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Тачка ж) брише се.
У т. м) и њ) послије ријечи: “ЈМБ” додају се ријечи: “и
број личне карте”.
У ставу 10. ознака тачке ж) брише се.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. и у цијелом тексту Правилника
ријечи: “надлежни орган јединице локалне самоуправе”
замјењују се ријечима: “регистрациони орган” у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 9. у ставу 2. досадашњи Прилог 3. Правилника замјењује се новим Прилогом 3, који чини саставни дио
овог правилника.
Члан 5.
У члану 10. у ставу 2. ријечи: “рјешења о одобрењу
обављања дјелатности, промјени података, престанку обављања дјелатности” замјењују се ријечима: “рјешења о
регистрацији предузетника”.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.04/020-1789/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
ПРИЛОГ 3.

Регистарски лист
1
2
3
4
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17
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25
26
27
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34

Регистарски број
Врста орг. јединице
Шифра општине сједишта
Број рјешења о осн. за орг. јед.
Датум рјешења о осн. за орг. јед.
Пословно име
Улица и број
Мјесто
Телефон
Е-mail
ЈИБ
Вријеме обављања
Врста занимања
Мјесто обављања
Број власника
Број жена власница
Име и презиме предузетника
ЈМБ
Број личне карте
Број пасоша, држава издавања
Стручна спрема
Занимање
Име и презиме пословође
ЈМБ
Број личне карте
Број пасоша, држава издавања
Обим овлашћења
Шифра претежне дјелатности
Назив претежне дјелатности
Шифре других дјелатности
Предмет пословања
Подручје пословања
Редни број уписа
Шифра врсте уписа/промјене

35
36
37
38
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Број рјешења о промјени
Датум рјешења о промјени
Статус након уписа
Напомена
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На основу члана 26. став 4. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), министар индустрије, енергетике и рударства, 21.07.2014. године, д о н о с и

ПРAВИЛНИK
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА КАТАСТРА ОДОБРЕНИХ
ИСТРАЖНИХ ПРОСТОРА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин вођења катастра
одобрених истражних простора (у даљем тексту: Катастар).
Члан 2.
(1) У Катастар се уносе подаци о носиоцу права на
истраживање, истражном простору, предмету и периоду
трајања геолошких истраживања, као и други подаци.
(2) Катастар води Министарство индустрије, енргетике
и рударства (у даљем тексту: Министарство) у писаној и
електронској форми.
Члан 3.
Катастар садржи збирку исправа и катастарски лист.
Члан 4.
(1) Збирка исправа из члана 3. овог правилника садржи:
1) рјешење којим се одобрава извођење детаљних геолошких истраживања,
2) пројекат детаљних геолошких истраживања,
3) карту истражног простора, са уцртаним границама
истражног простора, одређеног координатама граничних
преломних тачака и катастарским парцелама, у размјери не
мањој од 1 : 25.000 и
4) друге исправе од значаја за упис одобрених истражних простора у Катастар.
(2) Исправе из става 1. овог члана уносе се у посебан
омот за сваки одобрени истражни простор.
(3) На насловној страници омота уписује се назив носиоца права на истраживање, предмет и врста истраживања
и назив пројекта детаљних геолошких истраживања.
(4) На унутрашњој страници омота наводе се све исправе садржане у омоту.
Члан 5.
(1) Упис података у катастарски лист врши се на основу
података из рјешења којим се одобрава извођење детаљних
геолошких истраживања.
(2) Образац катастарског листа налази се у Прилогу
овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) У катастарски лист уписују се:
1) назив носиоца права на истраживање, са адресом његовог сједишта,
2) број, датум и назив органа који је издао рјешење
којим је одобрено извођење детаљних геолошких истраживања,
3) предмет и врста истраживања,
4) назив пројекта детаљних геолошких истраживања,
5) координате граничних преломних тачака истражног
простора,
6) дужина истражног рока,
7) крајњи рок за отпочињање истраживања,
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8) минимум истражних радова који се морају извести,
9) највећа дозвољена количина минералне сировине
која се може узети у циљу испитивања квалитета и хемијско-технолошких својстава и
10) датум завођења у катастарски лист.
Члан 6.
(1) Увид у Катастар може извршити свако заинтересовано лице на основу поднесеног захтјева.
(2) Увјерење о подацима садржаним у Катастру издаје
Министарство у року од 30 дана од дана подношења писменог захтјева заинтересованог лица.
Члан 7.
Министарство ће у року од 90 дана од ступања на снагу
овог правилника формирати Катастар.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о вођењу збирке исправа и катастра концесија и
истражних простора (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/09).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/020-1542/14
21. јула 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.

ПРИЛОГ
КАТАСТАРСКИ ЛИСТ
1. Назив и адреса сједишта носиоца права на истраживање
________________________________________________________
2. Број, датум и назив органа који је издао рјешење којим је
одобрено истраживање
________________________________________________________
3. Предмет и врста истраживања
________________________________________________________
4. Назив пројекта детаљних геолошких истраживања
________________________________________________________
5. Координате граничних преломних тачака истражног простора
Y
X
6. Дужина истражног рока
________________________________________________________
7. Крајњи рок за отпочињање истраживања /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/
8. Минимум истражних радова који се морају извести
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Највећа дозвољена количина минералне сировине која се може
узети у циљу испитивања квалитета и хемијско-технолошких
својстава у току истраживања износи:
________________________________________________________
Датум завођења у катастарски лист
_/_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/

1062
На основу члана 31. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, број 59/13) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ВИСИНИ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БАНКАРСКИМ
ГАРАНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ,
ЕНЕРГЕНАТА, РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником одређују се висина концесионе накнаде и врста, висина и начин обезбјеђења банкарских гаран-
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ција у области електроенергетике, енергената, рударства и
геологије, које се одређују у поступку додјеле концесија.
Члан 2.
Концесиона накнада је обавезан елемент уговора о концесији, новчаног је карактера и састоји се од:
1) концесионе накнаде за уступљено право, која се
плаћа једнократно при закључивању уговора о концесији
(у даљем тексту: једнократна накнада) и
2) концесионе накнаде за коришћење.
Члан 3.
(1) У области енергената (нафта и гас) једнократна накнада рачуна се у износу 0,5% од вриједности планиране
инвестиције.
(2) У области електроенергетике и рударства једнократна накнада се рачуна као постотак (%) од вриједности планиране инвестиције:
1) 3% за инвестиције до 10.000.000 КМ,
2) 1% за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање од
50.000.000 КМ,
3) 0,5% за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање
од 100.000.000 КМ и
4) 0,2% за инвестиције веће од 100.000.000 КМ.
(3) У области геологије једнократна накнада се рачуна у
износу 2% од вриједности планиране инвестиције.
(4) Вриједност планиране инвестиције прецизира се:
1) у иницијативи заинтересованог лица, сачињене у
складу са чланом 25. Закона о концесијама (у даљем тексту: Закон) и
2) у студији економске оправданости приликом иницијативе надлежног органа и у преговарачком поступку.
Члан 4.
За привредна друштва која већ користе, односно експлоатишу природне ресурсе по раније стеченим правима,
а која имају обавезу да закључе уговор о концесији у складу
са чланом 67. Закона, једнократна накнада се рачуна у складу са чланом 3. овог правилника, на начин да се умјесто висине планиране инвестиције као основ за обрачун користи
укупно остварени приход по основу концесионе дјелатности, остварен за претходну годину пословања.
Члан 5.
(1) Концесиона накнада за коришћење предмета концесије у области електроенергетике, енергената и рударства
износи 3,6% од укупног годишњег прихода оствареног од
обављања концесионе дјелатности.
(2) Начин уплате концесионе накнаде из става 1. овог
члана уредиће се уговором о концесији.
Члан 6.
Као средство обезбјеђења у вези са извршењем уговора
о концесији концесионар обезбјеђује банкарске гаранције,
и то у форми:
1) гаранција за добро извршење посла, којом се гарантује
да ће концесионар извршити уговор у дијелу који се односи
на период изградње, не укључујући припремни период,
2) гаранција за одржавање и пренос, којом се гарантује
пренос са концесионара на концендента, уредно одржаваних
објеката, опреме и земљишта, а који су одређени у предмету
уговора о концесији, као и припадајуће техничке, финансијске и правне документације, која је коришћена за изградњу,
реконструкцију или коришћење објеката и опреме и
3) гаранција за извршење рекултивације земљишта,
којом се гарантује уредно и потпуно довођење земљишта
у задовољавајуће стање након завршене експлоатације минералних сировина на дијелу земљишта гдје је обављана
експлоатација, посебно у погледу квалитета тла, пољопривредних култура, животињског свијета, природних станишта, вода, шума и корисне употребе земљишта, у складу
са посебним прописима и пројектном документацијом.

