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Министарство индустрије, енергетике и рударства 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Слободан Пухалац 

ФУНКЦИЈА МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ, 
ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА 

СТРАНКА СНСД  

БРОЈ ИЗОСТАНАКА СА ЗАСЈЕДАЊА ВЛАДЕ 3 

БУЏЕТ МИНИСТАРСТВА У 2009. ГОДИНИ 21.656.336 КМ 

 

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ГЛАСОВА НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА 2006. 
ГОДИНЕ 

Није се кандидовао 

ПЛАНИРАНИ, ПРЕДЛОЖЕНИ И УТВРЂЕНИ АКТИ НА СЈЕДНИЦАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ 

ТИП АКТА ПЛАНИРАНО 
ПРОГРАМОМ У 2009. 

ГОДИНИ 

РЕАЛИЗОВАНО 
ИЗ ПЛАНА ЗА 
2009. ГОДИНУ 

НЕРЕАЛИЗОВАНО, 
А ПЛАНИРАНО 

 

РЕАЛИЗОВАНО 
ВАН ПРОГРАМА 

УСВОЈЕНИ 
АКТИ -  У 
ВЕЗИ СА 

Г.П. 

ЗАКОН 8 6 2 1 2 

ОДЛУКА 0 0 0 93 17 

УРЕДБА 0 0 0 0 0 

ИНФОРМАЦИЈА 18 16 2 40 21 

РЈЕШЕЊЕ 0 0 0 87 12 

ЗАКЉУЧАК 0 0 0 35 5 

ПРАВИЛНИК 0 0 0 0 0 

АНАЛИТИЧКИ ДИО 19 17 2 26 21 

МИШЉЕЊЕ 0 0 0 0 0 

СТРАТЕГИЈА 1 1 0 0 0 

УКУПНО 46 40 6 282 78 

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је 2008. годину завршило са позитивном оцјеном рада, а 

испуњеност планираних активности је било на нивоу од високих 89%, док је у законодавном смислу 

испуњеност била 100%. У 2009. години, план  Министарства је садржавао већи број активности (8 активности 

више), а повећано учешће у активностима се види и на законима. Прошле године Министарство је планирало 5 

закона, док је у 2009. години, Министарство требало радити на 8 законодавних рјешења. Министарство је 2009. 

годину завршило са  свеукупном реализацијом од 87%, док је у законодавном смислу реализација изражена са 

75% од планираних закона за усвајање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон : Министарство је имало врло добру реализацију планираних активности. 

 

Када говоримо о законима из Програма рада за 2009. годину, важно је напоменути да су два закона била у 

плану Министарства и у 2008. години, у којој су утврђени само у форми нацрта. Закон о енергетици и Закон о 

нафти и дериватима нафте су нашли своје мјесто и у плану рада Министарства за 2009. и утврђени су у 

другом кварталу, иако су били планирани у првом кварталу у 2009. години.  

 

Р.Б. Назив акта Рок за 

утврђивање  
Нацрт/ 
Приједлог 

Утврђен 
нацрт 

Утврђен 
приједлог 

У складу са 
Грађанском 
платформом 

1 Закон о нафти и нафтним 
дериватима 

Март  Да- 

26.03.2009. 
на 117. 
сједници 

Не 

2 Закон о енергетици Март  Да- 

16.04.2009. 
на 120. 
сједници 

Да 

3 Закон о измјенама и допунама 
Закон о гасу 

Мај/Август Не Не Не 

4 Закон о измјенама и допунама 
Закона о електричној енергији 

Јуни/Август / Да- 
19.03.2009. 
на 116. 
сједници 

Да 

5 Закон о измјенама и допунама 
Закона о кориштењу природних 
ресурса у сврху производње 

електричне енергије 

Јули/Октобар Да- 

12.11.2009., 
на 149. 

сједници 

/  Да 

6 Закон о измјенама и допунама 
Закона о геолошким 
истраживањима 

Август/ Октобар Да- 

05.11.2009., 
на 148. 

сједници 

/ Не 

7 Закон о измјенама и допунама 
Закона о рударству 

Август/Октобар Да- 
12.11.2009., 
на 149. 

сједници 

/ Не 

8 Закон о кластерима Новембар/ 
Децембар 

/ / Да 

 

 

Изван планираних активности Министарство индустрије, енргетике и рударства је утврдило : 

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама, 26.08.2009. године, на 138. редовној 

сједници Владе РС. 

Реализација Програма рада Министарства индустрије, 

енергетике и рударства у  2009. години 

46
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Наведени закон о концесијама има велики значај, јер ће се његовим коначним усвајањем, одблокирати процес, 

експлоатације датих концесија, што би могло значајно утицати на отварање нових радних мјеста. До сада је 

тек незнатан број концесионара покренуо одређене привредне активности, што свакако утиче и на прилив у 

Буџет и РС и БиХ у цјелини. Закон ће коначно „натјерати“ концесионаре да дјелују у складу са намјеном за 

концесију, што раније није био случај. 

 

Министарство није у 2009. години никако разматрало Закон о гасу и Закон о кластерима. Од укупно 6 

реализованих закона, тек 3 су прошла комплетну процедуру Владе РС, док су 3 закона утврђена тек у нацрту и 

сигурно ће се наћи на сједницама Владе РС и у задњој години мандата Владе РС. 

 

Кроз анализу рада Министарства, пратећи планиране и реализоване активности, као и утврђене активности 

које нису биле у плану, може се рећи да је на приједлог овог Министарства, Влада РС утврдила 322 

различитих аката од којих је 24% или 78 мјера, било у одређеној мјери у вези са захтјевима из Грађанске 

платформе. Ипак, у овој години нема закона који су у значајнијој мјери у складу са Платформом, док је 

Министарство у прошлој 2008. години утврдило два веома значајна закона, које је НС РС и усвојила. Тада је 

утврђен Закон о привредним друштвима, као и Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и 

средњих предузећа.  

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у тематском дијелу Програма рада имало завидан број 

тематско – аналитичких аката који су у складу са ГП и од којих је значајан број и утврђен у 2009. години. У 

табели која слиједи представит ћемо које су то мјере које су у значајнијој вези са захтјевима из ГП. 

Табела са актима који су у значајној вези са захтјевима из ГП: 

Назив акта (мјере) Краће образложење   Област из ГП 

1. Информација о 

ефектима  примјене 

Програма заштите 

социјално угрожених 

потрошача електричне 

енергије у 2008. години 

Влада РС је у 2008. години, донијела Одлуку о примјени наведеног 

Програма, а у 2009. години је на бази Одлуке, сачињена 

Информација која јасно даје смјернице у којем правцу треба у 

години свјетске економске кризе, помоћи оним најугроженијим 

категоријама становништва. 

Да се искоријени 

екстремно сиромаштво 

2. Анализа стања у 

области дрвне индустрије  

Анализом су откривене слабости у области дрвне индустрије као и 

узроци тих слабости. Анализом се дају препоруке на који начин ће 

дрвна индустрија (бар онај дио који није у потпуности уништен), 

поново постати конкурентна и препознатљива на тржишту БиХ и 

држава у окружењу. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

Да се удвоструче 

директна страна улагања 

3. Извјештај о раду 

Републичке агенције за 

развој МСП за другу 

половину 2008. године са 

Приједлогом закључка 

Извјештај свеобухватно представља шта је Агенција радила у другој 

половини 2008. године, даје препоруке за побољшање ситуације и 

стварању још повољнијег привредног амбијента како би МСП у 

већем обиму учествовала у процесима покретања привреде и веће 

запослености грађана РС. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

4.  Извјештај о 

остваривању ЕУ Повеље 

за мала предузећа 

Директно, извјештај представља оквир у смислу напредовања малих 

предузећа у циљу омогућавања изласка на тржиште држава 

чланица ЕУ. 

Да БиХ испуни услове за 

стицање статуса 

кандидата за чланство у 

ЕУ 
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5. Анализа стања у у 

области малих и средњих 

предузећа за 2008. годину 

Аналитичност представља основ за стварање нове вриједности и 

отварање нових радних мјеста, кроз развој у области малих и 

средњих предузећа. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

6. Информација о 

кориштењу средстава 

додијељених по Јавном 

позиву за суфинансирање 

подстицаја извоза за 2008. 

годину 

Информација која у суштини представља спону двије компоненте. 

Прва је, кроз подстицај извоза, очување тренунтог броја радника у 

привреди и евентуално повећање овог броја, а друга се односи на 

привлачење страних инвестиција кроз појачан квалитет одређених 

производа за тржишта околних земаља и шире. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

Да се удвоструче 

директна страна улагања 

7. Анализа стања и услова 

привређивања у 

индустрији текстила, коже 

и обуће 

Значајна анализа, због проблема у очувању постојећих радних 

мјеста и начину одржавања тржишта у овим областима које су у 

врху по удару свјетске економске кризе. 

Да се удвоструче 

директна страна улагања 

8. Закључак у вези са 

давањем приједлога 

Пореској управи РС да за 

фабрику глинице „Бирач“ 

а.д. Зворник изврши 

привремену одгоду 

принудног извршења 

пореских обавеза на 

период до 31.03.2009. 

године 

Овај Закључак је веома социјалан и на овај начин се покушава 

спасити посао за велики дио од преко 1000 радника ове фабрике, 

која је веома погођена економском кризом глобалних размјера. 

Да се искоријени 

екстремно сиромаштво 

9. Извјештај о раду 

чланова експертских 

тимова за преузимање 4 

ЕУ директиве новог 

приступа. 

Јасно је да се овдје ради о испуњавању услова који су неопходи 

како би наша држава Босна и Херцеговина стекла услове да 

постане кандидат за чланство у ЕУ. 

Да БиХ испуни услове за 

стицање статуса 

кандидата за чланство у 

ЕУ 

10. Извјештај о 

реализацији Акционог 

плана за провођење 

Стратегије сузбијања 

корупције у РС из овог 

ресора 

Ово је значајна мјера, али још увијек нису видљиви већи резултати 

са „терена“. 

Смањење нивоа 

корупције 

11. Одлука о формирању 

Савјета за развој малих и 

средњих предузећа 

Одлука којом се иде на подизање квалитета услова за развој малих 

и средњих предузећа, што у коначници треба довести до снажнијег 

отварања радних  мјеста. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

12. Акциони план подршке 

успостављању и развоју 

пословних зона у РС 2009-

2013. година 

Развојем пословних зона, логично се ствара и већа могућност 

запошљавања за армију незапослених радника у РС. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

13. Одлука о одобрењу 

средстава за субвенције 

социјално – угроженим 

категоријама потрошача 

Одлука усмјерана према корисницима најнижих пензија, 

корисницима социјалне помоћи и сличним појединцима, као и 

привредним субјектима који нису у могућности да на вријеме и у 

пуном износу тренутно измирују своје обавезе. 

Да се искоријени 

екстремно сиромаштво 
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електричне енергије за 

2009. годину 

14. Закон о измјенама и 

допунама Закона о 

концесијама 

Наведени закон о концесијама има велики значај, јер ће се његовим 

коначним усвајањем, одблокирати процес, експлоатације датих 

концесија, што би могло значајно утицати на отварање нових радних 

мјеста 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

15. Секторска стратегија 

развоја индустрије 

Републике Српске, за 

период 2009.-2013.година 

Стратегија која уз акционе планове, дефинитивно може показати 

правце развоја и омогућити нова запошљавања у индустрији РС. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

16. Рјешење о одобрењу 

средстава за 

суфинансирање 

подстицаја извоза 

предузећа АД “Сјемећ“, 

Рогатица, у износу од 

200.000,00КМ 

ПодстИцај извоза у вријеме кризе може смањити број незапослених, 

а с друге стране свакако сачувати постојећи ниво запошљавања. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

17.  Рјешење о одобрењу 

средстава за 

суфинансирање 

подстицаја извоза 

предузећу „Фагус“ д.о.о. 

Масловаре, Котор Варош, 

у износу од 95.000,00 КМ 

ПодстИцај извоза у вријеме кризе може смањити број незапослених, 

а с друге стране свакако сачувати постојећи ниво запошљавања. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

18. Рјешење о одобррењу 

средстава за 

суфинансирање 

подстицаја извоза 

предузећу „Нова ДИ 

Врбас“ д.о.о. Бања Лука, у 

износу од 115.000,00 КМ 

Подстицај извоза у вријеме кризе може смањити број незапослених, 

а с друге стране свакако сачувати постојећи ниво запошљавања. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

19. Рјешење о одобррењу 

средстава за 

суфинансирање 

подстицаја извоза 

предузећу „Драгстор“ д.о.о. 

Шековићи, у износу од 

20.000,00 КМ 

Подстицај извоза у вријеме кризе може смањити број незапослених, 

а с друге стране свакако сачувати постојећи ниво запошљавања. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

20. Извјештај о 

реализацији Стратегије 

развоја малих и средњих 

предузећа у РС за период 

од 01.07.2008. до 

30.06.2009. године 

Значајно је пратити реализацију Стратегије која би у суштини 

требала створити нову вриједност и материјалну и људску кроз 

процесе новог запошљавања. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

21. Информација о стању и 

ефектима 

субвенционисања 

предузећа у области 

Значајна информација у години велике кризе, како би се сачувала 

радна мјеста па чак и отворила нова у овој области. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 
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текстила, коже и обуће, за 

период јануар – јуни 2009. 

године 

БиХ 

 

22. Програм 

рестректуирања занатско- 

предузетничког коморског 

система РС 

Значајан Програм с циљем оживљавања једног сета дјелатности  

које се налазе у врло лошем положају. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

23. Информација о 

извршеној анализи стања 

у индустрији у РС, за првих 

6 мјесеци 

Значајна анализа из сегмента индустрије која би могла наћи своје 

исходиште у позитивним законским прописима, ревидирањима 

одређених стратегија и слично, а с циљем новог запошљавања, 

људи у индустрији. 

До краја 2010. године да 

буде отворено нових 

150.000 радних мјеста у 

БиХ 

 

 

Такође, када говоримо о раду Министарства, мора се истаћи да према подацима Завода за статистику РС, 

показан је континуиран раст привреде у 2009. години за 19 %, али овај раст је проузрокован, прије свега радом 

Рафинерије у Броду, што је добро и значајно, али искривљује укупну слику стања индустрије, енергетике и 

рударства у РС. С друге стране, метална индустрија је на кољенима, велики број радника је на чекању или 

пред отказом, предузећа иду у стечај (нпр. Јелшинград Бањалука). Дрвна индустрија није показала знаке 

опоравка у великој мјери, али је ово производ и ранијих времена, када су претходне Владе дозвољавале 

прекомјерну продају сировине - обловине, док посматрајући из другог угла није било продаје финалног 

производа, јер су постојећи капацитети у рату и поратном времену девастирани, а неки и опљачкани у 

мирнодопским условима. Такође, када говоримо о дрвној индустрији, извршена је лоша приватизација у 

претходним годинама, а постоје и случајева, када се са приватизационим поступцима одуговлачило до крајњих 

граница, а радници су остајали без посла. Овакве ситуације у задњих 10-ак година су вјештачки изазване с 

циљем што јефтинијег приватизовања перспективних објеката и грађевинског земљишта у квалитетним 

градским зонама, које би након приватизације, брзо промијениле своју намјену и донијеле корист само „купцу“. 

Овакви послови се нису могли завршавати без благослова носилаца власти. 

 

Комисија за ревизију приватизације није адекватно, принципијелно и досљедно извршила своје ревизије, па су 

разни мешетари добили могућност да мирно спавају. Са овим насљеђем се сусреће и ова Влада РС. Сектор 

текстила и обуће је показао значајне знаке опоравка од првог удара свјетске економске кризе, а носиоци 

послова у овој области су јавно изразили своју захвалност министру Пухалцу на обезбијеђеним подстицајима 

како би се очувала радна мјеста у овој области, што свакако треба истаћи. Начин рада у овом сектору је можда 

и путоказ за друге секторе, како треба заштити и интерес органа управе, власника приватне компаније или 

предузећа, али и  радника, јер с обзиром на укупан развој у РС, свако сачувано радно мјесто је изузетно 

вриједно. 

 

Издвојит ћемо и то да је Главна служба за ревизију јавног сектора РС дала мишљење са резервом о 

пословању Министарства у 2008. години, а да је као кључну замјерку навело чињеницу да у 2008. години, 

Министарство није направило план јавних набавки. Препоручено је да се ова ставка у 2009. години поправи. 


