ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА
Р.б.

1.

2.

Кпнцесипнар

ИГОИЋ д.п.п. Теслић

ALPINE RUDNIK KREČNJAKA
LAPIŠNICA д.п.п. И. Сарајевп
(пренесенп са
РМГ д.п.п. И. Сарајевп)

3.

ГП ПУТ а.д. Истпшна Илича

Предмет

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација КРЕЧНИЦА),
ппщтина Теслић

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЛАПИШНИЦА),
град Истпшнп Сарајевп

Експлпат.тех.
грађ.камена – крешоака
и дплпмита
(лпкација КРУПАЦ),
ппщтина Истпшна Илича

Датум
закључеоа
Угпвпра

31.10.2000.

Угпвпр
закљушен
04.07.2001.
пренпс
25.02.2005.

22.01.2003.

Перипд
трајаоа
Угпвпра

18

30

30

Наппмена
Рударске радпве на експлпатацији минералне
сирпвине извпди ппдизвпђаш кпји испуоава
прпписане услпве за пбављаое пве врсте
ппслпва, а на пснпву угпвпра п извпђеоу
рударских радпва. У 2013. гпдини (према изјави
кпнцесипнара) врщена је експлпатације
минералне сирпвине у маоем пбиму. Мпже се
кпнстатпвати да у перипду прптеклпм пд
закљушеоа угпвпра п кпнцесији каменплпм у
већем дијелу прптеклпг времена није бип у
раду, или је радип са минималним
капацитетпм.

Каменплпм је накпн ппнпвнпг птппшиоаоа са
радпм пплпвинпм 2012. гпдине бип у
кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм
раду.
Кпнцесипнар
је
израдип
технишку
дпкументацију и углавнпм прибавип пптребне
сагласнпсти и пдпбреоа. У тпку 2013. гпдине
прпизведоа и птпрема су се пдвијали у
планираним пквирима. Кпнцесипна накнада је
редпвнп пбрашунавата и плаћана.

Кпнцесипнп предузеће је у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду. Експлпатација и птпрема
минералне сирпвине је малп ппвећана у пднпсу
на 2012. гпдину, али је и даље исппд
планиранпг пбима збпг смаоене пптражое на
тржищту. Пстале активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла се пдвијају у угпвпреним
пквирима.

4.

5.

КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д.
Ппппви – Бијељина

КРУНА ВПДА д.п.п. Мркпоић
Град (пренесенп са Агрп аутп
д.п.п. Мркпоић Град)

6.

ДИЈАБАЗ д.п.п. Кпзарска
Дубица (пренесенп са
САРП д.п.п. Кпзарска Дубица)

Истраживаое и
експлпатација
гептермалних впда
(лпкација ППППВИ),
град Бијељина

23.01.2003.

Експлпатација и
флащираое прирпдне
извпрске впде (лпкација
ЛИСИНСКИ СТУДЕНАЦ),
ппщтина Мркпоић Град

Угпвпр
закљушен
15.12.2004.
пренпс
30.6.2011.

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена дијабаза и метадијабаза
(лпкација МРАКПДПЛ),
ппщтина Кпстајници

Угпвпр
закљушен
25.12.2004.
пренпс
04.04.2006.

30

30

30

Истраживаоа нису заврщена у угпвпренпм рпку
збпг недпстатка финансијских средстава щтп је
утицали и на кащоеое са ппшеткпм
експлпатације. Пд седам планираних бущптина
избущена је једна (ГД-2), шији прпбни рад је
истекап. Рјещеоем надлежнпг Министарства
пвјерене су резерве за бущптину ГД-2, и
ппднещен је захтјев за пдпбраваое извпђеоа
радпва пп Главнпм рударскпм прпјекту. Накпн
издаваоа пдпбреоа пд стране надлежнпг
Министарства
планира
се
птппшиоаое
експлпатације гептермалне впде на пвпј
бущптини за рад тпплптнп – измјеоивашке
станице, тј. тпплане за снабдјеваое тпплптнпм
енергијпм пбјеката „Града Слпбпмир“, кап и
пбјеката у аква парку (шија изградоа је у тпку) за загријаваое впде у базенима. Ппднесена је
ургенција
надлежнпм
Министарству
за
анексираое пснпвнпг угпвпра ради прпдужеое
рпкпва кпји су истекли.
Пд 2008. гпдине кпнцесипнар се налази у
кпмерцијалнпм раду. Пбим прпизвпдое је
далекп исппд планиранпг. Кпнцесипнар кап
разлпг за тп навпди нелпјалну кпнкуренцију на
тржищту. Уплата кпнцесипне накнаде је
занемарљивп мала. У 2013. гпдини дпщлп је дп
извпза, у маоем пбиму на тржищта Србије и
Црне Гпре, дпк је на дпмаћем тржищту дпщлп
дп пада прпдаје у пднпсу на предхпдни перипд.

У прптеклпм перипду није билп знашајнијих
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла.
Кпнцесипнар истише да је разлпг таквпг стаоа
екпнпмска криза кпја је дпвела дп смаоеоа
инвестиција, а тиме и смаоеоа пптреба
лпкалнпг тржищта за каменим агрегатима. У
2013. гпдини није билп уплата кпнцесипне
накнаде.

7.

8.

9.

БПКСИТ а.д. Милићи

БПКСИТ а.д. Милићи

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкације ГРАДИНА и
ЈЕФТИЋИ),
ппщтина Милићи

Експлпатација угља на
експлпатац. ппљима
EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA (лпкације РАШКПВАЦ,
STANARI д.п.п. Станари
ДРАГАЛПВЦИ и
ПСТРУЖОА),Станари,
град Дпбпј

БПКСИТ д.п.п. Гацкп
10.

Експлпатација бпксита
(лпкација НАЖДА
ПАЛЕЖ, ВИШОИЦА и
ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ),
ппщтине Милићи и
Сребреница

(пренесенп са
СТАРШПЕД д.п.п. Гацкп)

Експлпатација бпксита
(лпкације ДАБРИЦА,
БРШТАНИК, МАЦИНА
ЛПКВА, КПРИТНИК,
БРАЧИЋИ, УДРЕЖОЕ и
ППДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ
ВИДУШЕ, ппщтине
Беркпвићи, Љубиое,
Невесиое и Требиое

15.02.2005.

15.02.2005.

16.05.2005.

Угпвпр
закљушен
06.06.2005.
пренпс
07.12.2006.

30

30

30

25

Накпн птклаоаоа застпја збпг прпблема у раду
„Фабрике глинице Бираш“ у 2013. гпдини
прпизвпдоа се пдвијала у кпнтинуитету и
пквирима планиранпг. Пбим прпизвпдое и
птпреме минералне сирпвине је на нивпу пд
предхпдне гпдине.

На лпкалитету „Градина“ - Заклппаша у 2013.
гпдини је врщена експлпатација маоег пбима
пд планиранпг. Прпизвпдоа се пдвијала у
прпщлпгпдищоим
пквирима.
Кпнцесина
накнада
се
редпвнп
пбрашунавала
и
уплаћивала.
На
лпкалитету
„Јефтићи“
није
билп
експлпатације пд мпмента пптписиваоа
угпвпра п кпнцесији. Разлпг пваквпг стаоа је
слаба пптражоа за пвпм врстпм минералне
сирпвине (изјава кпнцесипнара).
Кпнцеспни ппсап на експлпатацији и прпдаји
угља се пдвија у планираним пквирима.
Кпнцесипна накнада се редпвнп пбрашунава и
уплаћује.
Накпн
заврщетка
изградое
термпелектране пвај угпвпр престаје да важи, а
на снагу ступа директни угпвпр кпји пбједиоује
кприщтеое термпелектране и експлпатацију
угља и впде.

Кпнцесипнп предузеће је п тпку 2013. гпдине
наставилп извпђеое истражних радпва на
ппдрушју планине Видуща и прикупљаое
ппдатка за израду Елабпрата п резервама. Збпг
смаоене пптражое руде бпксита на тржищту
тпкпм 2013. гпдине експлпатација је
пбустављена.
(изјава
кпнцесипнара).
Евидентан је застпј у реализацији угпвпра п
кпнцесији.

11.

VISOKO ALKALNE VODE „AQUA
ALCA“ д.п.п. Дервента

Експлпатација алкалних и
хипералкалних впда
(лпкација ВЕЛИКА
ПРЕОА),
ппщтина Петрпвп и град
Дпбпј

Експлпатација щљунка и
пијеска
(лпкација АДА ПБРПВ),
ппщтина Кпзарска
Дубица

12.

САРП д.п.п. Кпзарска Дубица

13.

ВИТИНКА - ЕКСПЛПАТАЦИЈА
д.п.п. Кпзлук - Звпрник

Експлпатација минералне
впде
(лпкација ВИТИНКА),
пппщтина Звпрник

14.

ХЕРЦЕГПВИНАПУТЕВИ а.д.
Требиое

Експлпатација технишкпг
грађ. камена - крешоака
(лпкација ЗГПОЕВП),
град Требиое

15.

ACO TRADE д.п.п. Кптпр Варпщ

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација РУЈЕВИЦА),
ппщтина Кптпр Варпщ

06.07.2005.

30

06.07.2005.

20

14.02.2006.

30

14.02.2006.

15

14.02.2006.

25

Инвестраое у пбјекат пунипнице је заврщенп,
инсталиранп је ппстрпјеое за пуоеое впде,
изврщена су пптребна испитиваоа ппслије шега
је ппстрпјеое билп у краткпм прпбнпм раду.
Накпн тпга су све активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла стале. Прпблем је настап
збпг недпстатка финансијских средстава
пптребних за птппшиоаое са прпизвпдопм
(изјава кпнцесипнара). Пваквп стаое је
непрпмјеоенп у ппследое три гпдине.
У кпнцесипнпм предузећу је дпщлп дп
прпмјене власнишке структуре у прпценту 100%.
Пбавезе пп пснпву пбрашунате и уплаћене
кпнцесипне накнаде се изврщавају у
угпвпреним
пквирима.
Нпви
власник
кпнцесипнпг предузећа пшекује ппвећаое
пбима прпизвпдое и птпреме минералне
сирпвине.
У 2013. гпдини дпщлп је дп пада прпизвпдое у
пднпсу на предхпдне гпдине. Изнпс пбрашунате
кпнцесипне накнаде је нереалнп мали. Са
стране кпнцесипнара ппстпји иницијатива
према
надлежнпм
Министарству
за
рјещаваоем пвпг прпблема.
У тпку 2013. гпдине није билп експлпатације, а
птпрема се пдвијала са залиха насталих у тпку
2012. гпдине. Разлпг тпме представља знашајнп
смаоеое пптражое, кап и смаоеое ппслпва у
пбласти нискпградое. Пп пснпву прпдате
минералне сирпвине са залиха кпнцесипнар је
изврщип кварталну уплату кпнцесине накнаде.
Прпизвпдоа се пдвијала дискпнтинуиранп
(ппвременп) щтп је утицалп на смаоеое пбима
прпизвпдое и уплате кпнцесипне накнаде у
пднпсу на планиранп. Разлпг тпме је кап и у
прптеклим
гпдинама
смаоена
пптреба
тржищта за каменим агрегатима, кап прпблем
нелегалне експлпатације на ппдрушју регије,
шиме је кпнцесипнп предузеће дпведенп у
неравнпправан пплпжај (изјава кпнцесипнара).

Експлпатација питке
малпминералне впде
(пренесенп са КРЕАТПР д.п.п. (лпкација БЕРЕЧКП
Спкплац)
ВРЕЛП),
ппщтина Спкплац
AQUA LIFE д.п.п. Спкплац

16.

17.

ЈЕДИНСТВП а.д. Градищка

18.

ГРАДИТЕЉ а.д. Теслић

19.

ВПДППРИВРЕДА
а.д. Вукпсавље

20.

Експлпатација тех. грађ.
камена - дијабаза
(лпкација ТРНПВАТРНПВА ЈУГ),
ппщтина Градищка

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација КАМЕНИЦА),
ппщтина Теслић

Експлпатација тех. грађ.
ППСАВИНА камена - крешоака
(лпкација ДУБПКПВАЦ),
ппщтина Брпд

Експлпатација малпмин.
впде
КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д. (лпкација ГРАД
Слпбпмир – Бијељина
СЛПБПМИР),
град Бијељина

Угпвпр
закљушен
14.02.2006.
пренпс
27.6.2013.

30

14.02.2006.

20

14.02.2006.

15

21.07.2006.

20

16.08.2006.

30

Изграђен је пбјекат пунипнице, инсталисанп је
ппстрпјеое за пуоеое впде и изграђен је
цјевпвпд пд извпра дп пбјекта пунипнице.
Накпн краткптрајнпг прпбнпг рада пунипница је
престала са радпм. И тпкпм 2013. гпдине
интензивнп се радилп на прпналажеоу
стратещкпг купца впде щтп би дпвелп дп
прганизпваоа прпизвпдое у пунпм капацитету
(изјава кпнцесипнара).
Експлпатација и птпрема минералне сирпвине
се пдвија у знатнп маоем пбиму у пднпсу на
перипд кад су извпђени радпви на изградои
аутп - пута Баоа Лука - Градищка. Тпкпм
прптеклпг кпнцесипнпг перипда у два наврата
је дплазилп дп прпмјене власнишке структуре у
прпценту изнад 30%, без претхпдне сагласнпсти
Кпмисије. Експлпатација се извпди на лежищту
Трнпва-Југ, дпк је на лежищту Трнава заврщена.
У 2013. гпдини је дпщлп дп смаоеоа
прпизвпдое и птпреме у пднпсу на 2012.
гпдину, щтп је утицалп на смаоеое уплата
кпнцесипне накнаде. Пстале активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла су се пдвијале у
угпвпреним пквирима.
Експлпатација се не врщи кпнтинуиранп, већ
ппвременп са изнајмљенпм ппремпм (истп кап
и у прптеклим гпдинама). Разлпг тпме је
(према
изјави
кпнцесипнара)
смаоена
пптражоа за минералнпм сирпвинпм на
лпкалнпм тржищту. Мпже се кпнстатпвати да се
реализација кпнцесипнпг ппсла не пдвија у
угпвпреним пквирима.
Експлпатација впде се врщи из једне
експлпатаципне
бущптине
за
пптребе
снабдјеваоа пбјеката у „Граду Слпбпмир“.
Кпнцесипнар је у пптпунпсти заврщип радпве
на бущеоу двије нпве бущптинеиз кпјих је
планирана експлпатација впде за пптребе
нпвих инвестиција на лпкалитету „Града
Слпбпмир“, аква парка и фабрике впде.

21.

ТАТИЋ д.п.п.
Псјешани - Дпбпј

NEXE KAMEN д.п.п. Дпбпј
22.

23.

24.

(пренесенп са
БАТП ПЕТРПЛ д.п.п. Дпбпј)

НАТУРА ВИТА д.п.п. Блатница
– Теслић

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ГРАПСКА)
Псјешани, град Дпбпј

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ЛИПАЦ),
град Дпбпј

Експлпатација
малпминер. впде
(лпкација СЛАТИНА),
пптина Теслић

Експлпатација бентпнита
(лпкација СПКПЛАЦ),
ппщтина Шиппвп

31.08.2006.

Угпвпр
закљушен
29.09.2006.
пренпс
20.01.2011.

12.10.2006.

12.10.2006.

25

25

30

20

Кпнцесипнар је у 2012. гпдини радип са
минималним
пбимпм
прпизвпдое,
тј.
ппвременп, щтп је настављенп и у 2013. гпдини.
Знашајнп смаоеое пптражое за минералнпм
сирпвинпм на тржищту дпвелп је дп пваквпг
стаоа.

Тпкпм 2012., а ппсебнп 2013. гпдине дпщлп је
дп пада ппслпвних активнпсти, губитка у
ппслпваоу, прпблема у експлпатацији (лпкалнп
станпвнищтвп), пада прпдаје, недпстатка
тржищта и другпг щтп је утицалп на пдлуку
кпнцесипнара да пбустави све активнпсти на
реализацији угпвпра п кпнцесији. Мпже се
кпнстатпвати да је дпщлп дп пптпунпг застпја у
реализацији кпнцесипнпг ппсла.

У децембру 2007. гпдине престалп се са
флащираоем впде и кпмерцијалнпм прпдајпм
на тржищту. Пд тада се впда експлпатисала за
пптребе прераде млијека и прпизвпдоу месних
прерађевина. Какп је дпщлп дп прпдаје „ппсла
са млијекпм“, впда се наставила кпристити у
прпизвпдои и преради меса и месних
прерађевина. Дпдјељена кпнцесија се не
реализује у складу са Студијпм екпнпмске
пправданпсти и угпвпрпм п кпнцесији, а уплата
кпнцесипне накнаде се не врщи пд децембра
2007.гпдине.
У тпку 2013. гпдине је дпщлп дп ппвећаоа
пбима прпизвпдое у пднпсу на предхпдну
гпдину,
а
прпизвпдоа
се
пдвијала
кпнтинуиранп. Сва експлпатисана кплишина
сирпвиг бентпнита се прерађивала у
нпвпизграђенпј фабрици за прераду сирпвпг
бентпнита.

25.

26.

27.

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

ЗТЦ БАОА ВРУЋИЦА а.д.
Теслић

СЛПГА а.д. Кпзарска Дубица

RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL
CARMEUSE а.д. Дпбпј
28.

(пренесенп са
РУДНИК КРЕЧОАКА а.д. Дпбпј)

Експлпатација бентпнита
(лпкација ГРЕДА),
ппщтина Шиппвп

Експлпат. термпмин.
впда кпје садрже CO2 гас
(лпкација БАОА
ВРУЋИЦА),
ппщтина Теслић
Експлпатација тех. грађ.
камена - дијабаза
(лпкација МАГЛАЈЦИ),
ппщтина Кпзарска
Дубица

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ХАРДПВАЦШЕВАРЛИЈЕ),
град Дпбпј

12.10.2006.

18.10.2006.

25.10.2006.

Угпвпр
закљушен
07.11.2006.
пренпс
26.8.2010.

30

30

25

30

На
лежищту
је
планирана
ппдземна
експлпатација
бентпнита.
Пд
мпмента
пптписиваоа угпвпра п кпнцесији нису
предузимани
кпраци
на
птппшиоаоу
експлпатације, збпг тпга щтп су све активнпст
биле усмјерене на заврщетак фабрике за
прераду сирпвпг бентпнита и ппшетак оенпг
рада, кап и збпг тпга щтп није билп сврсисхпднп
врщити експлпатацију бентпнита ппдземнпм
експлпатацијпм, јер гптпв прпизвпд дпбијен у
фабрици нема тржищну цијену кпја би мпгла да
апспрбује трпщкпве ппдземне експлпатације
минералне сирпвине. Према бизнис плану
кпнцесипнара лежищте би требалп бити
активнп за пет гпдина, накпн стабилизације
рада фабрике и стаоа на тржищту сирпвпг
бентпнита.
Експлпатација у 2013. гпдини се извпдила
кпнтинуиранп у планиранпм пбиму кап щтп је
тп бип слушај и у прптеклим гпдинама.
Кпнцесипна накнада се пбрашунава на дип
прихпда пстваренпг кприщћеоем минералнпг
ресурса.

Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп у планираним пквирима.
Реализација кпнцесипнпг ппсла је у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација
крешоака
се
пдвија
кпнтинуиранп исппд планиранпг пбима
прпизвпдое. Немпгућнпст пласмана прпизвпда
на тржищту усљед смаоене пптражое дпвела
је дп лпщијег финансијскпг резултата и
смаоеоа пбрашунате кпнцесипне накнаде. Из
гпре наведених разлпга дпщлп је дп ппвећаоа
залиха материјала.

КАМЕНПЛПМ КАРАБЕГПВАЦ
д.п.п. Дпбпј
29.

30.

(пренесенп са
Д.Д. ФАБРИКА ЦЕМЕНТА
ЛУКАВАЦ - Ппдружница Дпбпј)

БИЈЕЛЕ ВПДЕ КАМЕНПЛПМ
д.п.п. Трнпвп
(пренесенп са
ТEREX INŽINJERING д.п.п.
Бијељина)

31.

32.

33.

ТЕХНПГАС–КАКМУЖ а.д.
Какмуж – Петрпвп

ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.п.п.
Цапарде, Псмаци

РУДНИК КАПЛИНА МПТАЈИЦА
а.д. Кпбащ

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација КАРАБЕГПВАЦ),
град Дпбпј

Угпвпр
закљушен
04.12.2006.
пренпс
16.01.2008.

30

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена
креш. и дплпмита
(лпкација БИЈЕЛЕ ВПДЕКијевп),
ппщтина Трнпвп

Угпвпр
закљушен
20.03.2007.
пренпс
09.7.2010.

30

Експлпатација СП2 гаса
(лпкација КАКМУЖ),
ппщтина Петрпвп

03.04.2007.

30

Експлпатација впде
(лпкација ПЛАНИНСКИ
СТУДЕНАЦ – Цапарде),
ппщтина Псмаци

Експлпатација
каплинскпг гранита
(лпкација БАШИЋА БАРЕ),
ппщтина Србац

19.07.2007.

01.08.2007.

30

30

У 2013. гпдини дпщлп је дп знашајнпг смаоеоа
пбима прпизвпдое у пднпсу на планирани, и у
пднпсу на прпизвпдоу у предхпдним
гпдинама. Разлпг таквпг стаоа је смаоеое
исппруке материјала највећем купцу „Фабрици
цемента Лукавац“, кпји је купип каменплпм
„Вијенац“ у Федерацији БиХ пдакле је наставип
са снабдјеваоем минералнпм сирпвинпм.
Такпђе, смаоеое пптреба тржищта за
минералнпм сирпвинпм на ппдрушју Дпбпја је
утицалп на пад прпизвпдое и прпдаје.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп у пбиму маоем пд пнпг из 2012.
гпдине. Уплата кпнцесипне накнаде се не врщи
у складу са угпвпрпм п кпнцесији.

Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп, у пквирима планираниранпг.
Кпнцесипни ппсап се пдвија у складу са
угпвпреним пдредбама. Кпнцесипна накнада се
радпвнп уплаћује.
Без предхпдне сагласнпсти Кпмисије за
кпнцесије изврщена је прпмјена власнишке
структуре у изнпсу 100% (супрптнп Закпну п
кпнцесијама). Накпн тпга је дпщлп дп
инвестираоа знашајних финансијских средстава
пд стране нпвпг власника и птппшиоаоа са
кпмерцијалним радпм ппшеткпм 2011. гпдине.
Тпкпм 2012. и 2013. гпдине дпстигнут је
пдређени нивп ппизвпдое и прпдаје кпји је
исппд планиранпг.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
ппвременп, щтп је услпвилп смаоеое пбима
прпизвпдое у пднпсу на предхпдни перипд.
Пстале пбавезе се изврщавају у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.

34.

ТЕРМИНАЛИ а.д. Дпбпј
(пренесенп са
РУДНИК КРЕЧОАКА и ТВПРНИЦА
КРЕЧА а.д. Дпбпј)

Истраж. и експлпат.
камена-крешоака
(лпкација ТРБУК),
град Дпбпј

35.

RADANOVIĆ COMPANY д.п.п.
Требиое

Експлпатација щљунка и
пијеска
(лпкација ГРАБ),
град Требиое

36.

37.

ЕФТ - ТЕРМПЕЛЕКТРАНА
СТАНАРИ д.п.п. Станари

ГРПСС д.п.п. Градищка

Истраживаое и
експлпатација питке и
индустријске впде
(лпкација ДРАГАЛПВЦИ),
Станари, град Дпбпј

Експлпатација и прерада
руде плпва и цинка
(лпкација СРЕБРЕНИЦА,
СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И
ВИТЛПВАЦ)),
ппщтина Сребреница

Угпвпр
закљушен
13.08.2007.
пренпс
29.8.2008.

26.10.2007.

23.11.2007.

26.11.2007.

30

15

30

30

Сви рпкпви из угпвпра п кпнцесији кпјима су
дефинисана
инвестираоа
и
ппшетак
кпмерцијалнпг рада су истекли. Ппшеткпм 2013.
гпдине кпнцесипнар је птппшеп са извпђеоем
рударских радпва и ппшеткпм кпмерцијалнпг
рада. За ппслпве на експлпатацији минералне
сирпвине
кпнцесипнар
је
ангажпвап
ппдизвпђаша.

Експлпатација щљунка и пијеска се врщи
кпнтинуиранп са пбимпм маоим у пднпсу на
планирани, збпг смаоених пптребе лпкалнпг
тржищта, кап и нелпјалне кпнкуренције настале
усљед нелегалне експлпатације.
Анекспм угпвпра рпк за ппшетак кпмерцијалнпг
рада је прпдужен са 36 на 84 мјесеца, щтп је
услпвљенп
кащоеоем
изградое
термпелектране.
Истражни
радпви
су
изврщени, израђен је Елабпрат п резервама и
Рјещеоем надлежнпг Министарства пптврђене
су резерве и квалитет питке и индустријске
впде.
Накпн
заврщетка
изградое
термпелектране пвај угпвпр престаје да важи, а
на снагу ступа директни угпвпр кпји пбједиоује
кприщтеое термпелектране и експлпатацију
угља и впде.
У 2013. гпдини дпщлп је дп ппвећаоа
експлпатације и прерада руде плпва и цинка за
пкп 15% у пднпсу на предхпдну гпдину, али је и
даље пбим прпизвпдое исппд пбима
дефинисанпг
Студијпм
екпнпмске
пправданпсти и угпвпрпм. Израђен је нпви
Елабпрат п резервама, а Рјещеоем надлежнпг
Министарства су пптврђени квалитет и резрве
минералне
сирпвине.
На
лежищтима
Сребреница, Казани и Витлпвац се активнпсти
не пдвијају у складу са угпвпрпм п кпнцесији.

38.

ЗАВПД ЗА ФИЗИКАЛНУ
МЕДИЦИНУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др.
МИРПСЛАВ ЗПТПВИЋ“
(пренесенп са
БРЦ ШЕХЕР а.д. Баоа Лука)

Експлпатација
термпминералне впде на
извприщту у СРПСКИМ
ТППЛИЦАМА),
град Баоа Лука

39.

B.S.D. – COMPANY д.п.п.
Угљевик

Истраживаое и експлпат.
угља и креде
(лпкација ЛАКТЕНИЦА),
ппщтина Угљевик

40.

КАМЕНПЛПМ ДПБРОА д.п.п.
Баоа Лука

Експлпатација технишкп
грађ. камена - крешоака
(лпкација ДПБРОА),
град Баоа Лука

ИНСТЕЛ д.п.п. Бијељина

Кприщћеое љекпвитих,
термалних и минералних
впда (лпкација ЦИЦЕЉ
ВРЕЛП),
ппщтина Чајнише

41.

42.

ЦИТПФАРМ д.п.п. Истпшнп
Сарајевп

Кприщћеое љекпвитих,
термалних и минералних
впда (лпкација МПКРП),
ппщтина Пале

Угпвпр
закљушен
16.01.2008.
пренпс
25.3.2013.

30

15.02.2008.

15

11.04.2008.

30

22.07.2008.

30

22.07.2008.

30

Угпвпр п кпнцесији је пренещен на нпвпг
кпнцесипнара. Нпви кпнцесипнар је у фази
израде пдгпварајућих студија, испитиваоа и
реализације других активнпсти какп би се
мпглп приступити наставку реализације угпвпра
п кпнцесији.
Истраживаоа
нису
заврщена
у
рпку
дефинисанпм Угпвпрпм. Кпнцесипнар је
изврщип дип планираних инвестираоа у
ппрему, накпн шега је највећи дип ппреме
прпдап. Пстали рпкпви из угпвпра нису
исппщтпвани. У 2013. гпдини нису предузимане
активнпсти на реализацији угпвпра п кпнцесији.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвијала
на нпвпинсталиранпм ппстрпјеоу. Евидентнп је
да ппстпји прпблем са рјещаваоем импвинскпправних пднпса, јер се земљищте впди кап
неппкретнпст Министарства пдбране БиХ, щтп
представља
пгранишеое
за
дпбијаое
пптребаних пдпбреоа за рад нпвпг ппстрпјеоа.
Пбим прпизвпдое је исппд планиранпг.
У пптпунпсти су заврщени сви радпви на
адаптацији пбјекта пунипнице, на каптажнпм
пбјекту и ппстрпјеоу за флащираое.
Ппстрпјеое је билп у прпбнпм раду, и крајем
2012. гпдине се птппшелп са кпмерцијалнпм
прпизвпдопм. Кпнцесипнар није дпстигап
планирани нивп прпизвпдое у 2013. гпдини.
Кпнцесипнар је изградип армиранп - бетпнску
кпнструкцију пбјекта пунипнице, израђен је
приступни пут и изврщенп уређеое извприщта.
У тпку 2013. гпдине није били активнпсти на
наставку изградое фабрике впде. Све
активнпсти су биле усмјерене на прпналажеоу
пертнера какп би се наставила реализација
заппшетпг ппсла. Мпже се кпнстатпвати да збпг
немпгућнпсти
пбезбјеђеоа
финансијских
средстава реализација угпвпренпг ппсла касни.

43.

АЛАС КАМЕН д.п.п. Дпбпј

Истраж. и експлпатација
тех. грађ. камена перидптита
(лпкација ДЕЛИЋА БРДП),
ппщтина Петрпвп

01.08.2008.

30

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ДУБ),
ппщтина Рпгатица;
44.

45.

РПМАНИЈАПУТЕВИ а.д.
Спкплац

НИСКПГРАДОА д.п.п. Лактащи

ХЕРЦ ГРАДОА а.д. Билећа
46.

47.

29.09.2008.

30

Експлпат. тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација
ППДРПМАНИЈА),
ппщтина Спкплац

Истраж. и експлпатација
тех. грађевинскпг камена
- дплпмита
(лпкација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА), град Баоа Лука

(пренесенп са
ВИДУША а.д. Билећа)

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ДРАКУЉИЦА),
ппщтина Билећа

ТПМИЋ КПМПАНИЈА д.п.п.
Теслић

Експлпатација тех. грађ.
камена - габра
(лпкација ТППИЋИКРТПВА), ппщтина Теслић

08.01.2009.

30

Угпвпр
закљушен
06.03.2009.
пренпс
02.7.2012.

30

06.03.2009.

20

Пд мпмента пптписиваоа угпвпра п кпнцесији
нису предузимане билп какве активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла.

Експлпатација
минералне
сирпвине
на
лпкалитету Дуб у 2013. гпдини се пдвијала
кпнтинуиранп
са
планираним
пбимпм
прпизвпдое. Угпвпрене пбавезе се углавнпм
изврщавају у складу са угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација
минералне
сирпвине
на
лпкалитету Ппдрпманија у 2013. гпдини се
пдвијала исппд планиранпг пбима кап и у 2012.
гпдини, збпг смаоених пптреба тржищта за
прпизведеним фракцијама. Пстале угпвпрне
пдредбе се углавнпм изврщавају у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
У 2013. гпдини кап и у прптеклим гпдинама
није билп активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла. Разлпг тпме је (према
изјави кпнцесипнара) немпгућнпст рјещаваоа
импвинскп – правних пднпсана на лпкацији
Бијела стијена, кап и тп да је у неппсреднпј
близини
будућег
каменплпма
планира
изградоа фабрике впде за град Баоа Луку.
Експлаптација
минералне
сирпвине
и
прпизвпдоа фракција се пдвија кпнтинуиранп
са маоим пбимпм прпизвпдое и птпреме у
пднпсу на предхпдну гпдину. Пстале угпвпрне
пдредбе се углавнпм изврщавају у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
ппвременп у малим кплишинама прпизведенпг
материјала, кап и са малим изнпсима уплаћене
кпнцесипне накнаде. Разлпг пваквпг стаоа је
слаба пптражоа на тржищту. Кпнцесипнар
ппкущава да прпнађе пптенцијалне купце какп
би ппвећап прпизвпдоу минералне сирпвине.

48.

ХУТП ЦЕР а.д. Проавпр

49.

PRIJEDOR CEMENT COMPANY
д.п.п. Приједпр

50.

ECO POWER“ д.п.п. Кптпр
Варпщ (пренесенп са
EKO GREEN ENERGY д.п.п. Кптпр
Варпщ)

51.

52.

53.

54.

КАМЕНИ АГРЕГАТИ а.д. Баоа
Лука

МГ МИНД д.п.п. Мркпоић
Град

РИТЕ а.д. Гацкп

КАМЕНПЛПМИ а.д. Звпрник

Експлпатација термпмин.
впде на лежищту
КУЛАШИ, ппщтина
Проавпр
Истраживаое и
експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ДРЕНПВАЧА,
ЈАРЧЕВИЦА, ДЕБЕЛИ
БРИЈЕГ), град Приједпр

Истраж. и експлпат.
мркпг угља
(лпкација МАСЛПВАРЕ и
ХРВАЋАНИ), ппщтина
Кптпр Варпщ

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ШВРАКАВАЈАСЕНПВ ДП),
град Баоа Лука
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ЧЕЛАР),
ппщтина Проавпр
Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ППНИКВЕ),
ппщтина Гацкп

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ЈПШАНИЦА),
ппщтина Звпрник

11.03.2009.

30

28.04.2009

30

Угпвпр
закљушен
06.05.2009.
пренпс
12.10.2012.

02.06.2009.

17.07.2009.

30

30

30

10.12.2009.

20

25.06.2010.

30

Над предузећем ХУТП „Цер“ а.д. Проавпр –
Баоа Кулащи птвпрен је стешајни ппступак
Рјещеоем пкружнпг привреднпг суда у Баоа
Луци, брпј: 57 0 Ст 099148 12 Ст пд 12.7.2013.
гпдине.
Пд тренутка пптписиваоа угпвпра п кпнцесији
није билп знашајнијих активнпсти на оегпвпј
реализацији. Псниваш кпнцесипнпг предузећа
PCK „Aricam“ Rivas Vaciamadrid - Madrid је
запап у финансијске прпблеме и пдустап пд
изградое фабрике. Над пснивашем је у Шпанији
ппкренут ппступак стешаја. Рашун кпнцесипнара
је у блпкади.
Збпг прпблема у реализацији угпвпра
кпнцесипнар је прпнащап партнера кпји је
изразип спремнпст да пбезбједи финансијска
средства и птппшне реализацију кпнцесипнпг
ппсла. У вези тпга кпнцесипнар је ппднијеп
захтјев за прпдужеое рпкпва дефинисаних
угпвпрпм п кпнцесији.
У 2013. гпдини практишнп се нису пдвијале
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла.
Разлпг тпме је немпгућнпст пласмана фракција
на тржищту збпг смаоене пптражое.

Тпкпм 2013. гпдине дпщлп је дп смаоеоа
пбима експлпатације минералне сирпвине у
пднпсу на предхпдну гпдину.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп у складу са планпм. Кпмплетна
прпизвпдоа камена се кпристи искљушивп за
пптребе пдржаваоа путева унутар прпстпра
„РИТЕ“ а.д. Гацкп.
У 2013. гпдини задржан је тренд смаоене
прпизвпдое у пднпсу на планиранп Студијпм
екпнпмске пправданпсти. Разлпг таквпг стаоа
је смаоена пптреба тржищта за каменим
агрегатима.

55.

56.

57.

58.

59.

РУДИНГ а.д. Угљевик

РУДИНГ а.д. Угљевик

Експлпатација
литптамнијскпг крешоака
- креде
(лпкација ВУЧЈАК),
ппщтина Угљевик

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ЈАБЛАН ГРАД),
ппщтина Угљевик

СПЧКПВАЦ а.д. Спшкпвац,
Петрпвп

Истраж. и експлпат.
пплимин. глина и
кварцнпг пијеска
(лпкација КЕЧКПВАЦ),
Спшкпвца, ппщтина
Петрпвп

БПКСИТ а.д. Милићи

Експлпатација кварцнпг
пијеска
(лпкација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА-СКПЧИЋ),
ппщтина Звпрник

МЕРМЕР а.д. Челинац

Експлпатација тех. грађ.
камена - серпентинита
(лпкација ЗЕЛЕНИ ВИР),
град Баоа Лука

01.07.2010.

30

01.07.2010.

20

26.02.2010.

30

25.01.2010.

30

05.04.2010.

30

Експлпатација минералне сирпвине је тпкпм
2013. гпдине на минимуму, збпг малих пптреба
лпкалнпг тржищта. Минерална сирпвина се
прпдаје у рпвнпм стаоу, искљушивп за пптребе
калцификације земљищта. Ппстрпјеое за
пдсумпправаое у термпелектрани Угљевик јпщ
увијек није птппшелп са радпм, щтп представља
главни разлпг малпг пбима прпизвпдое и
прпдаје. Са пущтаоем пвпг ппстрпјеоа у рад
пшекује се знашајније ппвећаое пбима
прпизвпдое.
Тпкпм 2013. гпдине дпщлп је дп смаоеоа
пбима прпизвпдое у пднпсу на предхпдну
гпдину. Кпнцесипнару је пдпбренп извпђеое
радпва према Главнпм рударскпм прпјекту.
Кпнцесипнар
је
израдип
технишку
дпкументацију. Са кпмерцијалним радпм
према угпвпру требалп је птппшети дп
26.12.2012. гпдине (анекс II угпвпра).
Кпнцесипнар је у априлу 2013. гпдине ппдоеп
захтјев
надлежнпм
Министарству
за
прпдужеое рпка за ппшетак кпмерцијалнпг
рада. На пснпву гпре наведенпг мпже се
кпнстатпвати да се кпнцесипни ппсап не пдвија
у рпкпвима дефинисаним угпвпрпм п
кпнцесији.
Прпизвпдоа се пдвија према пптребама
тржищта, тј. ппвременп, смаоенпг је пбима у
пднпсу на планирани, и у пднпсу на 2012.
гпдину.
У тпку 2012. гпдине дпщлп је дп дпдатнпг
смаоеоа прпизвпдое уз пднпсу на предхпдни
перипд. Разлпг таквпг стаоа (према изјави
кпнцесипнара) је смаоена пптреба тржищта за
пвпм врстпм минералне сирпвине и прпблем
нелпјалне
кпнкуренције
настап
усљед
нелегалне
експлпатације.
Експлпатација
минералне сирпвине се пдвија ппвременп у
зависнпсти пд пптражое. Жирп - рашун
предузећа је у блпкади.

ГЕПКПП д.п.п. Дервента

Истраживаое и
експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ПРЛПВАЧА),
град Дпбпј

61.

ЈУ БАОА ДВПРПВИ а.д.
Бијељина

Експлпатација
гептермалних впда,
(лпкација ДВПРПВИ),
град Бијељина

62.

TEREX-KOP д.п.п. Бијељина

Експлпатација угља
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина
Угљевик

63.

НИСКПГРАДОА д.п.п. Лактащи

60.

64.

65.

НПВИ РУДНИК МРКПГ УГЉА
МИЉЕВИНА а.д. Миљевина

МГ МИНД д.п.п. М. Град

Експлпатација тех. грађ.
камена - дијабаза
(лпкација ДРУГПВИЋИ),
ппщтина Лактащи

Експлпатација мркпг угља
(лпкација МИЉЕВИНА),
ппщтина Фпша

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ЧАЂАВИЦА),
ппщтина Рибник

28.04.2010.

20

11.03.2010.

30

10.11.2010.

10

07.10.2010.

10

21.12.2010.

30

22.12.2010.

20

У тпку је пдпбраваое извпђеоа радпва према
Главнпм рударскпм прпјекту. Кпнцесипнар је у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду, а
прпизвпдоа се ппвећала у пднпсу на
предхпдну календарску гпдину.
У 2013. гпдини дпщлп је дп смаоеоа пбима
прпизвпдое у пднпсу на предхпдну гпдину, щтп
је
утицалп
на
смаоеое
кплишине
експлпатисане гептермалне впде. Кпнцесипна
накнада се пбрашунава и уплаћује на дип
прихпда пстваренпг кприщћеоем гептермалне
впде.
У 2013. гпдини кпнцесипнар је бип у
кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм
раду.
Пстваренп је планиранп ппвећаое прпизвпдое
и прпдаје. Активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла пдвијале су се у угпвпреним
пквирима.
У тпку 2013. гпдине дпщлп је дп пада
прпизвпдое збпг смаоеоа пбима ппслпва у
пбласти нискпградое, щтп је услпвилп и
смаоеое изнпса пбрашунате кпнцесипне
накнаде. Кпнцесипна накнада се уплаћује, али
не на мјесешнпм нивпу какп је дефинисанп
угпвпрпм.
Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду. Експлпатација угља се
пдвија у планираним пквирима и већег је
пбима у пднпсу на предхпдну гпдину.
Активнпсти се углавнпм пдвијају у складу са
угпвпрпм п кпнцесији.
У тпку 2013. гпдине настављене су активнпсти
на рјещаваоу импвинскп - правних пднпса.
Какп ппступак експрппријације земљищта на
кпме ће се врщити експлпатација траје дугп,
кпнцесипнар је упутип захтјев надлежнпм
Министарству за прпдужеое рпкпва за ппшетак
кпмерцијалнпг рада. Рјещаваоем импвинскп правних пднпса наставиће се активнпсти на
птппшиоаоу са кпмерцијалнпм прпизвпдопм.

66.

67.

ТРЕНД д.п.п. Братунац

ЈАДРАН НАФТА - ГАС д.п.п.
Баоа Лука

68.

XD д.п.п. Гпроа Трнпва,
Угљевик

69.

НИСКПГРАДАОА а.д.
Теслић

70.

РПМАНИТ д.п.п.
Хан Пијесак

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ЖЛИЈЕБАЦ),
ппщтина Звпрник

Истраж. и кприщтеое
угљпвпдпника, сирпве
нафте и гаса на
теритприји РС
(истражнп експлпат.
блпкпви МПТАЈИЦА,
МАЈЕВИЦА и И.
ХЕРЦЕГПВИНА)

Eксплпатација тех.
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација ПИЛИЦА),
ппщтина Звпрник

Експлпатација тех.
грађевинскпг камена крешоака
(лпкација Градина),
ппщтина Теслић

Експлпатација архитект.грађевинскпг камена
крешоака
(лпкација Јелпвци),
ппщтина Хан Пијесак

14.07.2011.

30

26.09.2011.

28

11.4.2012.

22

18.4.2012.

30

04.5.2012.

30

Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм раду.
Активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла
се углавнпм пдвијају у угпвпреним пквирима.
У тпку 2013. гпдине приступилп се изради
прпјектне
дпкументације
за
извпђеое
гепфизишких испитиваоа (прпстпр Прежидпл) и
прпцес бущеоа двије истражне бущптине
(Пбудпвац – 2 и Семберија - 1). Кпнцесипнар је
израдип
Прпјекте
детаљних
геплпщких
истраживаоа
и
Рјещеоима
надлежнпг
Министарства
пдпбренп
је
извпђеое
истражних радпва према оима. На лпкалитету
Прежидпл је изврщенп снимаое 400 km
сеизмишких прпфила. На бущптини Пбудпвац-2
(прпјектпвана дубина 2800 m) избущенп је
2625m. На бущптини Семберија-1 (прпјектпвна
дубина 3500 m) избущенп је 1967 m, накпн шега
се дпгпдила заглава алата у интервалу 1715 m –
1757 m.
Кпнцесипнар је израдип пптребну технишку
дпкументацију, прибављене су сагласнпсти и
пдпбреоа и предат је Главни рударски прпјекат
надлежнпм Министарству на пдпбраваое.
Кпнцесипнар је у кпмерцијалнпм раду и врщи
редпван пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде.
Набављенп је ппстрпјеое за дрпбљеое и
припрему камена. Кпнцесипнар је збпг
немпгућнпсти
прибављаоа
пптребне
дпкументације за ппшетак кпмерциајалнпг рада
ппдоеп захтјев надлежнпм Министарству за
прпдужеое рпкпва за ппшетак кпмерцијалнпг
рада. У тпку 2014. гпдине накпн пбезбјеђиваоа
пптребне дпкументације кпнцесипнар планира
птппшети са кпмерцијалним радпм.
У тпку је израда технишке дпкументације и
припремни радпви за птппшиоаое са
експлпатацијпм. Импвинскп - правни пднпси на
земљищту кпје је предмет угпвпра п кпнцесији
су рјещени.

71.

72.

73.

74.

75.

ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД д.п.п.
Баоа Лука

АРГЕНТУМ 09 д.п.п.
Сребреница

САФИР д.п.п.
Гацкп

MANNVIT д.п.п.
Баоа Лука

КРЕМНИЦА д.п.п.
Беркпвићи

76.

МПНТ ГРАДОА д.п.п.
Угљевик

77.

СВАКИ ДАН д.п.п.
Требиое

Кприщћеое мркпг угља и
бентпнита
(лпкација Љещљани),
ппщтина Нпви Град

Експлпатација 80%
капацитета извприщта
минералне впде ВЕЛИКИ
ЦРНИ ГУБЕР (лежищте
Велики црни Губер),
ппщтина Сребреница
Експлпатација тех.
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкација Геља
Љут), ппщтина Гацкп
Геплпщкп истраживаое
минералнпг ресурса –
термалних впда
(лпкалитет ппдрушје
града Баоа Лука),
град Баоа Лука
Експлпатација
архитектпнскпграђевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
Рудине),
ппщтина Беркпвићи
Истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена –
крешоака (лпкалитет
Дпоа Крћина), ппщтина
Угљевик
Истраживаое камених
плпша (лпкалитет
Раздпље), ппщтина
Истпшни Мпстар

28.5.2012.

30

06.7.2012.

30

16.8.2012.

30

21.8.2012.

3

26.10.2012.

30

09.11.2012.

2

13.12.2012.

2

Истраживаоа су заврщена, израђен је Елабпрат
п
резервама
и
предат
надлежнпм
Министарству на ревизију и пптврђиваое
резерви и квалитета минералне сирпвине.
Збпг прпблема насталпг пкп увпђеоа
кпнцесипнара у ппсјед предмета кпнцесије
дпщлп је дп анексираоа рпкпва из пснпвнпг
угпвпра. Судски ппступци кпји се впде пкп
предмета кпнцесије пнемпгућили су увпђеое
кпнцесипнара
у
ппсјед.
Пп
увпђеоу
кпнцесипнара у ппсјед ппшиоу тећи рпкпви за
ппшетак кпмерцијалнпг рада.
Израђен је нпви Елабпрат п резервама кпји је
ревидпван и у тпку је пптврђиваое резерви и
квалитета минералне сирпвине кпд надлежнпг
Министарства. Кпнцесипнар се налази у
кпмерцијалнпм раду.
Кпнцесипнар је заврщип I фазу истраживаоа, и
резултате прве фазе дпставип надлежнпм
Министарству. Збпг прпблема пкп изналажеоа
финансијских средстава кпнцесипнар је у
запстаку са реализацијпм II фазе истраживаоа.
Кпнцесипнар је израдип Главни рударски
прпјекат и предап надлежнпм Министарству на
даље ппступаое. У тпку је израда пстале
технишке дпкументације и прибављаое
сагласнпсти и пдпбреоа. Кпнцесипнар је у
кпмерцијалнпм раду.
Истраживаоа су изврщена, урађен је Елабпрат
п резервама кпји је ревидпван и у тпку је
ппступак пптврђиваоа резерви и квалитета
минералне сирпвине пд стране надлежнпг
Министарства.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва. Истражни радпви
су у тпку.

78.

ВПДПВПД а.д.
Дпбпј

79.

WESTERN MINING д.п.п.
Баоа Лука

80.

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

81.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA д.п.п.
Баоа Лука

82.

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

83.

РИТЕ а.д.
Угљевик

84.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA д.п.п.
Баоа Лука

85.

MINECO LIMITED Ltd
Лпндпн

*Закљушнп са редним брпјем 85.

Истраживаое впде
(лпкалитет ппдрушје
града Дпбпја), град Дпбпј
Истраживаое плпва,
цинка, бакра и пратећих
метала (лпкалитет
Челебић), ппщтина Фпша
Истраживаое технишкпг
грађевинскпг камена перидптита (лпкалитет
Љубић), ппщтина
Проавпр
Експлпатација угља
(лпкалитет Угљевик
Истпк 2), ппщтина
Угљевик
Истраживаое кварцнпг
щљунка (лпкалитет
Милпсавци), ппщтина
Лактащи
Експлпатација угља
(лпкалитет Угљевик
Истпк, Бпгутпвп Селп),
ппщтина Угљевик

27.02.2013.

2

21.03.2013.

3

29.05.2013.

2

30.07.2013.

30

02.08.2013.

2

Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва.
Истраживаоа су изврщена, урађен је Елабпрат
п
резервама,
Рјещеоем
надлежнпг
Министарства су пптврђене резерве и
кпвалитет минералне сирпвине. Накпн тпга
кпнцесипнар је ущап у ппступак дпдјеле
кпнцесије
за
експлпатацију
минералне
сирпвине.
Кпнцесипнар је прпвпдип активнпсти на изради
прпјектне
дпкументације
и
рјещаваоу
импвинскп-правних пднпса (I фаза).
Нису предузимане активнпсти на пдпбраваоу
извпђеоа истражних радпва пп Прпјекту
детаљних геплпщких истраживаоа.
Кпнцесипнар је у кпмерцијалнпм раду.

13.09.2013.

26

Истраживаое крешоака
(лпкалитет Баљак),
ппщтина Угљевик

28.11.2013.

1

Истраживаое и
експлпатација антимпна
(лпкалитет Ппдкпзара,
Ппдхпмпра и Кпрдићи),
ппщтина Нпвп Гпражде

26.12.2013.

30

Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва. У 2014. гпдини је
планиранп извпђеое истражних радпва.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа.

