенских средстава прикупљених од 

концесионе накнаде на подручју Града Добој у 2020.години, у размјери утврђеној Законом 

о концесијама, односно, укупно прикупљена концесиона накнада за обављање концесионе 

дјелатности на подручју Града Добој, за концесије које додјељује Влада Републике Српске 

дијелиће се између буџета Републике и буџета Града Добој у сразмјери утврђеној чланом 

32. став 2. Закона, по основу Одлуке о степену развијености јединица локалне самоуправе 

за посматрану годину. Тако прикупљена концесиона накнада  је приход буџета Града Добој. 

 

2. Одредбама члана 6. Закона о концесијама утврђене су области у којима је дозвољено 

обавање концесионе дјелатности (предмет концесије), а на територији Града Добој на снази 

су уговори за области: електроенергетике (изградња и коришћење МХЕ) и минерално – 

сировинске области (експлоатација/истраживање минералних сировина);  

 

3. Висина концесионе накнаде утврђује се у самом уговору о концесији. Списак важећих 

уговора о концесијама за концесионе дјелатности које се одвијају на територији Града 

Добој, а на основу посљедњих расположивих података Комисије за концесије Републике 

Српске и увида у Регистар концесија наведене Комисије, дат је у даљем тексту како слиједи: 

 

1) Уговор о концесији за експлоатацију тех.грађ.камена – кречњака, локалитет 

„Грапска, Осјечани, подручје Града Добој, закључен на период: 31.08.2006-

31.08.2031. (концеционар: Татић д.о.о. Осјечани - Добој 

2) Уговор о концесији за експлоатацију алкалних и хипералкалних вода, локалитет 

„Велика Прења“ (концесиона дјелатност одвија се на територији општине Петрово и 

Града Добој), закључен на период: 06.07.2005.-06.07.2035.године 

3) Уговор о концесији за експлоатацију тех.грађ.камена – кречњака, локалитет 

„Хардовац – Шеварлије“, Град Добој, закључен на период: 07.11.2006.-

07.11.2036.године 

4) Уговор о концесији за експлоатацију тех.грађ.камена – кречњака, локалитет 

„Карабеговац“, Град Добој, закључен на период 04.12.2006.-04.12.2036.године 

5) Уговор о концесији за истраживање и експлоатацију камена – кречњака, локалитет 

„Трбук“, Град Добој, закључен на период: 13.08.2007.-13.08.2037.године 

6) Уговор о концесији за истраживање и експлоатацију тех.грађ. камена – кречњака, 

локалитет „Орловача“, Град Добој, закључен на период: 28.04.2010.-

28.04.2030.године 



 

7) Уговор о концесији за експлоатацију тех.грађ.камена – кречњака, локалитет 

Осојница, Град Добој, закључен на период: 27.02.2015.-27.02.2040.године 

8) Уговор о концесији за експлоатацију тех.грађ.камена – кречњака, локалитет Горња 

Грапска, Град Добој, закључен на период: 20.02.2017.-20.02.2029.године 

9) Уговор о концесији за изградњу МХЕ Пакленица, на ријеци Пакленица, локалитет 

Доња Пакленица – Рјечица), закључен на период: 12.01.2007.-12.01.2037.године 

10) Уговор о концесији за изградњу МХЕ Цијевна III код Добоја, закључен на период: 

12.01.2007.-12.01.2037.године 

 

Иако је у протеклом извјештајном периоду једностраним раскидима уговора дошло до 

значајнијег броја раскида уговора о концесијама чија се концесиона дјелатност одвијала на 

територији Града Добој (изградња већине МХЕ на ријеци Босни), мишљења смо да се ефекти 

истих неће битно одразити на планирање остварења прихода од концесионих накнада, из 

разлога што годинама по основу истих нису ни остваривани приходи.  

 

4. Водећи се динамиком и степеном наплате из претходног извјештајног периода, те 

доступним Извјештајима Комисије за концесије Републике Српске, у којим је описно 

презентован остварени ниво обима експлоатације предмета концесије и на подручју Града 

Добој, утврђено је да структуру остварених прихода Града Добој у највећем дијелу чине 

приходи остварени од експлоатације минералних сировина, док су статуси уговора који се 

односе на изградњу МХЕ, или у фази мировања из разлога нерјешавања имовинско-правних 

односа, односно, у почетној фази реализације, након добијених потребних дозвола. Из 

претходно наведених разлога, мишљења смо да до значајнијих осцилација у кретању 

остварења ове врсте непореских прихода у посматраном периоду неће доћи. У претходном 

периоду по основу концесионих накнада остварено је: са                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31.12.2016.године 132.718,00 КМ, 31.12.2017.године 140.802,00 КМ,  31.12.2018.године 

130.743,52 КМ, и са даном 01.10.2019.год.119.219,00 КМ.Сходно напријед наведеном, 

очекивани приход у 2020.години по основу концесионих накнада пројектује се на 200.000,00 

КМ. 

 

5. Утрошак укупно планираних средстава остварених од концесионих накнада у 

2020.години планиран је у границама одредби члана 32. став 6. Закона о концесијама како 

слиједи: 

 

- Изградња и реконструкција примарних инфраструктурних објеката који су у 

функцији привредног развоја: топловоди, водоводи, канализација, локални и 

некатегорисани путеви у складу са Програмом уређења грађевинског земљишта, 

Програмом одржавања, заштите, реконструкције и изградње путева, те Програмом 

одржавања, санације и реконструкције водопрвредних објеката и водотокова, којим 

планским актима се утврђују приоритети инвестирања у наведену инфраструктурну 

имовину. Предвиђени износ средстава: 150.000,00КМ 

- Изградња нових и/или проширење постојећих привредних капацитета, укључујући и 

могућност стимулативног кредитирања, у складу са одредбама Плана капиталних 

инвестиција и Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја за посматрани 

период. Предвиђени износ средстава:  50.000,00КМ 

 



 

6. Средства из тачке 5. овог Плана имају строго намјенски карактер и не могу бити 

искоришћена у друге сврхе осим оних утврђених чланом 32. став 6. Закона о концесијама. 

 

7. Овај План подлијеже измјенама и допунама у складу са објективним околностима на које 

Град Добој не може утицати. 

 

8. Праћење трошења средстава остварених од концесионих накнада вршиће Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности у сарадњи са Одјељењем за финансије, а искључиво 

Комисија за концесије Републике Српске има утврђену надлежност да врши провјеру и 

надзор рада концесионара, у складу са одредбама уговора о концесији, непосредним увидом 

у обављање концесионе дјелатности и константним праћењем квалитета и квантитета 

производа и услуга, те позитивних и негативних ефеката концесионе дјелатности. 

 

9. О степену реализације овог Плана биће сачињен Извјештај о утрошку средстава 

прикупљених од концесионе накнаде, током првог квартала текуће године за претходну. 

 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                             ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


