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       BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

 

 

Број: 01-26-7-013-2/18 

Сарајево, 18.10.2018. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (2) Закона о 

конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву за давање 

мишљења Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона, Кучуковићи број 2, 72 000 

Зеница, на 39. (тридесетдеветој) сједници одржаној дана 18.10.2018. године, донио је 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 26.09.2018. године под бројем: 01-26-7-013-1/18, запримио Захтјев Министарства за 

привреду Зеничко-добојског кантона, Кучуковићи број 2, 72 000 Зеница (у даљем тексту: 

Министарство или Подносилац захтјева), којим је затражио мишљење о усклађености 

Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању минималних накнада за 

концесије („Службене новине Зеничко-добојског кантона“ број 6/13, у даљем тексту: 

Приједлог Одлуке), са Законом о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 

80/09, у даљем тесту: Закон). 

 

 У Захтјеву се наводи слиједеће: 

 

- Министарство је након покренутих активности за додјелу концесија за истраживање и 

експлоатацију угља за ЗД Рудник мрког угља „Зеница“ д.о.о. Зеница (у даљем тексту: 

РМУ Зеница), ЗД Рудник мрког угља „Какањ“ д.о.о. Какањ (у даљем тексту: РМУ 

Какањ) и ЗД Рудник мрког угља „Бреза“ д.о.о. (у даљем тексту: РМУ Бреза) закључило 

да изврши измјене и допуне Одлуке о утврђивању минималних накнада за концесије 

(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“ број 6/13, у даљем тексту: Одлука), на 

начин да се измјене износи основица минималне једнократне и годишње концесионе 

(текуће) накнаде; 

 

- Одлука предвиђа једнократну концесиону накнаду за све минералне сировине у износу 

од 10.000,00 КМ по хектару истражно-експлоатацијског простора, те текућу 

концесиону накнаду од 5% средње тржишне цијене по тони (или м³ растресите масе) 

минералне сировине; 

 

- Министарство истиче да тренутни износи концесионих накнада према Одлуци 

представљају енормно оптерећење за руднике, па је сврха измјена и допуна Одлуке, 

усаглашавање висине концесионих накнада са концесионим накнадама у Тузланском 

кантону, које износе: једнократна концесиона накнаде 187,00 КМ по хектару и 

континуирана концесиона накнада од 0,80 КМ по тони минералне сировине; 

 

- Циљеви предложених мјера су: стицање услова за закључење концесионих уговора, 

увећање буџета Зеничко-добојског кантона и локалних заједница, деблокада поступака 

прибављања дозвола од Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, те 

хармонизација концесионог оптерећења (цијена) угља у Федерацији Босне и 

Херцеговине; 
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- У поступку припреме Приједлога Одлуке учествовали су представници 

општина/градова (Зеница, Какањ и Бреза) и представници рудника, уз напомену да се 

предложене измјене и допуне Одлуке односе искључиво на минералну сировину угаљ. 

 

Правни основ за доношење Приједлога Одлуке је члан 16. став (2) Закона о Влади 

Зеничко-добојског кантона-Пречишћени текст („Службене новине Зеничко-добојског кантона“ 

број 7/10) и члан 18. Закона о концесијама-Пречишћени текст („Службене новине Зеничко-

добојског кантона“ број 5/03, у даљем тексту: Закон о концесијама).  

 

Чланом 18. Закона о концесијама предвиђено је да накнаде за концесију утврђене 

уговором представљају приход Зеничко-добојског кантона и опћина на чијем се подручју 

предмет концесије налази, а у складу са прописом Владе Зеничко-добојског кантона. 

 

У Приједлогу Одлуке, између осталог, се наводи: 

 

- У члану 2. тачка а) Одлуке, иза ријечи „предмет концесије, додају се ријечи: „с тим да 

се изузетно, с обзиром да се већином ради о великим новчаним износима, једнократна 

концесиона накнада за концесије чији је предмет истраживање и/или експлоатација 

енергетских минералних сировина може у складу са закљученим концесионим 

уговорима наплаћивати и у ратама и то максимално до (..)**1“. 

 

- У члану 3. став (1) Одлуке у табели под 1. у посљедњој колони износ од „10.000,00 

КМ/ха замјењује се износом од (..)**. 

 

- У члану 4. став (1) Одлуке у табели под 1. у трећој колони основица „СТЦ“ (средња 

тржишна цијена) замјењује се основицом (..). 

 

- У члану 4. став (1) Одлуке под 1. у четвртој колони, јединица мјере „м³“ замјењује се 

јединицом мјере „(..)**“. 

 

- У члану 4. став (1) Одлуке под 1. у посљедњој колони, износ  (КМ/јединици мјере) „5% 

СТЦ“ замјењује се износом „(..)**“. 

 

Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 25. став (2) Закона надлежно да на нацрте, 

приједлоге закона и других прописа из области које имају утјецаја на тржишну конкуренцију 

даје мишљење о њиховој усклађености са Законом. 

 

Конкуренцијски савјет је размотрио Приједлог Одлуке и оцијенио да не садржи одредбе 

које могу спречавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију на тржишту Босне 

и Херцеговине, јер предложене измјене подразумијевају смањење концесионих накнада у 

Зеничко-добојском кантону код експлоатације енергетске минералне сировине. 

 

На основу наведеног, Конкуренцијски савјет сматра да је Приједлог Одлуке усаглашен 

са Законом. 

 

Ово мишљење је дато искључиво на основу података наведених у Захтјеву, те уколико 

дати подаци одступају од стварног чињеничног стања, ово мишљење се не може примјенити. 

 

 

 

                                                                                                               Предсједница  

 

       Адиса Бегић 

                                                 
1 (..)** - Подаци представљају пословну тајну, у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 


