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Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка 
''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 

водотока'' 
 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI оквиром ревизије за јавни 
сектор, провела накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизијe учинка 
''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 
водотока'' који је објављен 2015. године.  

Накнадни преглед подразумијева испитивање мјера и активности на провођењу 
препорука које су по Извјештају ревизије учинка предузете од стране Владе Републике 
Српске, Министарства енергетике и рударства, Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Јавне установе ''Воде Српске'', Републичке управе за 
инспекцијске послове и утврђивање статуса проведености препорука у складу са 
Методологијом ревизије учинка. 

Накнадни преглед показује да надлежне институције за управљање експлоатацијом 
минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока нису доставиле акционе 
планове Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, иако су свако у 
складу са својим надлежностима за управљањe експлоатацијом минералних ресурса и 
чишћењем материјала из водотока предузимале одређене мјере и активности на 
провођењу препорука. На основу информација о активностима и показатеља о 
оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од 20 датих 
препорука двије препоруке потпуно проведене, тринаест препорука дјелимично 
проведено, за три препоруке провођење је у току, а двије препоруке нису проведене. 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са одредбама 
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, је доставила Нацрт извјештаја 
институцијама обухваћеним овим накнадним прегледом, Влади Републике Српске, 
Министарству енергетике и рударства, Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Јавној установи ''Воде Српске'' и Републичкој управи за инспекцијске 
послове. На Нацрт извјештаја примједбе је доставило Министарство енергетике и 
рударства које су дјелимично прихваћене, те су на основу истих извршена одговарајућа 
усклађивања у Извјештају о накнадном прегледу. 

Коначан извјештај је достављен свим институцијама којима се у складу са Законом о 
ревизији јавног сектора Републике Српске треба доставити. Извјештај ће бити доступан 
јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног сектора Републике 
Српске, www.gsr-rs.org. 

Главни ревизор je донио Одлуку да се проведе овај накнадни преглед. Накнадни преглед 
провео је ревизорски тим у саставу Далиборка Милијевић, вођа ревизорског тима и 
Милена Броћета, члан ревизорског тима. 

 

                                                                                                             Главни ревизор       

                                                                                                                      Јово Радукић, с.р. 

http://www.gsr-rs.org/
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 
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МИЕР/МЕР 
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МПШВ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  
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1 УВОД 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту: ГСРЈС РС) 
је провела ревизију учинка и у октобру 2015. године објавила Извјештај ревизије учинка 
''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 
водотока''. Основни циљ ревизије је био да се испита да ли су надлежне институције у 
Републици Српској (у даљем тексту: РС) учинковито, квалитетно и транспарентно 
управљале процесима експлоатација и истраживања минералних ресурса и чишћења 
материјала из водотока.  

Основни налази и закључци у Извјештају ревизије учинка из 2015. године су показивали 
да процеси додјеле експлоатације минералних ресурса и чишћења материјала из 
водотока нису били у потпуности ефикасни. На ефикасност и квалитет концесионог 
управљања експлоатацијом минералним сировинама су утицали и недовољна и 
неодговарајућа правна регулатива. Министарство индустрије, енергетике и 
рударства/сада Министарство енергетике и рударства (у даљем тексту: МИЕР/МЕР) није 
имало адекватна правила, критеријуме и стандарде одређивања и уговарања 
концесионих накнада за експлоатацију минералних ресурса. Надлежне институције у 
овим областима, Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада РС), МЕР, Комисија 
за концесије Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: МПШВ) и Јавна установа ''Воде Српске'' (у даљем тексту: 
ЈУ ''Воде Српске'') нису располагале поузданим механизмима управљачког надзора и 
мониторинга над експлоатацијом минералних ресурса и материјала из водотока. На 
управљање минералним ресурсима и чишћење материјала из водотока у значајној мјери 
је утицао недостатак кључних стратешких аката, подзаконских прописа и неадекватна 
организација. Корективни и превентивни приступ Републичке управе за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: РУИП) нису давали жељене резултате у надзору над 
управљањем експлоатацијом минералних сировина и материјала из водотока. 

Овим накнадним прегледом провођења препорука датих у Извјештају ревизије учинка 
''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 
водотока'' се испитује како су надлежне институције реаговале на Извјештај, да ли су 
донесени акциони планови, да ли је поступано по акционим плановима и испитивање 
проведених мјера и активности на провођењу препорука. Укупно је дато 20 препорука, 
од којих четири препоруке Влади РС, шест препорука МЕР, шест препорука МПШВ и ЈУ 
''Воде Српске'' и четири препоруке за РУИП, како је приказано у Табели. 

Табела 1. Препоруке по нивоима надлежности ''Управљањa експлоатацијама 
минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока'' 

Ред.бр. Институције Број препорука 

1 Влада РС  4 

2 МИЕР/МЕР 6 

3 МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' 6 

4 РУИП 4 

УКУПНО: 20 

Испитивања предузиманих мјера и активности на провођењу препорука ревизије су 
вршена у МЕР, МПШВ, ЈУ ''Воде Српске'' и РУИП.1 Накнадним прегледом је обухваћен 

                                                
1 Током провођења накнадног прегледа провођења препорука обављен је телефонски разговор 
са Предсједницом Комисије за концесије Републике Српске. 
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период од шест година, а што подразумијева период од објављивања Извјештаја 
ревизије учинка 2015. године до краја 2021. године. 

У вршењу накнадног прегледа као извори података и информација кориштени су: 

 регулаторни и плански акти усвајани у посматраном периоду; 

 подаци и информације из упитника које су, по захтјеву у дефинисаној структури, 
попуњавале институције обухваћене накнадним прегледом; 

 подаци и информације добијени путем интервјуа са надлежним и запосленим у 
институцијама обухваћеним накнадним прегледом; 

 програми рада институција и извјештаји о њиховој реализацији; 

 планови и програми са мјерама и активностима на провођењу препорука; 

 извјештаји и информације о стању у овој области и о одређеним специфичним 
питањима у функционисању и дјеловању надлежних институција за управљање 
експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока који се 
односе на посматрани период. 
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2 ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА 

У сврху извјештавања о начину провођења препорука ревизије учинка у посматраном 
периоду накнадног прегледа и потребне оцјене нивоа проведености сваке од препорука 
и за сваки од субјеката повезану са одређеним обимом надлежности, могући статуси 
проведености су класификовани у пет категорија: 

ПРЕПОРУКА 
ЈЕ ПОТПУНО  
ПРОВЕДЕНА  

- институције су провеле или у континуитету проводе препоруку; 

- потпуно провођење препоруке је документовано.  

ПРЕПОРУКА 
ЈЕ 

ДЈЕЛИМИЧНО  
ПРОВЕДЕНА  

- институције су предузеле активности на провођењу препоруке; 

- институције проводе активности, али препорука није у 
потпуности проведена; 

- дјелимично провођење препоруке је документовано. 

ПРОВОЂЕЊЕ 
ПРЕПОРУКЕ 

У ТОКУ 

- институције су предузеле активности на провођењу препоруке; 

- активности институција се не проводе континуирано и 
планираном динамиком; 

- препорука није проведена ни у потпуности, ни дјелимично; 

- активности у току документоване. 

ПРЕПОРУКА 
НИЈЕ  

ПРОВЕДЕНА  

- институције нису предузеле активности на провођењу 
препоруке; 

- препорука није проведена ни дјелимично, ни у потпуности; 

- није документовано да су се предузимале мјере на провођењу 
препоруке. 

ПРЕПОРУКА 
НИЈЕ  

АКТУЕЛНА 

- институције нису предузимале активности на провођењу 
препоруке, у међувремену су наступиле околности које су 
препоруку учиниле неактуелном (промјена регулативе, 
надлежности, одговорности и др.). 

Након објаве Извјештаја ревизије учинка ''Управљање експлоатацијама минералних 
ресурса и чишћењем материјала из водотока'' Влада РС, ресорна министарства, ЈУ 
''Воде Српске'' и РУИП нису ГСРЈС РС доставили Акциони план за провођење препорука.  

Налази накнадног прегледа провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка 
''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 
водотока'', у овом поглављу се презентују у складу са структуром датих препорука. То 
подразумијева да се налази презентују посебно за сваку од датих препорука и да се 
односе на институције обухваћене ревизијом учинка. 
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 Препоруке за Владу Републике Српске 

 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

У посматраном периоду од објављивања наведеног Извјештаја ревизије учинка у октобру 
2015. године до краја 2021. године Влада РС и надлежне институције су предузимале 
значајан број мјера и активности на провођењу препоруке.  

МЕР је у првом кварталу 2021. године донијело рјешење о именовању радне групе за 
израду Стратегије управљања минералним сировинама Републике Српске до 2032. 
године. Радна група је именована од представника МЕР, Републичког завода за 
геолошка истраживања (у даљем тексту: Гео-завод) и академске заједнице. Спроводе се 
активности на изради ситуационе анализе стања у области управљања минералним 
сировинама у претходном периоду и консултације са представницима пословне и 
академске заједнице, невладиног сектора и других интересних група грађана, како би се 
на адекватан начин дефинисали приoритети и мјере и идентификовали кључни 
стратешки пројекти који ће бити од највећег значаја за остваривање стратешких циљева 
који се дефинишу. Средњорочним планом рада за период 2022. до 2024. године и 
Планом рада МЕР за 2022. години планирано је да се Стратегија управљања 
минералним сировинама Републике Српске упути на сједницу Владе РС у четвртом 
кварталу 2022. године. 

Народна скупштини Републике Српске (у даљем тексту: НС РС) је усвојила Стратегију 
интегралног управљања водама Републике Српске 2015-2024. година у 2016. години.2 
Стратегија интегралног управљања водама, по својој суштини, је стратешки развојни 
документ на основу којег надлежна министарства и Влада РС проводе дефинисане 
активности у циљу остварења стратешких циљева развоја сектора вода и заштите 
водних ресурса на територији РС. Стратегија интегралног управљања водама је 
донесена као законска обавеза3, којом се на свеобухватан начин дефинише политика 
интегралног управљања водама РС у свјетлу европских и међународних правила и 
принципа. Стратегијом интегралног управљања водама је дефинисан циљ највишег реда 
као остваривање јединственог, управљаног и потпуно усклађеног водног режима на 
подручју РС, на сваком од њена два обласна ријечна слива. У циљу побољшања 
интегралног управљања водама Влада РС је 2018. године донијела Одлуку о усвајању 
Плана управљања обласним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Саве Републике 

                                                
2 Одлука о усвајању Стратегије интегралног управљања водама Републике Српске 2015-2024. 
године (''Службени гласник Републике Српске'', број 17/16) 
3 Закон о водама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17), члан 23. 

Прва препорука 

Влада Републике Српске ради успостављања ефикасног рада надлежних институција и 
ефективних процеса управљања минералним ресурсима, уређења корита и чишћења 
водотока и инспекцијског надзора треба да креира и успостави стратешки управљачки 
оквир кроз Стратегију управљања минералним ресурсима, Стратегију интегралног 
управљања водама, Стратегију развоја Републичке управе за инспекцијске послове, 
Казнену политику Републичке управе за инспекцијске послове и Планове унапређења 
интегритета и борбе против корупције. 
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Српске (2018-2021. година), као и Одлуку о усвајању Плана управљања обласним 
ријечним сливом (дистриктом) ријеке Требишњице Републике Српске (2018-2021. 
година).4 Оба ова плана су стратешки документи којима се, у складу са Законом о водама 
Републике Српске5 (у даљем тексту: Закон о водама), дефинише интегрално управљање 
водама у РС на нивоу обласних ријечних сливова. Овим одлукама Владе РС претходио 
је низ активности МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' на изради планова управљања, уз 
координацију са надлежним институцијама у РС, ФБиХ и уз учешће јавности. МПШВ је у 
2019. години израдило Нацрт Плана управљања ризиком од поплава за слив ријеке 
Врбас РС и један је од значајнијих докумената сектора вода, јер представља прекретницу 
на плану управљања водама у РС. До краја посматраног периода обухваћеног 
накнадним прегледом исти није усвојен. 

Стратегија развоја Републичке управе за инспекцијске послове у посматраном периоду 
није донесена. Од 2018. године РУИП доноси средњорочне, односно трогодишње 
планове рада, којим се дефинишу стратешки циљеви и оперативни циљеви за сваки 
сектор појединачно. У средњорочним плановима су дате и мјере учинка за излазне 
(директне) резултате по годинама на који се план односи. На основу средњорочних 
планова израђују се годишњи планови рада РУИП, у којима се, за сваки сектор 
појединачно, планирају активности на годишњем нивоу. Реализација активности 
планираних годишњим плановима рада је видљива у полугодишњим и годишњим 
извјештајима о раду. Полугодишњи и годишњи извјештај о раду сектора се достављају 
ресорним министарствима, док РУИП једном годишње подноси Влади РС извјештај о 
раду, на основу члана 7. Закона о инспекцијама6. 

У посматраном периоду институције обухваћене овим накнадним прегледом су у складу 
са Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској од 2018-2022. године 
донијеле Планове унапређења интегритета и борбе против корупције. 

 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

У МЕР је након објављивања Извјештаја ревизије учинка извршена анализа регулаторног 
оквира и након уочених недостатака донесен је нови Закон о рударству7 и прописани 
подзаконски акти. Од подзаконских аката донесени су:  

 Правилник о садржају акта о процјени ризика у рударству8;  

 Правилник о извођењу рударских радова који нису у вези са експлоатацијом 
минералних сировина9;  

                                                
4 163. сједница Владе Републике Српске, одржана 08.02.2018. године 
5 ''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17 
6 ''Службени гласник Републике Српске'', број 18/20 
7 ''Службени гласник Републике Српске'', број 62/18 
8 ''Службени гласник Републике Српске", број 88/20 
9 ''Службени гласник Републике Српске", број 60/20 

Друга препорука 

Влада Републике Српске и надлежна министарства ће комплетирати и адресирати све 
уочене недостатке регулаторног оквира, како усвајањем недостајућих подзаконских и 
програмских аката, тако и кроз усклађивање ''граничних'' закона и побољшавање 
постојећих законских и подзаконских рјешења. 
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 Правилник о садржају годишњих извјештаја о експлоатацији минералних 
сировина10;  

 Правилник о одобравању експлоатационог поља11;  

 Правилник о рударским геодетским мјерењима12;  

 Правилник о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области 
рударства13;  

 Правилник о изради, ревизији и одобравању рударских пројеката14;  

 Правилник о полагању стручног испита у области рударства15. 

Од подзаконских аката предвиђених Законом о рударству, није донесена Уредба о 
управљању рударским отпадом, чија је израда у току.  

Закон о геолошким истраживањима16 је од усвајања 2013. године до данас мијењан два 
пута како би се отклонили уочени недостаци у току примјене. Донесен је један од два 
нова правилника која су прописана измјенама и допунама Закона и то Правилник о 
начину успостављања и вођења катастра клизишта17, док је у току израда Правилника о 
геотехничким истраживањима и испитивањима. 

Што се тиче Закона о концесијама18, од усвајања 2013. године, мијењан је  и допуњаван 
три пута и то 2018, 2020. и 2021. године. Како су уочавани одређени недостаци, тако су 
вршене и измјене. Измјенама и допунама је на јаснији начин дефинисано покретање 
поступка додјеле концесије од стране надлежног органа, по иницијативи 
заинтересованог лица и преговарачки поступак. На јаснији начин је дефинисан поступак 
продужења рока на који је додијељена концесија. Јасније су дефинисани начини 
обрачуна и плаћања концесионе накнаде у области електроенергетике, енергената, 
рударства, геологије и другим областима. МЕР је донијело Правилник о концесионим 
накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и 
геологије19.  

У МПШВ је извршена анализа недостатака регулаторног оквира и припремљени и 
усвојени су одређени прописи и то Правилник о начину дислокације и вађења материјала 
из водотока20 који је престао да важи доношењем новог Правилника о условима и начину 
одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока21, Правилник 
о Водном информационом систему22 и Правилник о одржавању водних објеката23. МПШВ 
је у посматраном периоду радило анализу усклађености Закона о концесијама и 
материјалних прописа у области управљања водама. Припремљени и усвојени 

                                                
10 "Службени гласник Републике Српске", број 110/19 
11 "Службени гласник Републике Српске", број 99/19 
12 "Службени гласник Републике Српске", број 37/19 
13 "Службени гласник Републике Српске", број 109/18 и 7/19 
14 "Службени гласник Републике Српске", број 11/19 
15 "Службени гласник Републике Српске", број 28/19 
16 "Службени гласник Републике Српске", број 110/13, 91/17 и 107/19 
17 "Службени гласник Републике Српске", број 20/18 
18 ''Службени гласник Републике Српске", бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21 
19 "Службени гласник Републике Српске", број 79/18 
20 ''Службени гласник Републике Српске'', број 24/17 и 40/17 
21 ''Службени гласник Републике Српске'', број 18/20, 45/20 и 15/21 
22 ''Службени гласник Републике Српске'', број 71/20 
23 ''Службени гласник Републике Српске'', број 32/18 
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Правилник о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу 
материјала из водотока је усаглашен са чланом 6. Закона о концесијама.  

Међутим, Комисија за концесије истиче проблем неусаглашености постојеће законске 
регулативе из појединих области са Законом о концесијама што се првенствено односи 
на додјелу концесије у водним токовима, а за експлоатацију шљунка и пијеска, посебно 
наглашавајући да су земље у окружењу у протеклом периоду закључиле већи број 
концесија за експлоатацију шљунка и пијеска, а које се успјешно реализују. У РС још 
увијек нема ниједног закљученог уговора из ове области, као ни поднесених захтјева који 
се налазе у процедури за додјелу концесије, иако се овај ресурс експлоатише и користи. 

 

Статус препоруке: Препорука није проведена 

Образложење статуса: 

Доношењем новог Закона о републичкој управи24 извршена је, између осталог, 
реорганизација МИЕР. Одређени послови су подијељени између МЕР и Министарства 
привреде и предузетништва. Одређени ресори који су били у оквиру МИЕР су по новом 
Закону о републичкој управи у МЕР, и то Ресор енергетике и Ресор рударства и геологије, 
а одређени ресори у оквиру Министарства привреде и предузетништва и то Ресор 
индустрије и Ресор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.  

Ресор за рударство и геологију обавља послове који се односе, између осталог, на развој 
и унапређење области рударства и геологије; експлоатацију минералних сировина и 
геолошка истраживања; стратешко планирање и рационално коришћење минералних 
сировина; овјеру резерви минералних сировина; вођење поступка додјеле концесије; 
праћење реализације уговора о концесији; вођење катастра истражних простора, вођење 
катастра експлоатационих поља; израду закона и подзаконских аката из области 
рударства и геологије и обављање других управних и стручних послова из надлежности 
ресора. У Ресору за рударство и геологију послови су подијељени између Одјељења за 
рударство и Одјељења за геологију. 

Што се тиче МПШВ, у оквиру Ресора за водопривреду, обављају се послови који се 
односе, између осталог, на управно-правне и друге стручне послове у припреми и 
спровођењу закона и подзаконских аката у области водопривреде, припремање 
стратешких и развојних политика управљања водама, водопривредним објектима и 
јавним водним добром са аспеката регулисања водног режима, предлагање развојних 
докумената (планова) интегралног управљања водама, на поступке за додјелу концесија 
на водама и јавном добру у складу са надлежностима МПШВ у тој области, праћење 
стања водних ресурса и припремање информација из области управљања водама за 
надлежне институције и међународну размјену, вршење надзора над радом ЈУ ''Воде 
Српске'' и друге послове и активности који су одређени прописима. 

                                                
24 ''Службени гласник Републике Српске'', број 115/18 и 111/21 

Трећа препорука 
Влада Републике Српске ће у сарадњи са надлежним одборима Народне Скупштине 
Републике Српске, Комисијом за концесије и Републичком управом за инспекцијске 
послове преиспитати и анализирати рад Ресора за рударство у Министарству 
индустрије, енергетике и рударства и Ресора за водопривреду у Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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У посматраном периоду је извршена реорганизација МИЕР, али није било посебних 
активности око преиспитивања и анализирања рада ресора надлежних за управљање 
јавним минералним и водним добрима. 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена  

Образложење статуса: 

Сарадња Владе РС, надлежних институција, јавних универзитета и професионалних 
асоцијација се најчешће одвија приликом израде стратешких и других развојних 
докумената гдје чланове радних група поред представника надлежних институција чине 
и представници академске заједнице и професионалних асоцијација. Такав примјер је и 
израда Стратегије управљања минералним сировина РС гдје чланове радне групе чине 
и представници академске заједнице, као и приликом израде других стратешких и 
развојних докумената Владе РС и њених институција.  

Гео-завод је управна организација у саставу МЕР, чији је оснивач Влада РС, која обавља 
послове из области геолошких истраживања. Гео-завод врши основна геолошка 
истраживања која су од посебног значаја за РС и израђује дугорочни програм развоја 
геолошких истраживања на период од десет година који усваја НС РС, врши и послове 
на изради основних геолошких, хидрогеолошких, инжењерско-геолошких и других 
геолошких карата. Гео-завод припрема геолошке подлоге за просторна планирања и 
друге активности у областима рударства, водоснабдијевања, формира и припрема 
податке за геолошки информациони систем, као саставног дијела јединственог 
информационог система РС. Такође, утврђује и предлаже Влади РС стратешке 
минералне сировине с приједлогом мјера за њихово коришћење и врши израду 
правилника, стандарда и норматива у области геолошких истраживања, формира и води 
фонд стручне документације о геолошким истраживањима на подручју РС. 

ЈУ ''Воде Српске" управља водама, јавним водним добром, као и водним и 
хидротехничким објектима и системима, ријекама. ЈУ ''Воде Српске'' има улогу извршног 
органа који врши припрему и имплементацију планова и програма управљања водама. 
Такође,  припрема годишњи план рада, финансијски план, извјештај о раду за претходну 
годину, финансијски извјештај и дугорочне и средњорочне планове управљања водама 
и друге планове и извјештаје о управљању водама и водним добрима, водне акте на које 
сагласност даје МПШВ. 

 

Четврта препорука 
Влада Републике Српске ће у сарадњи са надлежним институцијама развити 
континуиране и синергетске програме сарадње између надлежних министарстава, 
Републичким заводом за геолошка истраживања, ЈУ ''Воде Српске'', Републичком 
управом за инспекцијске послове, јавних универзитета и професионалних асоцијација. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 
 

 Извјештај о накнадном прегледу провођења препорука из Извјештаја ревизије 
учинка РУ 006-14 ''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и 
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 Препорукe за Министарство енергетике и рударства 

 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

У периоду обухваћеном накнадним прегледом, а у складу са одредбама Закона о 
геолошким истраживањима, дјелимично је успостављен Геолошки информациони 
систем РС.  

Геолошки информациони систем РС, према члану 51. Закона о геолошким 
истраживањима, представља интерактивни, логички уређен скуп електронски 
архивираних података о свим  врстама геолошких проучавања и истраживања и 
резултатима тих радова, геолошким ресурсима и резервама минералних сировина, 
подручјима на којима су вршена или се врше геолошка проучавања и истраживања, 
геолошким феноменима, геонаслијеђу, као и другим информацијама од интереса за 
остваривање права и дужности РС у планирању геолошких истраживања, одрживог 
развоја, коришћења и заштите геолошке и животне средине. Успостављање и 
одржавање овог система врши Гео-завод.  

Гео-завод, располаже са наведеним подацима за успостављање Геолошког 
информационог система РС и спровео је припреме за успостављање истог. Међутим, 
није извршена набавка серверске лиценце и деск-топ лиценци које би омогућиле да 
систем буде видљив на интернету. Гео-завод има успостављен Фонд стручне 
документације, односно збирку геолошке документације коју чува и Банку језгара 
истражних бушотина од интереса за основна геолошка истраживања у РС.  

Комисија за концесије РС, како је дефинисано чланом 53. тачка л. Закона о концесијама, 
води регистар уговора о концесијама међу којима се налазе и уговори о концесијама за 
експлоатацију минералних сировина. Регистар уговора о концесији је успостављен и 
јавно доступан на интернет страници Комисије за концесије РС. Вођење регистра 
уговора о концесији је дефинисано Правилником о садржају и начину вођења регистра 
уговора о концесијама25.  

Подаци у регистру уговора о концесији, који су доступни на сајту Комисије за концесије 
РС, нису ажурирани. Доступни подаци о уговорима о концесијама обухватају период од 
2000. до јуна 2018. године. Комисија за концесије РС је у 2019. години набавила нови 
софтвер WordPress plugin за развој регистра уговора о концесији. Тренутно се ради на 
ажурирању регистра уговора о концесији који ће се у наредном периоду објавити на сајту 
Комисије за концесије РС.26 

 

                                                
25 ''Службени гласник Републике Српске'', број 65/14 
26 Телефонски разговор са Предсједницом Комисије за концесије Републике Српске_ 
https://koncesije-rs.org/registar/  

Прва препорука 

Министарство енергетике и рударства ће коришћењем капацитета Републичког завода 
за геолошка истраживања успоставити и учинити јавно доступним јединствени 
технички регистар минералних налазишта и експлоатација у Републици Српској. 

https://koncesije-rs.org/registar/
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Статус препоруке: Препорука је потпуно проведена  

Образложење статуса: 

У посматраном периоду МЕР је успоставило катастар одобрених истражних простора и 
евиденције одобрених експлоатационих поља.  

Законом о геолошким истраживањима у члану 26. прописано је да МЕР води катастар 
одобрених истражних простора. Начин вођења катастра одобрених истражних простора 
прописан је Правилником о начину вођења катастра одобрених истражних простора27. У 
складу са наведеним прописима МЕР је успоставило катастар одобрених истражних 
простора који је доступан на њиховој интернет страници. Катастар одобрених истражних 
простора се води у писаној и електронској форми, ажурира мјесечно и садржи збирку 
исправа и катастарски лист. Катастар одобрених истражних простора садржи редни број 
катастра, назив истражног простора, предмет истраживања, општина на чијој територији 
се налази истражни простор и координате граничних преломних тачака истражног 
простора. Захтјев за додатним подацима и информацијама о одобреним истражним 
просторима може поднијети свако заинтересовано лице МЕР. Увјерење са додатним 
подацима и информацијама којима располаже МЕР се издаје у року од 30 дана од дана 
подношења писменог захтјева заинтересованог лица.  

Законом о рударству у члану 15. став 6. прописано је да МЕР доноси правилник којим се 
прописује поступак одобравања експлоатационог поља и начин вођења евиденције о 
одобреним експлоатационим пољима. МЕР је донијело Правилник о одобравању 
експлоатационог поља28 којим се прописује поступак одобравања експлоатационог поља 
и начин вођења евиденције о одобреним експлоатационим пољима. МЕР је у складу са 
наведеним прописима успоставило евиденцију о одобреним експлоатационим пољима 
које води у писаној и електронској форми и које су објављене на њиховој интернет 
страници. Евиденција о одобреним експлоатационим пољима садржи евиденцијски број, 
врсту минералне сировине, назив лежишта, координате граничних преломних тачака, 
oпштину на којој се налази експлоатационо поље, назив концесионара којем је одобрено 
експлоатационо поље, површину и начин експлоатације одобреног експлоатационог 
поља и друге податке о експлоатационом пољу и концесионару. Захтјев за додатним 
подацима и информацијама о одобреним експлоатационим пољима може поднијети 
свако заинтересовано лице МЕР. Увјерење са додатним подацима и информацијама 
којима располаже МЕР се издаје у року од 30 дана од дана подношења писменог захтјева 
заинтересованог лица. 

 

 

                                                
27 ''Службени гласник Републике Српске'', број 67/14 
28 ''Службени гласник Републике Српске'', број 99/19 

Друга препорука  
Министарство енергетике и рударства ће коришћењем капацитета Републичког завода 
за геолошка истраживања планирати и провести кампању катастарског пописа и 
успоставити катастар истражних и експлоатационих минералних налазишта у 
Републици Српској. 
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Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

Ради афирмације концесионог модела у истраживању и експлоатацији минералних 
ресурса МЕР је предложило измјене Закона о концесијама које су и извршене у 2020. 
години. Измјенама и допунама Закона о концесијама29 у члану 67. одређен је крајњи рок, 
до краја 2020. године, до ког су привредна друштва која користе природна богатства, 
јавна добра и друга добра од општег интереса дужна да поднесу понуду за додјелу 
концесије надлежном органу. Даље је прописано да ће се поступци додјеле концесија 
који су покренути прије ступања на снагу овог закона окончати у складу са одредбама 
ранијег Закона о концесијама30. Привредни субјект који није закључио уговор о концесији 
за експлоатацију минералне сировине до 31.12.2020. године не може вршити 
експлоатацију без уговора о концесији, тако да су престала да важе раније издавана 
рјешења којим је била одобрена експлоатација.  

Број рјешења која су преведена у уговор о концесији за посматрани период од 2015-2021. 
године је 18, тренутно се проводе активности око закључења још два уговора о концесији. 
У току 2020. године престао је да важи један концесиони уговор у области рударства и 
геологије због истека концесионог периода. Резултат активности МЕР на праћењу 
реализације закључених концесионих уговора резултирао је раскидом три концесиона 
уговора у области рударства. У истој години, у складу са прописаном процедуром, 
закључено је 10 концесионих уговора и то: осам концесионих уговора у области 
рударства и геологије и два уговора за изградњу и коришћење соларних електрана.  

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

МЕР је успоставило у значајној мјери правни оквир за надзор над правним лицима која 
обављају послове експлоатације минералних сировина. Доношењем Стратегије 
управљања минералним сировинама, чија је израда у току, јасно ће се дефинисати 
приоритети и мјере управљања минералним сировинама. 

Како је прописано у члану 38. Закона о рударству, концесионари израђују план извођења 
рударских радова за наредну годину и извјештај о реализацији плана за претходну 
годину. План достављају МЕР најкасније до 31. јануара, а извјештај о реализацији плана 
са обрачуном откопаних маса за претходну годину најкасније до 31. марта наредне 

                                                
29 ''Службени гласник Републике Српске'', број 70/20 
30 ''Службени гласник Републике Српске'', број 25/02, 91/06 и 92/09 

Трећа препорука 
Ради афирмације концесионог модела у истраживању и експлоатацији минералних 
ресурса Министарство енергетике и рударства треба извршити трансформацију 
постојећих административних дозвола за експлоатацију у концесионе уговоре. 

Четврта препорука 

Успјешно управљање минералним ресурсима подразумијева и успостављање и развој 
механизама управљачког надзора и континуираног мониторинга у експлоатацији 
минералних ресурса. 
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године. Уз извјештај концесионари достављају ситуациони план стања рударских радова 
на дан 31. децембар претходне календарске године, у писаној и електронској форми. 
Садржај годишњих извјештаја о реализацији плана извођења рударских радова на 
експлоатацији минералне сировине прописан је Правилником о садржају годишњих 
извјештаја о експлоатацији минералних сировина31.  

Инспекцијски надзор над примјеном Закона о рударству и прописа донесених на основу 
њега врши РУИП посредством надлежних инспектора. Члановима 96, 97. и 100. Закона 
о рударству прописано је шта је инспектор надлежан да провјерава и која права и 
дужности има. Надлежни у МЕР и РУИП наводе да се не може испоштовати одредба 
члана 100. Закона о рударству, да надлежни инспектори најмање једном годишње 
изврше инспекцијски преглед свих правних лица која обављају послове у области 
рударства због недовољног броја инспектора. 

Законом о концесијама у члану 62. прописано је да надлежни орган има обавезу да 
континуирано прати рад концесионара у погледу извршавања његових обавеза из 
уговора о концесији. Концесионар доставља надлежном органу извјештај о раду и 
коришћењу концесије и закљученим правним пословима са повезаним лицима у складу 
са одредбама из уговора о концесији. Комисија за концесије наводи да је код концесионих 
уговора који се односе на минералне сировине потребно актуализирати проблематику 
рекултивације деградираног простора насталог експлоатацијом минералних сировина и 
довођења тог простора у складу са одобреним пројектима рекултивације предвиђеној 
намјени у циљу очувања животне средине. Контролу обрачуна и плаћања концесионе 
накнаде утврђене уговором о концесији врши Пореска управа РС. Ако концесионар не 
извршава обавезе из уговора о концесији, односно концесиону дјелатност обавља 
супротно одговарајућим прописима, надлежни орган дужан је да покрене поступак 
надзора над радом концесионара, путем надлежног инспекцијског органа или Пореске 
управе РС, у складу са дјелокругом рада тих органа. Комисија за концесије провјерава 
цјелокупан рад концесионара како је прописано чланом 53. Закона о концесијама. 
Уколико Комисија за концесије утврди да концесионар не извршава обавезе из уговора 
о концесији, подноси конценденту приједлог за раскид уговора, што је дефинисано 
чланом 58. став 2. Закона о концесијама. 

У посматрaном периоду Комисија за концесије у својим извјештајима о раду истиче 
проблем нелегалне експлоатације минералних сировина које се најчешће односе на 
експлоатацију техничког грађевинског камена, кварцног пијеска, архитектонско – 
грађевинског камена, разних врста глина, шљунка и пијеска из водотока, водног и 
пољопривредног земљишта и других минералних сировина, што у значајној мјери 
оптерећује реализацију постојећих концесионих пројеката, јер представљају нелојалну 
конкуренцију постојећим концесионарима. 

 

 

                                                
31 ''Службени гласник Републике Српске'', број 110/19 
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Статус препоруке: Препорука је потпуно проведена 

Образложење статуса: 

У 2018. години је донесен Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама32 који се 
односио на обрачун једнократне и концесионе накнаде. Чланом 30а. је прописано да се 
концесиона накнада за уступљено право у области електроенергетике, енергената, 
рударства и геологије утврђује процентуално од вриједности планиране инвестиције 
концесионара у распону од 0,5% до 5%. Када је у питању концесиона накнада за 
коришћење минералне сировине у области рударства утврђено је да се за металичне 
минералне сировине, угљиководонике, природне гасове, радиоактивне минералне 
сировине, архитектонски грађевински камен и геотермалне ресурсе она одређује у 
распону од 3,6% до 5% од годишњег прихода оствареног обављањем концесионе 
дјелатности. Концесиона накнада за остале минералне сировине одређује се у распону 
од 0,3 КМ до 3 КМ. Члановима 3. и 7. Правилника о концесионим накнадама и 
гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије33 су 
дефинисани критеријуми за утврђивање једнократне накнаде за уступљено право у 
области рударства и критеријуми за одређивање висине концесионе накнаде за 
коришћење минералних сировина. 

Уплата концесионе накнаде за 2018. године у односу на уплату концесионе накнаде у 
претходној години је била већа за износ од 20,8 милиона КМ или 62%. Наведена уплата 
се односи на уплату једнократне концесионе накнаде за право коришћења, те на 
концесионе накнаде за коришћење природних ресурса или пружање услуга. Порасту 
наплате концесионе накнаде, како наводе у МЕР, у одређеној мјери је допринијело 
ступање на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама којим је у члану 
30а. тачка 3. прописано да јавна предузећа која се баве производњом електричне 
енергије су у обавези закључити концесионе уговоре за преостали радни вијек 
енергетских објеката.  

Посматрано у 2020. години у односу на 2014. годину укупна вриједност концесионе 
накнаде за право коришћења и за коришћење природних ресурса или пружање услуга је 
већа за око 15,5 милиона КМ или 70%. У структури концесионе накнаде око 90% су 
накнаде за минералне ресурсе и коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије и коришћење електроенергетских објеката. Ова концесиона накнада 
у 2020. години је већа за 13,5 милиона КМ или 64% у односу на 2014. годину.34 Наведеном 
повећању нивоа наплате концесионе накнаде је, између осталог, допринијела уплата 
једнократних накнада приликом закључивања два уговора за изградњу и коришћење 
соларних електрана. 

                                                
32 ''Службени гласник Републике Српске'', број 16/18 
33 ''Службени гласник Републике Српске'', број 79/18 
34 Прилог 2. Вриједност концесионе накнаде за право кориштења и за кориштење природних 
ресурса или пружање услуга (шифра врсте прихода: 721112, 722424, 722445, 722468, 722491, 
722448, 722492) изражене у КМ у периоду 2014-2020. година 

Пета препорука  

Министарство енергетике и рударства ће коришћењем капацитета Републичког завода 
за геолошка истраживања и уз консултације са Комисијом за концесије преиспитати 
начин регулаторног дефинисања, уговарања и обрачунавања једнократне и трајне 
концесионе накнаде. 
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Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

У току 2020. године донесене су измјене и допуне Закона о концесијама и том приликом 
су извршене измјене члана 37. Закона. Истим је прописано, ако је РС носилац права 
својине на непокретности на којој ће се обављати дјелатност за коју се планира дати 
концесија, концендент лицу којем је додијељена концесија додјељује непокретност на 
коришћење у периоду трајања концесије, у обиму који је нужан за извршење концесије. 
Даље је прописано, ако је за извршење концесије нужно и право службености (изградња 
приступних путева, право пролаза, полагање цјевовода, полагање каблова и друго), 
концендент ће, ако се ради о земљишту у својини РС, концесионару одобрити право 
службености, у складу са прописима којима се уређује ова област. Ако РС није носилац 
права својине на непокретности на којој ће се обављати дјелатност за коју се планира 
дати концесија, будући концесионар дужан је уредити имовинско-правне односе на тој 
непокретности или се спроводи поступак експропријације, у складу са прописима којима 
се уређује ова област.  

Иако се измјенама и допунама Закона о концесијама настојао ријешити проблем око 
имовинско-правних односа на минералним налазиштима, у посматраном периоду није 
било посебних активности од стране МЕР и Владе РС. Није било утврђивања јавног 
интереса, права пречег откупа и права на експропријацију како би се на тај начин 
ограничило прометовање приватног власништва на локалитетима минералних 
налазишта и створили услови за будући откуп земљишта у јавно власништво. 

Надлежни у МЕР и Комисији за концесије наводе да ефикасна примјена Закона о 
концесијама зависи и од других материјалних прописа којима се регулишу посебне 
области које могу бити предмет концесије. Постоји међусобна неусаглашеност појединих 
одредби између Закона о концесијама, Закона о јавно-приватном партнерству, Закона о 
страним улагањима и Закона о уређењу простора и грађењу.  

 

 

 

Шеста препорука  

Министарство енергетике и рударства ће у сарадњи са Владом Републике Српске 
преиспитати своју праксу препуштања ''приватним'' концесионарима да рјешавају 
имовинско-правне односе на минералним налазиштима. 
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 Препоруке за Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и Јавну установу ''Воде Српске''  

 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

МПШВ je у 2020. години донијело Правилника о условима и начину одржавања ријечних 
корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока35, чијим доношењем престаје да 
важи Правилник о начину дислокације и вађења материјала из водотока36 из 2017. 
године. Важећим Правилником је дефинисано да се одржавање ријечних корита и водног 
земљишта, дислокације и вађење материјала из водотока врши у складу са Планом и 
програмом праћења стања ријека. Измјенама и допунама Правилника из фебруара 2021. 
године утврђује се рок за израду наведеног Плана и програма до 2023. године и да се до 
доношења Плана и програма додјела локација за одржавање ријечних корита и водног 
земљишта, дислокација и вађење материјала из водотока врши на основу појединачних 
Елабората које доноси ЈУ ''Воде Српске'', а на које сагласност даје МПШВ.  

У посматраном периоду се додјела локација за одржавање ријечних корита и водног 
земљишта, дислокација и вађење материјала из водотока вршила на основу 
појединачних Елабората. ЈУ ''Воде Српске'' на основу Елабората расписује јавни позив 
за достављање понуда за извођење радова дислокације и вађење материјала из 
водотока. Јавни позиви се објављују и доступни су на њиховој интернет страници. У 
одређеним ситуацијама се може закључити уговор и без расписивања јавног позива, што 
је дефинисано наведеним Правилником. Наиме, у случају потребе хитног обезбјеђења 
већих протицајних профила ријечног корита с циљем смањења или потпуног отклањања 
ризика од плављења или деградације ријечних обала, ЈУ ''Воде Српске'' може закључити 
уговор и без расписивања јавног позива непосредним уговарањем са извођачем радова. 
Додатно измјенама и допунама Правилника из 2021. године ЈУ ''Воде Српске'' може 
закључити уговор без расписивања јавног позива непосредним уговарањем са 
извођачем радова и у случајевима реализације споразума са сусједном државом или 
међуентитетских споразума. 

Након доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, на коју МПШВ даје 
сагласност, ЈУ ''Воде Српске'' закључује уговор са најповољнијим понуђачем, који се 
закључује на период од 12 мјесеци и ако је могуће за календарску годину. Након 
закључивања уговора о дислокацији и вађењу материјала из водотока, а прије почетка 
извођења радова, ЈУ ''Воде Српске'' издаје водну сагласност изабраном извођачу 
радова. 

Законом о водама у члану 125, 127. и 139., наведеним Правилником, као и закљученим 
уговорима је регулисано издавање водне сагласности. Водне сагласности за вађење 
материјала издају се најчешће до реализовања уговорених количина према Елаборату, 

                                                
35 ''Службени гласник Републике Српске'', број 18/20, 45/20 и 15/21 
36 ''Службени гласник републике Српске'', број 24/17 и 40/17 

Прва препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће 
преиспитати постојећи начин издавања, вријеме издавања и рок важења водних 
сагласности, те у овај процес вратити праксу јавних позива и обезбиједити квалитетно 
учешће јавности и локалне самоуправе. 
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а најкасније са роком трајања до 12 мјесеци. У водној сагласности се, између осталог, 
дефинише да се током одржавања ријечног корита, врши контрола реализације уговора 
о одржавању ријечног корита и водног земљишта од стране овлаштене особе од ЈУ 
''Воде Српске'' на ужем и ширем потезу водотока и ако дође до непредвиђених 
деформација у водотоку, исте одмах обуставити. Такође, да се након извршених радова 
изврши санација тј. уклоне све привремене депоније и изврши равнање терена око 
локалитета. Водним сагласностима углавном није посебно дефинисано да пословни 
субјекти изврше чишћење материјала и свеобухватно уређење малог и великог корита 
ријека на дужим дионицама ријека и на обе обале водотока истовремено. Обавезе 
пословних субјеката нису конкретније предвиђене у погледу санације и рекултивације 
земљишта, старача брежуљака, отпада, непрописних паркинга, окретишта и путева и 
непрописно одложеног ријечног материјала у зонама малих и великих корита. 
Извођачима радова је условљено да ријеше имовинско-правне односе за приступне 
путеве до предметних локалитета. 

ЈУ ''Воде Српске'' у року од 10 дана од дана издавања водне сагласности, ако временски 
и хидролошки услови дозвољавају, извођача радова уводи у посао на претходно видно 
обиљеженом локалитету од стране ангажоване овлашћене геодетске куће или 
лиценцираног геодете. Правилником је регулисано учешће локалне самоуправе, 
присуством представника јединице локалне самоуправе на чијој се територији обавља 
активност као и присуство водног инспектора, а и каснијом расподјелом посебне водне 
накнаде. ЈУ ''Воде Српске'' је у року од пет радних дана прије утврђеног датума увођења 
извођача радова у посао дужна да писменим путем информише јединицу локалне 
самоуправе и главног водног инспектора о датуму и времену увођења извођача радова 
у посао. О увођењу извођача радова у посао сачињава се записник у који се уносе 
примједбе и коментари и присуство представника локалне заједнице и водног 
инспектора. 

 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

У посматраном периоду кроз пројекат Мапе опасности и мапе ризика од поплава у БиХ37 
које су у примјени од 2020. године извршено је лидар снимање као и геодетско снимање 
попречних профила скоро на свим водотоцима првог реда те су на овај начин добијени 

                                                
37 На сајту ЈУ ''Воде Српске'' у оквиру Водног информационог система у Апликацији ''Управљање 
водама'' се налазе три подмодула, и то Управљање ризицима од поплава, Управљање обласним 
ријечним сливом и Ерозија и бујични водотоци. У апликацији подмодула Управљање ризицима од 
поплава се наводи да су представљени прелиминарни резултати пројекта Мапе опасности и мапе 
ризика од поплава. Апликација је тренутно у изради и намијењена за коришћење података из 
области управљања ризицима од поплава, уз помоћ које се могу прегледати мапе опасности и 
мапе ризика од поплава за цијелу територију Републике Српске. http://www.voders.org/gis-portali/  

Друга препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће у 
консултацији са Републичком управом за инспекцијске послове, надлежним 
институцијама и локалне самоуправе извршити обилазак свих водотока у Републици 
Српској и обавити стручна мјерења и снимања стања уређености обала малог и великог 
корита у свим ријекама Републике Српске. 

http://www.voders.org/gis-portali/
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хибридни модели корита водотока и околног терена. Ово представља подлогу за израду 
даљих планова управљања ризиком од поплава. Пројекат Мапе опасности и мапе ризика 
од поплава у БиХ представља једну од активности опоравка коју су препоручиле 
Европска унија, Уједињене нације и Свјетска банка након јаких поплава у БиХ у мају 2014. 
године. Како наводе у МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' да би се извршио обилазак свих 
водотока у РС и обавила стручна мјерења и снимања стања уређености обала малог и 
великог корита у свим ријекама РС, утврдиле количине ријечног наноса и проноса, степен 
ерозије и девастације обала, степен онечишћености и угрожености обалног и 
пољопривредног земљишта, стање водних објеката и легално и нелегално изграђених 
објеката неопходан је дужи временски период и значајни људски и финансијски ресурси.  

Приликом редовног праћења реализације уговора о дислокацији и вађењу материјала из 
водотока и других редовних активности ЈУ ''Воде Српске'' врши обилазак водотока и 
геодетска мјерења на локалитетима на којима се утврди постојање спрудишта, односно 
веће количине ријечног наноса које могу негативно да утичу на опасност од поплава и 
деградације обала. У периоду од 2015. до 2021. године реализовано је низ пројеката 
којима су претходили обилазак локалитета, прављење извјештаја са приједлогом за 
реализацију због оправданих потреба, геодетска снимања и израда пројектне 
документације. ЈУ ''Воде Српске'' по потреби и у случају хитности обезбјеђења већих 
протицајних профила корита ријека у циљу смањења ризика од поплава и деградације 
обале именује комисију за израду стручног мишљења о потребама уређења корита у 
циљу смањења ризика од поплава. 

Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена  

Образложење статуса: 

У посматраном периоду у складу са важећим подзаконским актима, односно у складу са 
Правилником о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу 
материјала из водотока из 2020. године је дефинисано да се врши праћење реализације 
уговора закљученог са одабраним најповољнијим понуђачем за одређени локалитет на 
подручју РС. Наведеним Правилником у члану 13. утврђена је обавеза да је извођач 
радова дужан да ЈУ ''Воде Српске'', без најаве, омогући контролна геодетска снимања 
локације која је предмет уговора. Ипак, контролна геодетска снимања се најчешће раде 
за нове локалитете у циљу израде техничке документације и процјене тренутног стања 
наноса на локалитетима на којима су извођени радови дислокације и вађења наноса из 
водотока у РС и израде нових Елаборат за дислокацију и вађење материјала из водотока. 

ЈУ ''Воде Српске'' именује овлаштену особу за праћење реализације уговора. Овлаштена 
особа прати реализацију уговора и о чему сачињава извјештај који доставља ЈУ ''Воде 
Српске''. Извјештај углавном садржи податке да ли је уговор реализован или не и разлоге 
уколико није, уговорене количине и количина која је дислоцирана по мјесецима и 
преостала за дислокацију, када је извођач уведен у посао и рок реализације уговора, итд. 
Ако се приликом праћења реализације уговора утврди да се извођач радова не 
придржава услова из водне сагласности или уговора, овлаштена особа за праћење 
реализације уговора писменим путем упозорава извођача радова о утврђеним 
неправилностима и пропустима, остављајући рок за њихово отклањање. У случају да 

Трећа препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће 
развити учинковите механизме и алате управљачког надзора над процесом чишћења 
материјала из водотока и уређења, санирања и рекултивације ријечних корита. 
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извођач радова у остављеном року не поступи по писменом упозорењу, овлаштена 
особа за праћење реализације уговора писменим путем обавјештава директора ЈУ ''Воде 
Српске'' који може одмах и без најаве једнострано раскинути уговор и рјешење о водној 
сагласности ставити ван снаге.  

Предметним Правилником у члану 15. је дефинисано да ЈУ ''Воде Српске'' два пута 
годишње доставља МПШВ извјештај о свим уговорима који садржи податке о уговору, 
водној сагласности, уговореним количинама, реализованим количинама до тренутка 
састављања извјештаја, проценту и роковима реализације уговора. У посматраном 
периоду ЈУ ''Воде Српске'' је достављала МПШВ извјештај о проведеним активностима 
на одржавању ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока на 
годишњем нивоу.  

У посматрaном периоду кроз извјештаје о раду Комисије за концесије се наводи да се  
дислoкaциja и вaђeњe мaтeриjaлa у кoритимa и вoднoм зeмљишту врши бeз 
одговарајућих oдoбрeњa, злoупoтрeбoм рjeшeњa зa вaђeњe мaтeриjaлa из вoдoтoкa 
издaтих у сврху oдржaвaњa кoритa и кoришћeњe вoднoг зeмљиштa. Рjeшeњa се често 
кoристe кao ''пaрaвaн'' зa нeлeгaлну eксплoaтaциjу шљункa и пиjeскa. У посматраном 
периоду нису прeдузимaнe знaчajнe aктивнoсти у прaвцу увoђeњa oвoг прeдмeтa 
кoнцeсиje у кoнцeсиoни модел, тaкo дa нeмa зaкључeних угoвoрa o кoнцeсиjи у oвoj 
oблaсти. Кoмисиja за концесије смaтрa дa je нeoпхoднo oву oблaст увeсти у кoнцeсиoни 
модел сa циљeм срeђивaњa стaњa и квaлитeтниje кoнтрoлe, смaњeња нeлeгaлнe 
eксплoaтaциje и пoвeћaња срeдстaвa у буџeту. 

МПШВ је у претходном периоду одржало низ интерних састанака са одговорним особама 
унутар ЈУ „Воде Српске“ за праћење реализације уговора, те је расправљано о 
проблемима са којима се ова лица сусрећу, као и начинима контроле извађених и 
пријављених количина. Надлежни у МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' наводе да се разматра 
још неколико инструмената праћења реализације уговора како би се створили услови 
боље контроле праћења извођења предметних радова. Разматра се могућност налагања 
извођачима радова чешће вршење контролног геодетског снимања чиме би се стекао 
увид у тачност пријављених количина по ПВН обрасцу. Разматра се и могућност 
ангажовања овлаштеног правног лица које би вршило надзор над извођењем радова 
чиме би се постигла активнија контрола.  

 

Статус препоруке: Провођење препоруке у току 

Образложење статуса: 

У МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' нису израђени сви недостајући стратешки, програмски и 
подзаконски акти за управљање водама и водним објектима и Водним информационим 
системом. Након објављивања Извјештаја ревизије учинка усвојена је Стратегија 
интегралног управљања водама РС 2015-2024. година, План управљања обласним 
ријечним сливом (дистриктом) ријеке Саве РС (2018-2021. година) и План управљања 
обласним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Требишњице РС (2018-2021. година). У 

Четврта препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће 
израдити све недостајуће стратешке и програмске акте за квалитетно и стручно 
управљање водама и водним објектима, те довршити израду јавног водног 
информационог система. 
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2013. години израђене су карте ерозије, а 2019. годинe je завршен Нацрт Плана 
управљања ризиком од поплава за слив ријеке Врбас. Израђене су Мапе опасности и 
мапе ризика од поплава за све сливове у РС, као и модели раног упозоравања на 
поплаве за слив ријеке Саве у РС. У току је израда Планова управљања ризиком од 
поплава за све остале сливове у РС.  

Влада РС је у фебруару 2018. године донијела Одлуку о утврђивању вода првог реда у 
РС38 и све површинске воде које нису утврђене као воде првог реда сматрају се водама 
другог реда. Такође, МПШВ је 2018. годинe донијело Правилник о одржавању водних 
објеката39 којим се прописују елементи програма одржавања водних објеката и поступак 
доношења, извјештавања и давања сагласности на програме одржавања водних 
објеката. Према предметном Правилнику ЈУ ''Воде Српске'', јединице локалне 
самоуправе, власници или корисници водних објеката требају донијети годишње 
програме одржавања водних објеката. У посматраном периоду ЈУ ''Воде Српске'' је 
доносила Програм одржавања водних објеката и исти достављала на сагласност МПШВ 
на годишњем нивоу. Већина јединица локалне самоуправе није достављала ЈУ ''Воде 
Српске'' програме одржавања водних објеката, самим тим ни ЈУ ''Воде Српске'' није 
достављала извјештај о донесеним програмима и сагласностима МПШВ. 

Што се тиче израде програма и рјешења за санацију, рекултивацију, уређење и 
одржавање ријечних корита, МПШВ је Правилником о условима и начину одржавања 
ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока из 2020. године 
предвидјело да се одржавање ријечних корита и водног земљишта, дислокације и 
вађење материјала из водотока врши у складу са Планом и програмом праћења стања 
ријека, који треба да доноси ЈУ “Воде Српске”, а на који сагласност даје МПШВ. 
Измјенама и допунама Правилника из фебруара 2021. године утврђује се нови рок за 
израду наведеног Плана и програма до 2023. године и до доношења Плана и програма 
додјела локација за одржавање ријечних корита и водног земљишта, дислокација и 
вађење материјала из водотока би требала да се врши на основу појединачних 
Елабората које доноси ЈУ ''Воде Српске'', а на које сагласност даје МПШВ. Како је израда 
Плана и програм одгођена до израде Плана управљања ризиком од поплава, ЈУ ''Воде 
Српске'' је израдила План дислокације и вађења материјала из водотока за обезбјеђење 
већих протицајних профила ријечних корита са циљем смањења ризика од плављења и 
деградације ријечних обала за 2022. годину. 

МПШВ је донијело Правилник о Водном информационом систему40 којим се прописују 
успостављање и управљање Водним информационим системом, елементи, садржај и 
начин прикупљања, чувања, дистрибуције и презентације података. МПШВ и ЈУ ''Воде 
Српске'' су израдили јавни Водни информациони систем и исти је доступан на интернет 
страници ЈУ ''Воде Српске''. Постојећи Водни информациони систем у оквиру одређених 
модула не садржи податке и информације које би се могле користити за планирање, 
реализацију и праћење дислокације и вађења материјала из водотока. Одређени модули 
у Водном информационом систему нису функционални, али се врши надограђивање 
истих у складу са препорукама европских директива и у складу са новим документима, 
подацима и информацијама. 

                                                
38 ''Службени гласник Републике Српске'', број 12/18 
39 ''Службени гласник Републике Српске'', број 32/18 
40 ''Службени гласник Републике Српске'', број 71/20 
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Статус препоруке: Провођење препоруке у току 

Образложење статуса: 

У склопу пројекта Мапе опасности и мапе ризика од поплава је израђена документација 
којом се дефинишу линије допирања вода ранга појаве једном у сто година. Мапе 
опасности и мапе ризика од поплава представљају основ за дефинисање водног 
земљишта и основ за боље планирање коришћења земљишта које се налази у 
подручјима општина изложеним поплавама.  

У складу са Акционим планом Владе РС за реализацију мјера за спровођење програма 
економских реформи за период 2018-2020. година МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' су били у 
обавези да успоставе ГИС41 вода до децембра 2018. године. У оквиру ГИС вода један 
модул обухвата катастар водног земљишта и водних објеката, самим тим је требало 
успоставити базу података која би садржавала податке о облику катастарске честице која 
чини јавно водно добро, број катастарске честице, податке о власништву (катастарско и 
грунтовно стање), површину, културу и класу, као и укупну површину водног земљишта у 
оквиру катастарске општине. МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' су у 2018. години од Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове тражили достављање ажурираних 
геодетских подлога у сврху функционисања Водног информационог система, а које се 
није реализовало из разлога немогућности обезбјеђења финансијских средстава за ове 
потребе. МПШВ је поново у 2020. години покренуло активности у циљу потписивања 
споразума о уступању одређених података Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове за потребе интеграције са Водним информационим системом и које још 
увијек трају.  

 

Статус препоруке: Провођење препоруке у току 

Образложење статуса: 

Стратегијом интегралног управљања водама РС 2015-2024. година, Анексом 2 ''Заштита 
од вода и уређење водних режима'' и Анексом 9 ''Одржавање ријечних корита и 
коришћење ријечног материјала'' су обрађени аспекти регулације и уређења водотока и 
дата опредјељења и смјернице за успјешно управљање у погледу одржавања ријечних 
корита и коришћења ријечног материјала. Опредјељења, циљеви и смјернице из 

                                                
41 Геоинформациони систем вода 

Пета препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће 
приступити кампањи пописивања катастарских честица, парцела, водног земљишта, 
водних објеката и имовинско-правних стања у ријечним коритима и приступити 
успостављању и уређивању јавно доступног катастра водног добра и објеката. 

Шеста препорука  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈУ ''Воде Српске'' ће у 
сарадњи са Владом Републике Српске приступити осмишљавању и дизајнирању 
учинковитог и транспарентног система управљања водним добрима и објектима и 
процеса уређења и одржавања ријечних корита. 
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Стратегије интегралног управљања водама нису у потпуности даље разрађени у важећој 
регулативи и планским документима. Опредјељење у Стратегији интегралног 
управљања водама је да се за послове одбране од поплава, уређења ријечних корита и 
обала, управљање водним објектима и системима од значаја за РС, те вршење других 
стручних послова, организују јавна предузећа из области вода. Са одређеним 
промјенама у посматраном периоду предузећа са већинским државним власништвом су 
ушла у састав ЈУ ''Воде Српске''. 

ЈУ ''Воде Српске'' спроводи активности које се односе на планове намјене и начин 
употребе вода, планско-пројектне активности, активности које су везане за одржавање 
објеката за заштиту од вода, као што су: насипи, уређена корита водотока, обалоутврде, 
ободни канали, одводни канали, одводни тунели, бране са акумулацијама, пумпне 
станице за одбрану од поплава, уставе и други припадајући објекти, те објекти за заштиту 
од ерозија и бујица. ЈУ ''Воде Српске'' управља водама, јавним добром, водним и 
хидротехничким објектима и системима, ријекама, потоцима и језерима на територији 
РС. Надзор над законитошћу рада ЈУ ''Воде Српске'' врши МПШВ. 

У посматраном периоду МПШВ и ЈУ ''Воде Српске'' су сагледали недостатке који су 
настали у претходном периоду, а који су посљедица гашења водопривредних предузећа. 
Извршено је унапређење рада и оснаживање два Сектора за одржавање 
водопривредних објеката на начин да је обезбјеђена неопходна механизација за 
самосталан рад ових сектора на њиховој основној дјелатности, а то је текуће одржавање 
водoпривредних објеката. ЈУ ''Воде Српске'' је из кредитних средстава ЕИБ провела 
набавку и набавила већи број трактора, прикључних машина и возила и других 
неопходних средстава за рад. У оквиру нове организационе структуре ЈУ ''Воде Српске'' 
основана су два сектора, и то Сектор за наводњавање и ИТ и Сектор за одржавање 
водопривредних објеката поплавног подручја Србачко-Ножичке равни, Лијевча поља и 
Дубичке равни и у оквиру Сектора за управљање обласним ријечним сливом Саве је 
формирано Одјељење за праћење пројеката.  

 Препоруке за Републичку управу за инспекцијске послове 

 

Статус препоруке: Препорука није проведена 

Образложење статуса: 

У унутрашњој организационој структури РУИП функционишу сектори инспекција као 
основне организационе јединице, међи којима је и јединица за технички сектор у оквиру 
којег се врши и контрола у области рударства и геологије и водни сектор у оквиру којег 
се, између осталог, врши контрола уређења корита.  

У сегменту развијања рационалнијих и учинковитијих приступа и механизама коришћења 
људских и материјалних ресурса РУИП је у оквиру првог стратешког циља дефинисала 
један од оперативних циљева који је усмјерен на припремне активности за реформу 
инспекција. У сврху реализације овог циља формирана је интерна Радна група током 

Прва препорука  

Републичка управа за инспекцијске послове ће да преиспита ефективност и 
рационалност постојећих пракси и приступа у инспекцијском надзору Техничке и Водне 
инспекције, те развити рационалније и учинковитије приступе и механизме коришћења 
људских и материјалних ресурса. 
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2018. године за оквирну процјену основних показатеља кадровских, финансијских и 
организационих потреба РУИП и нормативних услова у оквиру реформе инспекцијског 
система РС. Радна група је извршила анализу броја и структуру инспектора јединица 
локалне самоуправе, предложила измјене територијалне и секторске организације, 
извршила процјену свих неопходних материјално-техничких и финансијских средстава 
потребних за преузимање инспектора из јединица локалне самоуправе и будуће 
ефикасно функционисање, анализирала Закон о инспекцијама и предложила доношење 
новог Закона. Паралелно са радом интерне Радне групе, анализом стања у области 
инспекција на свим нивоима власти у РС, бавила се Радна група именована од стране 
Владе РС, у чијем саставу су били представници РУИП, Министарства управе и локалне 
самоуправе и Савеза општина и градова РС. 

У Извјештајима о раду РУИП42, а како наводе и надлежни се указује на мањак људских 
ресурса из наведених области инспекцијског надзора, јер је број запослених инспектора 
у наведеним областима испод предвиђеног броја Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста43. Сходно недостатку људских ресурса и 
присуства пандемије изазване вирусом ковид посматрано по годинама у периоду 2015-
2021. година није реализован цјелокупан број планираних контрола. Према Нацрту 
Извјештаја о раду техничке и водне инспекције за 2021. годину реализација планираних 
контрола је боља у односу на претходну годину. Рударска инспекција је реализовала 99% 
планираних контрола, геолошка инспекција 88%, а водна инспекција у области уређења 
корита је реализовала за 11% више контрола од планираних. Ипак, у 2021. години у 
односу на 2014. годину рударска инспекција је извршила мање за 42% контрола, 
геолошка инспекција за 24% и водна инспекција у области уређења корита мање за 8% 
контрола.44  

У области рударства (без електроенергетике у рударству) и геологије у РС надзор врши 
по један инспектор. Законом о рударству је прописано да су надлежни инспектори из 
области рударства дужни да изврше инспекцијски преглед правних лица која обављају 
послове у области рударства најмање једанпут годишње, а преглед угрожених рударских 
објеката најмање једном у шест мјесеци. Како у РС има више од 150 правних лица која 
посједују лиценцу за извођење рударских радова и више од 130 закључених уговора о 
концесији за експлоатацију минералних сировина које инспектори требају да 
контролишу, са постојећим бројем инспектора није могуће испоштовати ову законску 
одредбу.  

У Сектору водне инспекције надзор тренутно врши пет инспектора, од којих надзор на 
подручју западног дијела РС врше три инспектора, на подручју Добоја и Бијељине 
тренутно нема инспектора, а на подручју Пала и Требиња надзор врши по један 
инспектор. 

                                                
42 Извјештај о раду Републичке управе за инспекцијске послове у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 
2020. години 
43 ''Службени гласних Републике Српске'', број 94/20 и 74/21 
44 Прилог 3. Преглед активности и резултата Техничке и Водне инспекције за период 2014-2021. 
година 
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Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

Законом о инспекцијама, као и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у РУИП45 предвиђено је и формирано посебно одјељење 
за пружање савјетодавне помоћи привредним субјектима. РУИП, путем посебне 
организационе јединице, планира и организује службене савјетодавне посјете 
привредним субјектима који су регистровани у периоду краћем од годину дана или у 
случају доношења новог прописа који субјекат надзора примјењује у свом пословању. 
Службена савјетодавна посјета је облик превентивног дјеловања, пружањем стручне и 
савјетодавне подршке субјекту надзора на лицу мјеста, а крајњи циљ је спречавање 
настанка незаконитости и штетних посљедица. Највећи број предузетих мјера у периоду 
обухваћеним накнадним прегледом приликом инспекцијског надзора се односи на мјере 
за отклањање неправилности у предвиђеном року, са мањим бројем изречених 
санкција.46 У посматраном периоду у спровођењу инспекцијског надзора акценат је дат 
на превентивно и корективно дјеловање. Велики број условних казни у случајевима у 
којима је затражено судско одлучивање не доприноси постизању сврхе кажњавања, како 
специјалне, тако и генералне превенције. У исходима судских поступака највећи 
проценат заступљености заузимају новчане казне и даље је велики проценат условних 
казни, што указује да није постигнута сврха кажњавања у прекршајним поступцима, како 
специјалне, тако и генералне превенције, односно утицаја на друге да не чине прекршаје. 

Доношењем новог Кривичног законика Републике Српске47 у члану 391. прописано 
кривично дјело je противзаконито заузимање и експлоатација природних богатстава и 
добара од општег значаја, што у раније важећем Кривичном закону Републике Српске48 
није била класификована као таква. Наведено је олакшало рад инспектора јер се у 
доказивању елемената кривичног дјела укључује више органа. За кривично дјело 
противзаконито заузимање и експлоатацију природних богатстава и добара од општег 
значаја у предметима нелегалне експлоатације минералних сировина рударски 
инспектор не изриче прекршајне санкције, већ доставља документацију Управи 
криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова РС и Републичком јавном 
тужилаштву РС ради даљег вођења кривичног поступка. Поштујући правно начело ''ne 
бis in idem'' (не може се одговарати за исто дјело два пута) не изричу се прекршајни 
налози, јер би се тиме онемогућило вођење даљег поступка за кривично дјело. Такође, 
републички водни инспектори најчешће не издају прекршајне налоге за оне субјекте који 
су под истрагом Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова 
РС, како не би утицали на даљи поступак. 

                                                
45 ''Службени гласних Републике Српске'', број 94/20 и 74/21 
46 Прилог 3. Преглед активности и резултата Техничке и Водне инспекције за период 2014-2021. 
година 
47 ''Службени гласник Републике Српске'', број 64/17 
48 ''Службени гласник Републике Српске'', број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 37/13 

Друга препорука  

Републичка управа за инспекцијске послове ће у складу са ревизијским налазима и 
закључцима преиспитати своју досадашњу праксу примјене концепта генералне и 
специјалне превенције. 
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Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена  

Образложење статуса: 

Законом о инспекцијама уређује се обављање инспекцијског надзора у оквиру 
инспекцијског система, надлежности инспекцијских органа, овлашћења, права и обавезе 
инспектора, између осталог и права и обавезе субјеката надзора. Субјекат надзора у 
складу са чланом 5. Закона о инспекцијама је правно лице, републички орган, орган БиХ 
са сједиштем на територији РС, орган општине или града, установа, други орган и 
организација, предузетник–физичко лице или други субјекат надзора који је обавезан 
примјењивати прописе. РУИП у сарадњи са надлежним министарствима и другим 
органима и организацијама који имају одређене улоге, надлежности и одговорности у 
области уређења водних корита, рударства и геологије координира реализацију планова 
инспекцијских контрола. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој 
управи за инспекцијске послове49 водни инспектор врши контролу у области вода, а у 
области надзора над радом органа који имају одређене улоге, надлежности и 
одговорности из ове области, надзор над радом општинског, односно градског органа 
водопривредне инспекције. У посматраном периоду Сектор водне инспекције је 
контролисао рад ЈУ ''Воде Српске'' у области заштите од вода, као и издата водна акта и 
предузимао мјере у складу са Законом о инспекцијама. Законом о водама у члану 196. је 
дефинисано да инспекцијски надзор над извршавањем овог закона и на њему заснованих 
подзаконских прописа и аката обавља РУИП. 

У Техничком сектору за рударске и геолошке инспекторе ситуација је другачија. Описом 
послова је предвиђен надзор над радом предузећа, односно организација које изводе 
радове из ове области, без предвиђеног надзора над републичким органима, органима 
БиХ са сједиштем на територији РС, органима општине или града, установама, других 
органа и организација. Законом о рударству у члану 96. је дефинисано да управни надзор 
над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши МЕР, а 
инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу 
њега врши РУИП посредством надлежних инспектора. Законом о геолошким 
истраживањима у члану 54. је дефинисано да управни надзор над примјеном одредаба 
овог закона и прописа донесених на основу њега врши МЕР, а инспекцијски надзор над 
примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши РУИП 
посредством надлежних инспектора. Законом о рударству и Законом о геолошким 
истраживањима није прописано да инспектор може извршити надзор и санкционисати 
МЕР и друге институције јавног сектора. 

                                                
49 ''Службени гласник Републике Српске'', број 94/20, члан 117,122. и 123. 

Трећа препорука  

Републичка управа за инспекцијске послове ће преиспитати и унаприједити свој 
приступ у санкционисању министарстава и других институција јавног сектора и 
одговорних лица унутар истих. 
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Статус препоруке: Препорука је дјелимично проведена 

Образложење статуса: 

РУИП је самостална републичка управа која обавља послове управе од општег значаја 
за РС, чија је улога да врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове, и тиме 
подстиче друштвену дисциплину у извршавању закона и других прописа. РУИП је у 
посматраном периоду континуирано одржавала сарадњу са надлежним МЕР, МПШВ и 
ЈУ ''Воде Српске'' кроз редовне састанке и активности у сектору водне и техничке 
инспекције. Према наводима надлежних РУИП одржан је велики број састанака, како 
званичних, тако и незваничних са представницима надлежних институција, а све у циљу 
што бољег разумијевања улоге РУИП у области експлоатације минералних сировина, 
као и чишћењем материјала из водотока. Проведене активности се не могу 
окарактерисати као едукације, али су исте значајно придонијеле побољшању односа и 
међусобној сарадњи надлежних министарстава, јавних установа и РУИП. У 2020. и 2021. 
години због пандемије новог вируса корона нису одржаване обуке инспектора осим у 
дијелу који се тиче примјене Закона о заштити становништва од заразних болести и 
припадајућих подзаконских аката, али у ранијем периоду РУИП је учествовала у 
одређеном броју едукација које су организовала надлежна министарства за предметне 
области.  

Са друге стране, потребно је нагласити велики значај реализације IIS-a50 пројекта који је 
омогућио повезивање и међусобну размјену података између већег броја институција из 
оба ентитета, Брчко дистрикта БиХ и институција БиХ. Уговором из 2017. године је 
предвиђено које су то институције, а међу којима су у РС: РУИП, Пореска управа РС, 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге и Фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање РС, односно све институције које су значајне за повезивање и 
аутоматску размјену података. У IIS је планирано да се у будућности постепено укључују 
и друге институције из читаве БиХ, а IIS би требао бити ''кичма'' за размјену података у 
БиХ у свим сферама пословања институција јавне управе.51 РУИП и на овај начин 
учествује у размјени података која чини важан сегмент остваривања улоге ове 
институције у сарадњи са Владом РС, владиним и другим надлежним институцијама.  

                                                
50 У области међународне сарадње, у оквиру пројекта Свјетске банке ''Унапређење инвестиционог 
окружења и институционално јачање – ICIS'', који је званично затворен 31.12.2017. године, је и 
реализација Информационог система за интероперабилност – IIS и набавка серверске опреме за 
потребе овог информационог система. У 2017. години је завршена активност на набавци 
серверске опреме која редставља инфраструктуру за Информациони систем за 
интероперабилност – IIS. 
51 Извјештај о раду Републичке управе за инспекцијске послове у 2017. години 

Четврта препорука  

Републичка управа за инспекцијске послове ће у сарадњи са Владом Републике Српске 
едуковати Министарство индустрије, енергетике и рударства/Министарство енергетике 
и рударства и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈУ ''Воде 
Српске'' и друге надлежне институције о ''савременој'' улози Републичке управе за 
инспекцијске послове као инспекцијског и казненог надзора и границама између 
управљачког и инспекцијског надзора. 
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3 ЗАКЉУЧАК 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је извршила накнадни 
преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање 
експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока''. Накнадним 
прегледом се утврђује како су надлежне институције реаговале на Извјештај, да ли су 
донесени и реализовани акциони планови и који су резултати проведених мјера и 
активности у управљању експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала 
из водотока. 

Налази извршеног накнадног прегледа показују да надлежне институције у управљању 
експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока нису донијеле 
акционе планове иако су предузимале одређени број мјера и активности и оствариле 
одређене резултате и дјелимично утицале на побољшање стања у управљању 
експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока.  

Активности Владе Републике Српске, надлежних министарстава, републичких органа и 
организација у посматраном периоду реализоване кроз усвајање једног дијела 
стратешких докумената, и то Стратегије интегралног управљања водама Републике 
Српске 2015-2024. година и других развојних и планских докумената, док је 
Министарство енергетике и рударства је започело активности на доношењу Стратегије 
управљања минералним сировинама Републике Српске до 2032. године. Предузете су 
одређене мјере и активности за дјелимично обезбјеђење услова за успјешно управљање 
експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока.   

Остварени су одређени резултати сваке од надлежних институција за побољшање 
успјешности управљања експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала 
из водотока. На основу таквих информација о активностима и показатеља о оствареним 
резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да су од укупно 20 датих препорука, 
двије препоруке потпуно проведене, тринаест препорука дјелимично проведено, за три 
препоруке провођење је у току, а двије препоруке нису проведене.  

Ефикасно окончање преосталог дијела активности на провођењу препорука датих Влади 
Републике Српске, надлежним министарствима, Републичкој управи за инспекцијске 
послове и Јавној установи ''Воде Српске'' у одређеној мјери је повезано. У том смислу 
ревизија препоручује да се интензивирају активности у сегменту доношења недостајућих 
стратешких докумената, посебно Стратегије управљања минералним сировинама 
Републике Српске, као и других развојних, планских и регулаторних докумената и 
њихове међусобне усаглашености, а неопходних за успјешно управљање 
експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока. Потребно је 
наставити активности на примјени и реализацији донесених докумената, вршити надзор 
и контролу и пратити њихов утицај на успјешност управљања експлоатацијом 
минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока. Наведене активности би 
могле бити реализоване координисаним дјеловањем надлежних институција у циљу 
побољшања управљања експлоатацијом минералних ресурса и чишћењем материјала 
из водотока. 

 

                                                                                                        Вођа ревизорског тима 

                                                                                                        Далиборка Милијевић, с.р. 
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гласник Републике Српске'', број: 65/14) 

26. Правилник о условима и начину дислокације и вађења материјала из водотока (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 24/17 и 40/17)  

27. Правилник о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу 
материјала из водотока (''Службени гласник Републике Српске'', број 18/20, 45/20 и 15/21) 

28. Правилник о Водном информационом систему (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 71/20) 

29. Правилник о одржавању водних објеката (''Службени гласник Републике Српске'', број 
32/18) 

30. Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног земљишта (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 34/03, 22/06 и 18/20) 

31. Правилник о утврђивању услова и начина експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног 
камена (''Службени Гласник Републике Српске'', број 05/04) 

32. Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних ресурса и вођењу 
евиденције о њима (''Службени Гласник Републике Српске'', број 99/08) 

33. Оквирна упутства о садржају техничке документације – елабората за експлоатацију 
шљунка, пијеска и камена из корита и са обала природних водотока, језера и акумулација 
Републичка дирекција за воде, Бијељина 2000. године) 

34. Одлука о утврђивању вода првог реда у Републици Српској (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 12/18) 

35. Средњорочни и годишњи планови/програми рада институција обухваћених накнадним 
прегледом за период 2016-2021. година 

36. Извјештаји о раду институција обухваћених накнадним прегледом за период 2015-2020. 
година 

37. Статистички билтени – Индустрија за период 2015-2020. године  

38. Друга акта и документа надлежних институција обухваћених накнадним прегледом  

39. Упитници попуњени од стране институција обухваћених накнадним прегледом 



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске    

 

 Извјештај о накнадном прегледу провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка РУ 006-14 ''Управљање 
експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из водотока'' 
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Прилог 2. Вриједност концесионе накнаде за право коришћења и за коришћење природних ресурса или пружање услуга (шифра 
врсте прихода: 721112, 722424, 722445, 722468, 722491, 722448, 722492) изражене у КМ у периоду од 2014-2020. година 

 

Табела 1. Вриједност концесионе накнаде 2014-2020. година  

 

Извор: Комисија за концесије Републике Српске, Годишњи извјештаји о раду Комисије за концесије за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. 
годину 

 

Наплаћена концесиона накнада 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Минерални ресурси и кориштење 

природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и 

кориштење електроенергетских 

објеката 

20962391 28455527 26333615 32334597 39781385 33701515 34508317

Пољопривреда 940483 563340 750306 1148557 510852 1214723 0

Игре на срећу 160582 151969 168970 0 0 0 0

Спорт и туризам 129925 119070 139731 86567 0 0 0

Кориштење и права на 

експлоатацију природних и других 

добара од општег интереса, 

патената и ауторских права

0 0 0 0 14124978 157340 3258928

УКУПНО 22193381 29289906 27392622 33569721 54417215 35073578 37767245



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

  

32 Извјештај о накнадном прегледу провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка 
РУ 006-14 ''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем 

материјала из водотока'' 

  

 

 

Прилог 3. Преглед активности и резултата Техничке и Водне инспекције за период 2014-
2021. година 

Табела 1. Преглед активности и резултата Техничке инспекције у области рударства и 
геологије за период 2014-2021. година 
 

Контроле Управне мјере Прекршајне мјере 

Година УКУПНО Неуредне* Укупно 
Отклањање 

неправилности 
Забрана 

рада Налог Износ Пријава 

Техничка инспекција - рударство  

2014 225 100 89 84 5 37  0 

2015 306 129 118 110 8 42  6 

2016 242 102 100 92 8 28  0 

2017 235 89 85 82 3 25  0 

2018 231 65 0 0 0 0  3 

2019 158 54 59 55 4 0  0 

2020 112 44 0 0 0 3  0 

2021 131 44 43 43 0 3  0 

Техничка инспекција - геологија  

2014 141 50 49 49 0 0  0 

2015 143 31 32 32 0 0  0 

2016 143 47 46 46 0 0  0 

2017 99 18 18 18 0 0  0 

2018 136 6 40 34 6 0  0 

2019 81 8 17 17 0 0  0 

2020 75 14 0 0 0 8  0 

2021 107 20 7 7 0 17  0 

Извор: Извјештаји о раду Републичке управе за инспекцијске послове РС 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019. и 2020. година и Нацрт Извјештаја о раду техничке инспекције – рударство и геологија за 2021. 
годину 



 Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске   
 

 Извјештај о накнадном прегледу провођења препорука из Извјештаја ревизије 
учинка РУ 006-14 ''Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем 

материјала из водотока'' 
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Табела 2. Преглед активности и резултата Водне инспекције у области уређења корита за 
период 2014-2021. година 
 

Контроле Управне мјере Прекршајне мјере 

Година УКУПНО Неуредне* Укупно 
Отклањање 

неправилности 
Забрана 

рада Налог Износ Пријава 

2014 115 35 36 19 17 35  1 

2015 205 68 59 44 15 28  0 

2016 153 57 53 53 0 3  0 

2017 215 37 34 23 11 20  2 

2018 101 15 15 1 14 14  4 

2019 126 18 16 8 8 0  0 

2020 84 17 16 12 4 0  0 

2021 106 41 13 10 3 7  0 

*неуредне контроле подразумијевају контроле које су утврдиле одређене неправилности и недостатке 
у раду субјеката контроле 

Извор: Извјештаји о раду Републичке управе за инспекцијске послове РС 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019. и 2020. година и Нацрт Извјештаја о раду водне инспекције за 2021. годину 


