ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА
Прилпг брпј: 3. Извјештаја
Р.б.

Кпнцесипнар

1.

ИГОИЋ д.п.п. Теслић

2.

TEKO MINING LAPIŠNICA d.o.o.
Истпшнп Сарајевп

3.

(пренесенп са
РМГ д.п.п. И. Сарајевп)

ГП ПУТ а.д. Истпшна Илича

Предмет

Датум
закључеоа
Угпвпра

Перипд
трајаоа
Угпвпра

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

31.10.2000.

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

Угпвпр
закљушен
04.07.2001.
пренпс
25.02.2005.

30
гпдина

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

22.01.2003.

30
гпдина

18
гпдина

Наппмена
За експлпатацију минералне сирпвине
Кпнцесипнар је на пснпву Угпвпра п извпђеоу
рударских радпва ангажпвап ппдизвпђаша.
Пплпвинпм 2014. гпдине дпщлп је дп престанка
експлпатације збпг прптеста и забране пд
стране лпкалнпг станпвнищтвпм, а у вези са
лпщим стаоем мпста кпји се налази на
прилазнпм путу ка каменплпму
(изјава Кпнцесипнара). Експлпатација
минералне сирпвине се пдвијала у првпј
пплпвини гпдине у минималним кплишинама.
Кпнцесипна накнада нијепбрашуната и плаћaна.
У перипду прптеклпм пд закљушеоа угпвпрап
кпнцесији каменплпм практишнп није бип у
пзбиљнпм раду, већ ппвременп са веoма
малим пбимпм прпизвпдое.
Каменплпм је у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм
раду. У 2014. гпдини прпизвпдоа и птпрема су
се пдвијали у планираним пквирима.
Кпнцесипна накнада се редпвнп пбрашунавала
и плаћала.
Каменплпм је у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм
раду. Експлпатација и птпрема минералне
сирпвине је исппд планиранпг пбима збпг
смаоене пптражое на тржищту. Пстале
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла и
изврщаваоу угпвпрних пдредби углавнпм 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)

7.

БПКСИТ а.д. Милићи

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

Угпвпр
закљушен
25.12.2004.
пренпс
04.04.2006.

15.02.2005.

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

Истраживаоа на седам планираних бущптина
нису заврщена у угпвпренпм рпку збпг
недпстатка финансијских средстава. Пд седам
планираних бущптина избущена је једна
бущптина (ГД-2). Планиранп је да се
гептермална впдаиз пве бущптине кпристи за
рад тпплптнп-измјеоивашке станице, тј.
тпплане кпја је изграђена за пптребе
снабдјеваое тпплптнпм енергијпм пбјеката
„Града Слпбпмир“, кап и пбјеката аква парка
(шија изградоа је настављена у 2014. гпдини)за загријаваое впде у базенима и псталим
пбјектима. Кпнцесипнар је ппднип захтјев и
ургенцију надлежнпм Министарству за
анексираое пснпвнпг угпвпра ради прпдужеоа
рпкпва кпји су истекли, а какп би се кпнцесипни
ппсап пдвијап у складу са угпвпрпм п
кпнцесији, али анекс угпвпра није закљушен у
2014. гпдини.
Кпнцесипнар ради ппвременп са минималним
пбимпм прпизвпдое кпји је знатнп маои пд
планиранпг. Разлпг за тп представља нелпјална
кпнкуренција на тржищту флащираних впда
(изјава Kпнцесипнара). Уплата кпнцесипне
наканде се не врщи.
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.
Тпкпм 2014. гпдине се нису извпдили радпви на
експлпатацији минералне сирпвине.
Прпизвпдоа се пдвија у кпнтинуитету тпкпм
цијеле календарске гпдине. Пстале угпвпрне
пбавезе се изврщавају у складу са пптписаним
угпвпрпм п кпнцесији.

8.

9.

БПКСИТ а.д. Милићи

EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA
STANARI d.o.o. Станари

БПКСИТ д.п.п. Гацкп
10.

11.

(пренесенп са
СТАРШПЕД д.п.п. Гацкп)

ВИСПКПАЛКАЛНЕ ВПДЕ –
„AQUA ALCA“ д.п.п. Дервента

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

15.02.2005.

30
гпдина

Експлпатација угља на
експлпатац. ппљима
(лпкације РАШКПВАЦ,
ДРАГАЛПВЦИ и
ПСТРУЖОА),Станари,
град Дпбпј

16.05.2005.

30
гпдина

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

Угпвпр
закљушен
06.06.2005.
пренпс
07.12.2006.

25
гпдина

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

06.07.2005.

30
гпдина

На лпкалитету „Градина“ у 2014. гпдини врщена
је експлпатација вепма малих кплишина
крешоака. За извпђеое радпва на
експлпатацији Кпнцесипнар је ангажпвап
ппдизвпђаша. Кпнцесипна накнада се редпвнп
пбрашунавала и уплаћивала.
На лпкалитету „Јефтићи“ није билп
експлпатације пд мпмента пптписиваоа
угпвпра п кпнцесији. Разлпг тпме је слаба
пптражоана тржищту за пвпм врстпм
минералне сирпвине (изјава Кпнцесипнара).
Експлпатација и прпдаја угља се пдвија у
планираним пквирима. Кпнцесипна накнада се
редпвнп пбрашунава и уплаћује. Накпн
заврщетка изградое термпелектране и оенпг
пущтаоа у рад највећи дип прпизведенпг угља
ће се кпристити за оене пптребе.
Кпнцесипнп предузеће је у тпку 2014. гпдине
наставилп да извпди истражне радпве на
ппдрушју планине Видуща и прикупља ппдатка
за израду Елабпрата п резервама. Збпг
неппвпљних услпва експлпатације на псталим
лежищтима, кап и прпблема са прпдајпм
бпкситана тржищту експлпатација је
пбустављена (изјава Кпнцесипнара).
Кпнцесипнар планира да заврщи заппшета
истраживаоа, а накпн тпга укпликп резултати
истраживаоа буду задпвпљавајући птппшне са
експлпатацијпм и прпдајпм бпксита.
Инвестиција у пбјекат пунипнице, ппстрпјеое
за пуоеое впде, каптажнп врелп и технишку
дпкументацију је изврщена. Ппстрпјеое је
краткп билп у прпбнпм раду. Накпн тпга су све
активнпсти на реализацији кпнцесипнпг ппсла
стале. Главни прпблем представља недпстатак
финансијских средстава пптребних за
птппшиоаое са прпизвпдопм (изјава
Кпнцесипнара). Пваквп стаое се није мијеоалп
у ппследое шетири гпдине. Кпнцесипнар сталнп
ппкущава да прпнађе партнера какп би
пдблпкирап реализацију пвпг прпјекта.

12.

13.

14.

15.

САРП д.п.п. Кпзарска Дубица

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

ХЕРЦЕГПВИНА ПУТЕВИа.д.
Требиое

ACO TRADE d.o.o.
Кптпр Варпщ

AQUA LIFE d.o.o. Спкплац
16.

(пренесенп са КРЕАТПР д.п.п.
Спкплац)

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

Експлпатација минералне
впде
(лпкација ВИТИНКА),
пппщтина Звпрник

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

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

Експлпатација питке
малпминералне впде
(лпкација БЕРЕЧКП
ВРЕЛП),
ппщтина Спкплац

06.07.2005.

14.02.2006.

14.02.2006.

14.02.2006.

Угпвпр
закљушен
14.02.2006.
пренпс
27.6.2013.

20
гпдина

30
гпдина

15
гпдина

25
гпдина

30
гпдина

Неппвпљни временски услпви тпкпм 2014.
гпдине су знашајнп утицали на планирани пбим
прпизвпдое (виспк нивп впде је пнемпгућип
механизацији да извпди радпве на
експлпатацији). Пбавезе пп пснпву пбрашунате
и уплаћене кпнцесипне накнаде се изврщавају
у угпвпреним пквирима.
У 2014. гпдини прпизвпдоа и птпрема су се
пдвијали у кпнтинуитету са смаоеним пбимпм
у пднпсу на предхпдну гпдину. Кпнцесипнар је
врщип пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде у
складу са пптписаним угпвпрпм.
У тпку 2014. гпдине експлпатација се пдвијала у
минималним кплишинама у пднпсу на
планиране. Разлпг тпме представља знашајнп
смаоеое пптражое, кап и смаоеое ппслпва у
пбласти нискпградое. Кпнцесипнар кварталнп
пбрашунава и уплаћује кпнцесипну накнаду.
Прпизвпдоа у 2014. гпдини се пдвијала
ппвременп щтп је утицалп на смаоеое пбима
прпизвпдое, кап и уплате кпнцесипне накнаде.
Разлпг тпме је кап и у прптеклим гпдинама
смаоена пптреба тржищта за каменим
агрегатима и нелегална експлпатација на
ппдрушју регије кпја је интензивирана, шиме је
кпнцесипнп предузеће дпведенп у
неравнпправан пплпжај (изјава Кпнцесипнара).
Изграђен је пбјекат пунипнице, инсталиранп је
ппстрпјеое за пуоеое впде и изграђен је
цјевпвпд пд извпра дп пбјекта пунипнице.
Накпн краткптрајнпг прпбнпг рада пунипница је
престала са радпм. У тпку 2014. гпдине
интензивнп се радилп на прпналажеоу
стратещкпг купца впде щтп би дпвелп дп
прганизпваоа прпизвпдое у пунпм капацитету
(изјава Кпнцесипнара).

17.

18.

19.

20.

21.

ЈЕДИНСТВП а.д. Градищка

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

ГРАДИТЕЉ а.д. Теслић

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

МЕДИТЕРАН д.п.п. Требиое

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација РУДЕЖИ),
град Требиое

14.02.2006.

14.02.2006.

31.05.2006.

20
гпдина

15
гпдина

30
гпдина

ВПДППРИВРЕДА ППСАВИНА
а.д. Вукпсавље

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

21.07.2006.

20
гпдина

КПМПАНИЈА СЛПБПМИР а.д.
Слпбпмир – Бијељина

Експлпатација малпмин.
впде
(лпкација ГРАД
СЛПБПМИР),
град Бијељина

16.08.2006.

30
гпдина

У тпку 2014. гпдине експлпатација и птпрема
минералне сирпвине се пдвијала у маоем
пбиму у пднпсу на предхпдни перипд.
Експлпатација се извпди на лежищту Трнпва Југ, дпк је на лежищту Трнава заврщена.
У 2014. гпдини прпизвпдоа се пдвијала у вепма
малпм пбиму, и тп углавнпм за властите
пптребе. Пстале активнпсти на реализацији
кпнцесипнпг ппсла су се пдвијале у угпвпреним
пквирима.
Кпнцесипнар је израдип прпјектну
дпкументацију, али није птппшеп са радпвима
на експлпатацији збпг спрешаваоа истих пд
стране лпкалнпг станпвнищтва. Прпблеми
настали са лпкалним станпвнищтвпм су
ријещени и Кпнцесипнар ппкущава да прпнађе
партнера са шијпм финансијскпм ппдрщкпм би
дпщлп дп реализације кпнцесипнпг ппсла
(изјава Кпнцесипнара).
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“.
Кпнцесипна накнада се пбрашунава и уплаћује.
У тпку су испитиваоа впде из двије нпве
бущптине и израда Елабпрата п резервама.
Впда из двије нпве бущптине планирана је да
се експлпатище за пптребе нпвих инвестиција
на лпкалитету „Града Слпбпмир“, аква парка и
фабрике впде.

22.

23.

ТАТИЋ д.п.п.
Псјешани – Дпбпј

НАТУРА ВИТА д.п.п. Блатница
– Теслић

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

31.08.2006.

25
гпдина

Експлпатација
малпминер. впде
(лпкација СЛАТИНА),
пптина Теслић

12.10.2006.

30
гпдина

12.10.2006.

20
гпдина

12.10.2006.

30
гпдина

18.10.2006.

30
гпдина

24.

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

Експлпатација бентпнита
(лпкација СПКПЛАЦ),
ппщтина Шиппвп

25.

БЕНТПНИТ а.д. Шиппвп

Експлпатација бентпнита
(лпкација ГРЕДА),
ппщтина Шиппвп

26.

27.

ЗТЦ БАОА ВРУЋИЦА а.д.
Теслић

СЛПГА а.д. Кпзарска Дубица

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

25.10.2006.

25
гпдина

Кпнцесипнар је у 2014. гпдини радип са
минималнпм прпизвпдопм, тј. ппвременп.
Знашајнп смаоеое пптражое на тржищту
дпвелп је дп пваквпг стаоа.
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 2014. гпдини је дпщлп дп ппвећаоа пбима
прпизвпдое у пднпсу на претхпдну гпдину, а
прпизвпдоа се пдвијала у кпнтинуитету. Сва
експлпатисана кплишина сирпвпг бентпнита је
прерађена у нпвпизграђенпј фабрици за
прераду сирпвпг бентпнита.
Пд мпмента пптписиваоа Угпвпра п кпнцесији
нису предузимане активнпсти на реализацији
пвпг ппсла. Све активнпст биле су усмјерене на
заврщетак фабрике за прераду сирпвпг
бентпнита и ппшетак оенпг рада. Према бизнис
плану Кпнцесипнара лежищте би требалп бити
активнп за пет гпдина, накпн стабилизације
рада фабрике и стаоа на тржищту сирпвпг
бентпнита.
Експлпатација у 2014. гпдини се извпдила
кпнтинуиранп у планиранпм пбиму кап и
упрптеклим 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.

28.

RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL
CARMEUSE a.d. Дпбпј
(пренесенп са
РУДНИК КРЕЧОАКА а.д. Дпбпј)

КАМЕНПЛПМ КАРАБЕГПВАЦ
д.п.п. Дпбпј
29.

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

БИЈЕЛЕ ВПДЕ КАМЕНПЛПМ
д.п.п. Трнпвп
30.

31.

32.

33.

(пренесенп са
ТEREX INŽINJERING д.п.п.
Бијељина)

ТЕХНПГАС – КАКМУЖ а.д.
Какмуж – Петрпвп

ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.п.п.
Цапарде, Псмаци

РУДНИК КАПЛИНА МПТАЈИЦА
а.д. Кпбащ, Србац

ТЕРМИНАЛИ а.д. Дпбпј
34.

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

30
гпдина

Експлпатација крешоака се пдвија
кпнтинуиранп са ппвећаоем прпизвпдое у
пднпсу на претхпдну гпдину. Највећи дип
прпизвпдое се пласира у Фабрику креша.
Пстале активнпсти се углавнпм пдвијају у
складу са угпвпрпм п кпнцесији.

Угпвпр
закљушен
04.12.2006.
пренпс
16.01.2008.

30
гпдина

Кпнцесипнар је у 2014. гпдини бип у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду. Пбим
прпизвпдое се ппвећап у пднпсу на претхпдну
гпдину.

Угпвпр
закљушен
20.03.2007.
пренпс
09.7.2010.

30
гпдина

Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп у пбиму маоем пд пнпг из 2013.
гпдине. Уплата кпнцесипне накнаде се не врщи
у складу са угпвпрпм п кпнцесији.

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

Угпвпр
закљушен
07.11.2006.
пренпс
26.8.2010.

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација КАРАБЕГПВАЦ),
град Дпбпј
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг камена
креш. и дплпмита
(лпкација БИЈЕЛЕ ВПДЕ Кијевп),
ппщтина Трнпвп
Експлпатација СП2 гаса
(лпкација КАКМУЖ),
ппщтина Петрпвп
Експлпатација впде
(лпкација ПЛАНИНСКИ
СТУДЕНАЦ - Цапарде),
ппщтина Псмаци
Експлпатација
каплинскпг гранита
(лпкација БАШИЋА БАРЕ),
ппщтина Србац

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

03.04.2007.

19.07.2007.

01.08.2007.

Угпвпр
закљушен
13.08.2007.
пренпс
29.8.2008.

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

30
гпдина

Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
кпнтинуиранп, у пквирима планиранпг.
Кпнцесипни ппсап се пдвија у складу са
угпвпреним пдредбама. Кпнцесипна накнада се
радпвнп уплаћује.
Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду. Прпизвпдоа је исппд
планиранпг нивпа. Кпнцесипнар редпвнп
пбрашунава и уплаћује кпнцесипну накнаду.
Експлпатација минералне сирпвине се пдвија
ппвременп. Разлпг тпме је немпгућнпст
наплате пптраживаоа пд стране купаца, кап и
ппплаве кпје су пнемпгућиле експлпатацију и
ствприле трпщкпве на санацији кппа. Пбим
прпизвпдое је исппд планиранпг.
У 2014. гпдине Кпнцесипнар је бип у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду са
планираним пбимпм прпизвпдое. За ппслпве
на експлпатацији минералне сирпвине
Кпнцесипнар је угпвпрпм ангажпвап
ппдизвпђаша.

35.

36.

37.

38.

RADANOVIĆ COMPANY
d.o.o.Требиое

Експлпатација щљунка и
пијеска
(лпкација ГРАБ),
град Требиое

26.10.2007.

15
гпдина

ЕФТ – ТЕРМПЕЛЕКТРАНА
СТАНАРИ д.п.п. Станари

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

23.11.2007.

30
гпдина

ГРПСС д.п.п. Градищка

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

26.11.2007.

30
гпдина

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

Угпвпр
закљушен
16.01.2008.
пренпс
25.3.2013.

30
гпдина

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

11.04.2008.

30
гпдина

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

39.

КАМЕНПЛПМ ДПБРОА д.п.п.
Баоа Лука

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.
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 дпћи ће дп
реализације пвпг угпвпра.
У 2014. гпдини експлпатација минералне
сирпвине се пдвијала изнад планираних
пквира, тј. дпщлп је дп пребашаја ппслпвнпг
плана. Пбрашун и уплата кпнцесипне накнаде су
врщени у складу са угпвпрпм п кпнцесији. На
лежищтима Сребреница, Казани и Витлпвац се
активнпсти не пдвијају у складу са угпвпрпм п
кпнцесији.
Угпвпр п кпнцесији је пренещен на нпвпг
Кпнцесипнара. Нпви Кпнцесипнар је у фази
израде пдгпварајућих студија, испитиваоа,
куппвине некретнина пд стране банака кап
правних сљедбеника и реализације других
активнпсти какп би се мпглп приступити
реализацији угпвпра п кпнцесији.
Кпнцесипнару је пд стране надлежнпг
Министарства пдпбренп извпђеое радпва
према Главнпм рударскпм прпјекту
експлпатације технишкпг грађевинскпг камена крешоака на П.К. „Дпброа“. Ппстпји прпблем
са рјещаваоем импвинскп-правних пднпса, јер
се земљищте на кпме се извпде радпви на
експлпатацији камена впди кап неппкретнпст
Министарства пдбране БиХ. Пбим прпизвпдое
је исппд планиранпг.

40.

41.

42.

ИНСТЕЛ д.п.п. Бијељина

22.07.2008.

30
гпдина

ЦИТПФАРМ д.п.п. Истпшнп
Сарајевп

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

22.07.2008.

30
гпдина

АЛАС КАМЕН д.п.п. Дпбпј

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

01.08.2008.

30
гпдина

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

29.09.2008.

30
гпдина

Експлпатација минералне сирпвине у 2014.
гпдини на лпкалитету „Дуб“ пдвијала се
кпнтинуиранп са планираним пбимпм
прпизвпдое и птпреме. Угпвпрене пбавезе се
углавнпм изврщавају у складу са угпвпрпм п
кпнцесији.
Експлпатација минералне сирпвине у 2014.
гпдини на лпкалитету „Ппдрпманија“пдвијала
се кпнтинуиранп са планираним пбимпм
прпизвпдое и птпреме. Угпвпрене пбавезе се
углавнпм изврщавају у складу са угпвпрпм п
кпнцесији.

08.01.2009.

30
гпдина

У перипду прптеклпм пд пптписиваоа угпвпра
п кпнцесији нису прпвпђене активнпсти на
реализацији истпг.

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ДУБ),
ппщтина Рпгатица;
43.

44.

Пбјекат пунипнице, каптажни пбјекат и
ппстрпјеое за флащираое су били у прпбнпм
раду. Експлпатација впде, флащираое и
птпрема су се пдвијали ппвремену у зависнпсти
пд пптреба тржищта. Прпизвпдоа је исппд
планиране.
Кпнцесипнар је изградип армиранп - бетпнску
кпнструкцију пбјекта пунипнице, израђен је
приступни пут и изврщенп уређеое извприщта.
Тпкпм 2014. гпдине нису предузимане
активнпсти за наставак изградое фабрике впде.
Кпнцесипнар ппкущава да прпнађе
суфинансијера какп би се наставила
реализација заппшетпг ппсла.

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

РПМАНИЈАПУТЕВИ а.д.
Спкплац

НИСКПГРАДОА д.п.п. Лактащи

Експлпат. тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација
ППДРПМАНИЈА),
ппщтина Спкплац
Истраж. и експлпатација
тех. грађевинскпг
камена - дплпмита
(лпкација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА), град Баоа Лука

ХЕРЦ ГРАДОА а.д. Билећа
45.

46.

47.

48.

49.

(пренесенп са
ВИДУША а.д. Билећа)

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

Угпвпр
закљушен
06.03.2009.
пренпс
02.7.2012.

30
гпдина

ТПМИЋ КПМПАНИЈА д.п.п.
Теслић

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

06.03.2009.

20
гпдина

PRIJEDOR CEMENT COMPANY
d.o.o. Приједпр

Истраживаое и
експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ДРЕНПВАЧА,
ЈАРЧЕВИЦА, ДЕБЕЛИ
БРИЈЕГ), град Приједпр

28.04.2009

30
гпдина

ECO POWER d.o.o. Кптпр
Варпщ (пренесенп са
EKO GREEN ENERGY d.o.o. Кптпр
Варпщ)

КАМЕНИ АГРЕГАТИ а.д. Баоа
Лука

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

Угпвпр
закљушен
06.05.2009.
пренпс
12.10.2012.

30
гпдина

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ШВРАКАВА ЈАСЕНПВ ДП),
град Баоа Лука

02.06.2009.

30
гпдина

Експлпатација минералне сирпвине и
прпизвпдоа фракција се пдвија кпнтинуиранп
са пбимпм прпизвпдое маоим пд планиранпг приближнп прпщлпгпдищопј прпизвпдои.
Пстале угпвпрне пдредбе се углавнпм
изврщавају у складу са угпвпрпм п кпнцесији.
Неппвпљни временски услпви (кища и ппплаве)
су пнемпгућили Кпнцесипнара да ради на
предмету кпнцесије. Кпнцесипнар је на
лежищту деппнпвап пдређене кплишине
материјала, али није мпгап да их птпреми збпг
временских неприлика кпје су направиле щтете
на прилазнпм путу каменплпму.
Пд мпмента 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
инвестиције. Над пснивашем у Шпанији је
ппкренут ппступак стешаја. Рашун Кпнцесипнара
је у блпкади.
Тпкпм 2014. гпдине Кпнцесипнар је изврщип
истраживаоа на лежищту „Маслпваре“,
израдип је Елабпрат п резервама и пткупип дип
земљищта на кпме се планира експлпатација.
Збпг немпгућнпсти реализације кпнцесипнпг
ппсла угпвпр је 2012. гпдине уступљен нпвпм
Кпнцесипнару, па је билп неппхпднп
редефинисати рпкпве из угпвпра п кпнцесији.
Захтјев за редефинисаое рпкпва је ппднещен у
2013. гпдини, али није дпщлп дп закљушеоа
анекса угпвпра п кпнцесији.
У 2014. гпдини се нису пдвијале активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла, тј. радпви на
експлпатацији и преради минералне сирпвине.
Извпдили су се радпви на ремпнту ппстрпјеоа
за прераду минералне сирпвине. Рашун
предузећа је у блпкади пд 30.01.2014. гпдине
пд стране Ппреске управе Републике Српске.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

МГ МИНД д.п.п. Мркпоић
Град

Експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - крешоака
(лпкација ЧЕЛАР),
ппщтина Проавпр

17.07.2009.

30
гпдина

РИТЕ а.д. Гацкп

Експлпатација тех. грађ.
камена - крешоака
(лпкација ППНИКВЕ),
ппщтина Гацкп

10.12.2009.

20
гпдина

КАМЕНПЛПМИ а.д. Звпрник

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

25.06.2010.

30
гпдина

РУДИНГ а.д. Угљевик

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

01.07.2010.

РУДИНГ а.д. Угљевик

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

01.07.2010.

20
гпдина

26.02.2010.

30
гпдина

КАМЕНПЛПМ КАРАБЕГПВАЦ
д.п.п. Дпбпј
(пренесенп са СПЧКПВАЦ а.д.
Спшкпвац, Петрпвп)

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

30
гпдина

Пд стране надлежнпг Министарства пдпбренп
је извпђеое радпва према Главнпм рударскпм
прпјекту, кап и експлпатаципнп ппље технишкпг
грађевинскпг камена - крешоака на лпкалитету
„Челар“. Експлпатација се пдвија у ппвећанпм
пбиму у пднпсу на претхпдну 2013. 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 2014. гпдини радилп се са смаоеним пбимпм
прпизвпдое у пднпсу на планиранп Студијпм
екпнпмске пправданпсти. Разлпг таквпг стаоа
је смаоена пптреба тржищта за каменим
агрегатима.
Експлпатација минералне сирпвине се и тпкпм
2014. гпдине пдвијала на минимуму, збпг
малих пптреба лпкалнпг тржищта. Минерална
сирпвина се прпдаје у рпвнпм стаоу,
искљушивп за пптребе калцификације
земљищта. Кпнцесипнар пшекује да ће
птппшиоаоем са радпм ппстрпјеоа за
пдсумпправаое у термпелектрани Угљевик
дпћи дп знашајнијег ппвећаоа пбима
прпизвпдое.
Кпнцесипнар ради са малим пбимпм
прпизвпдое усљед смаоених пптреба тржищта
(у перипду пд ппсљедое три гпдине
прпизвпдоа се сталнп смаоује). Пстале
активнпсти се пдвијају у планираним пквирима.
У активнпстима прпведеним на реализацији
угпвпра п кпнцесији Кпнцесипнар је израдип
технишку дпкументацију. Пстале активнпсти на
ппкретаоу кпмерцијалне прпизвпдое нису
птппшеле у рпкпвима кпји су анексима угпвпра
прпдужавани и редефинисани. Мпже се
кпнстатпвати да се кпнцесипни ппсап не пдвија
у рпкпвима дефинисаним угпвпрпм п
кпнцесији, а реализација пве кпнцесије је
неизвјесна.

56.

57.

58.

БПКСИТ а.д. Милићи

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

25.01.2010.

30
гпдина

МЕРМЕР а.д. Челинац

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

05.04.2010.

30
гпдина

ГЕПКПП д.п.п. Дервента

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

28.04.2010.

20
гпдина

Прпизвпдоа се пдвијала у перипду март август 2014. гпдине накпн шега је дпщлп дп
оенпг прекида збпг прпблема са квалитетпм
сирпвине кпја не пбезбјеђује рентабилну
прпизвпдоу. Прпблем представљају и виспки
трпщкпви пдржаваоа лпкалне сапбраћајнице
на путу дп лежищта. Наставак прпизвпдое је
неизвјестан.
У тпку 2014. гпдине прпизвпдоа се пдвијала
ппвременп са минималним пбимпм. Уплата
кпнцесипне накнаде није врщена. Мпже се
кпнстатпвати да је кпнцесипнп предузеће дужи
временски перипд у блпкади, без назнака да је
мпгуће деблпкирати рашун збпг великпг изнпса
дугпваоа. Разлпг таквпг стаоа (према изјави
Кпнцесипнара) је смаоена пптреба тржищта за
пвпм врстпм минералне сирпвине и прпблем
нелпјалне кпнкуренције настап усљед
нелегалне експлпатације кпја се ппвећала у
пднпсу на претхпдни временски перипд.
Кпнцесипнару је пд стране надлежнпг
Министарства пдпбренп извпђеоа радпва
према Главнпм рударскпм прпјекту, и
пдпбренп је експлпатаципнп ппље технишкпг
грађевинскпг камена - крешоака. У тпку 2014.
гпдине експлпатација се пдвијала ппвременп са
вепма малим пбимпм прпизвпдое, кпји се
знашајнп смаоип у пднпсу на 2013. гпдину.

59.

ЈУ БАОА ДВПРПВИ а.д.
Бијељина

60.

TEREX – KOP d.o.o. Бијељина

61.

НИСКПГРАДОА д.п.п. Лактащи

62.

НПВИ РУДНИК МРКПГ УГЉА
МИЉЕВИНА а.д. Миљевина

Експлпатација
гептермалних впда,
(лпкација ДВПРПВИ),
град Бијељина

11.03.2010.

30
гпдина

Експлпатација угља
(лпкација ЛУКЕ), ппщтина
Угљевик

10.11.2010.

10
гпдина

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

07.10.2010.

10
гпдина

Експлпатација мркпг угља
(лпкација МИЉЕВИНА),
ппщтина Фпша

21.12.2010.

30
гпдина

Кпнцесипнар је израдип Елабпрат п резервама,
али резерве јпщ увијек нису пптврђене пд
стране надлежнпг Министарства. Израђен је
Главни рударски прпјекат , али јпщ увијек није
пдпбренп извпђеое радпва пп истпм. У 2014.
гпдини Кпнцесипнар је имап прпблема у
ппслпваоу, прије свега збпг ппплава у мају
мјесецу, кпје су изазвале велику материјалну
щтету. Пбим кприщћеоа гептермалне впде је
незадпвпљавајући у пднпсу на капацитет.
Кпнцесипна накнада се пбрашунава и уплаћује
на дип прихпда пстваренпг кприщћеоем
гептермалне впде.
У 2014. гпдини Кпнцесипнар је бип у
кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду. У тпку је
прибављаое недпстајућих сагласнпсти, дпзвпла
и пдпбреоа. Прпизвпдоа се пдвија у
планираним пквирима. Пстале активнпсти на
реализацији кпнцесипнпг ппсла су углавнпм у
скаладу саугпвпрпм п кпнцесији.
У 2014. гпдине дпщлп је дп дпдатнпг пада
прпизвпдое у пднпсу на претхпдне двије
гпдине збпг смаоене пптребе на тржищту за
материјалпм (смаоеое пбима ппслпва у
пбласти нискпградое). Тп је дпвелп дп
смаоеоа пбрашунате и уплаћене кпнцесипне
накнаде.
Пд стране надлежнпг Министарства пдпбренп
је извпђеое радпва према Дппунскпм
рударскпм прпјекту. Кпнцесипнп предузеће се
налази у кпнтинуиранпм кпмерцијалнпм раду.
Експлпатација угља се пдвија у планираним
пквирима. Пстале активнпсти се углавнпм
пдвијају у складу са угпвпрпм п кпнцесији.

63.

64.

65.

66.

МГ МИНД д.п.п. М. Град

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

22.12.2010.

20
гпдина

ТРЕНД д.п.п. Братунац

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

14.07.2011.

30
гпдина

ЈАДРАН НАФТА – ГАС д.п.п.
Баоа Лука

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

26.09.2011.

28
гпдина

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

11.4.2012.

22
гпдине

XD d.o.o. Гпроа Трнпва,
Угљевик

Ппступак експрппријације дијела земљищта
кпје се налази унутар граница пдпбренпг
експлпатаципнпг ппља траје дпста дугп и није
заврщен. Мпже се кпнстатпвати да ппстпје
пбјективни разлпзи у вези кащоеоа ппшетка
радпва на експлпатацији. Кпнцесипнар је
дпстигап виспк нивп прибављених сагласнпсти,
пдпбреоа, кап и израђене технишке
дпкументације. У 2013. гпдини је ппднещен
захтјев надлежнпм Министарству за
прпдужеое рпкпва за ппшетак кпмерцијалнпг
рада, али није дпщлп дп закљушеоа анекса
угпвпра п кпнцесији.
Кпнцесипнару је пдпбренп извпђеое радпва
према Главнпм рударскпм прпјекту. Ппднещен
је захтјев за дпбијаое упптребне дпзвпле за
рударски пбјекат. Експлпатација се пдвија
кпнтинуиранп. Кпнцесипнар мјесешнп
пбрашунава и уплаћује кпнцесипну накнаду.
Извпђеое истражних радпва се пдвија према
Прпграму пснпвних нафтнп - геплпщких
истраживаоа на теритприји Републике Српске.
У тпку 2014. гпдине инвестирана су знашајна
средства у извпђеое истражних радпва. Према
изјави Кпнцесипнара мпже се кпнстатпвати да
је у тпку ппднпщеое захтјева за прпдужеое
рпкпва из угпвпра п кпнцесији, прије свега збпг
ппплава на ппдрушју ппщтине Шамац кпје су
утицале на динамику извпђеоа радпва.
Пдпбренп је извпђеое радпва према Главнпм
рударскпм прпјекту. Надлежнп Министарствп је
дпнијелп Рјещеое п упптреби рударскпг
пбјекта. Кпнцесипнар је у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду. Кпнцесипна накнада се
редпвнп пбрашунава и уплаћује.

67.

НИСКПГРАДАОА а.д.
Теслић

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

18.4.2012.

30
гпдина

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

04.5.2012.

30
гпдина

68.

РПМАНИТ д.п.п.
Хан Пијесак

69.

ПРИВРЕДНИ ПРЕППРПД д.п.п.
Баоа Лука

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

28.5.2012.

30
гпдина

АРГЕНТУМ 09 д.п.п.
Сребреница

Експлпатација 80%
капацитета извприщта
минералне впде ВЕЛИКИ
ЦРНИ ГУБЕР (лежищте
Велики црни Губер),
ппщтина Сребреница

06.7.2012.

30
гпдина

70.

71.

САФИР д.п.п.
Гацкп

Експлпатација тех.
грађевинскпг
Камена - крешоака
(лпкација Геља Љут),
ппщтина Гацкп

16.8.2012.

30
гпдина

Кпнцесипнар је набавип ппстрпјеое за
дрпбљеое и припрему камена. Збпг
немпгућнпсти прибављаоа пптребне
дпкументације за ппшетак кпмерцијалнпг рада
правпвременп је ппднещен захтјев надлежнпм
Министарству за прпдужеое рпкпва за ппшетак
кпмерцијалнпг рада. У 2014. гпдине није дпщлп
дп ппшетка радпва на експлпатацији, нити је
закљушен анекс угпвпра п кпнцесији.
Израђен је Елабпрат п резервама и исте су
пвјерене пд стране надлежнпг Министарства.
Импвинскп-правни пднпси на земљищту кпје је
предмет кпнцесије су рјещени. Кпнцесипнар
није израдип псталу технишку дпкументацију за
експлпатацију, и прибавип сагласнпсти и
пдпбреоа у рпку кпји је дефинисан угпвпрпм.
Ппднещен је захтјев надлежнпм Министарству
за прпдужеое рпкпва из угпвпра, али дп
закљушеоа анекса угпвпра није дпщлп.
Истраживаоа су заврщена, израђен је Елабпрат
п резервама и Рјещеоем надлежнпг
Министарства пвјерене су резерве угља и
бентпнита на лежищту „Љещљани“. У тпку је
израда технишке дпкументације. Мпже се
кпнстатпвати да се дпсадащое активнпсти на
реализацији угпвпрних пбавеза пдвијају у
угпвпреним рпкпвима.
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.
Пд стране надлежнпг Министарства пптврђене
су резерве и квалитет минералне сирпвине.
Рјещеоем надлежнпг Министарства пдређенп
је експлпатаципнп ппље лежищта „Геља Љут“.
Кпнцесипнар се налази у кпмерцијалнпм раду.
Кпнцесипна накнада се пбрашунава и плаћа.

72.

MANNVIT d.o.o.
Баоа Лука

73.

КРЕМНИЦА д.п.п.
Беркпвићи

74.

ВПДПВПД а.д.
Дпбпј

75.

76.

Геплпщкп истраживаое
минералнпг
ресурса - термалних
впда (лпкалитет ппдрушје
града Баоа Лука),
град Баоа Лука

21.8.2012.

3
гпдине

Експлпатација
архитектпнскпграђевинскпг
камена - крешоака
(лпкалитет Рудине),
ппщтина Беркпвићи

26.10.2012.

30
гпдина

Истраживаое впде
(лпкалитет ппдрушје
града Дпбпја), град Дпбпј

27.02.2013.

2
гпдине

WESTERN MINING d.o.o.
Баоа Лука

Истраживаое плпва,
цинка, бакра и пратећих
метала (лпкалитет
Челебић), ппщтина Фпша

21.03.2013.

3
гпдине

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

Истраживаое технишкпг
грађевинскпг
камена - перидптита
(лпкалитет Љубић),
ппщтина Проавпр

29.05.2013.

2
гпдине

Кпнцесипнар је заврщип I фазу истраживаоа, и
резултате прве фазе дпставип надлежнпм
Министарству. Збпг прпблема пкп изналажеоа
финансијских средстава Кпнцесипнар је у
запстатку са реализацијпм II фазе истраживаоа.
Није ппднещен захтјев за извпђеое радпва
према израђенпм Прпјекту детаљних
геплпщких истраживаоа. Мпже се кпнстатпвати
да ппстпји пзбиљан застпј у реализацији
кпнцесипнпг ппсла.
Кпнцесипнару је пдпбренп извпђеое радпва
према Главнпм рударскпм прпјекту. У тпку је
прибављаое пптребних сагласнпсти и
пдпбреоа, кап и Упптребне дпзвпле за
ппврщински кпп и ппрему за експлпатацију.
Кпнцесипнар је у кпмерцијалнпм раду и врщи
пбрашун и уплату кпнцесипне накнаде.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва. Ппплаве на
ппдрушју регије Дпбпј утицале су на
немпгућнпст реализације планираних
активнпсти. Збпг тпга Кпнцесипнар је ппднип
захтјев за истраживаоа у складу са Закпнпм п
геплпщким истраживаоима.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа, према кпјем је пд
стране надлежнпг Министарства пдпбренп
извпђеое истражних радпва. У тпку су
активнпсти на извпђеоу истражних радпва на
предмету кпнцесије.
Истраживаоа су изврщена, израђен је Елабпрат
п резервама, Рјещеоем надлежнпг
Министарства пптврђене су резерве и квалитет
минералне сирпвине. Накпн тпга Кпнцесипнар
је ущап у ппступак дпдјеле кпнцесије за
експлпатацију минералне сирпвине.

77.

78.

79.

Експлпатација угља
(лпкалитет Угљевик
Истпк 2), ппщтина
Угљевик

30.07.2013.

30
гпдина

Кпнцесипнар је израдип Свпдни елабпрат п
класификацији, категпризацији и прпрашуну
резерви угља на лежищту „Угљевик Истпк 2“.
Исти је ревидпван и пптврђене су резерве
минералне сирпвине. У тпку је прпвпђеое
активнпсти на изради прпјектне дпкументације
и рјещаваоу импвинскп-правних пднпса
(I фаза).

НИСКПГРАДОА д.п.п.
Лактащи

Истраживаое кварцнпг
щљунка (лпкалитет
Милпсавци), ппщтина
Лактащи

02.08.2013.

2
гпдине

Нису предузимане активнпсти на реализацији
угпвпра п кпнцесији.

РИТЕ а.д. Угљевик

Експлпатација угља
(лпкалитет Угљевик
Истпк, Бпгутпвп Селп),
ппщтина Угљевик

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA d.o.o.
Баоа Лука

АНТИМПН д.п.п. Баоа Лука
80.

(пренесенп са MINECO LIMITED
Ltd. Лпндпн)

81.

РУДНИК д.п.п. Бијељина

82.

МГ МИНД д.п.п.
Мркпоић Град

83.

BIT CORPORATION d.o.o.
Беркпвићи

МАЈНЕКС д.п.п. Пале

84.

Истраживаое и
експлпатација антимпна
(лпкалитет Ппдкпзара,
Ппдхпмпра и Кпрдићи),
ппщтина Нпвп Гпражде
Истраживаое и
експлпатација кварцита
(лпкалитет Зелиое),
ппщтина Звпрник
Експлпатација технишкпг
грађевинскпг
камена - перидптита
(лпкалитет Љубић),
ппщтина Проавпр

13.09.2013.

26
гпдина

26.12.2013.

30
гпдина

31.01.2014.

5
гпдина

24.02.2014.

25
гпдина

Експлпатација крешоака
(лпкалитет Ппткпм),
ппщтина Беркпвићи

15.04.2014.

30
гпдина

Истраживаое и
експлпатација крешоака
(лпкалитет Љубпгпщта),
ппщтина Пале

25.04.2014.

15
гпдина

Кпнцесипнар је у кпмерцијалнпм раду на
лежищту „Бпгутпвп Селп“. У тпку су активнпсти
на прпвпђеоу детаљних геплпщких и
гепфизишких истраживаоа на прпстпру
лежищта „Угљевик Истпк“.
Кпнцесипнар је израдип Прпјекат детаљних
геплпщких истраживаоа према кпјем је
пдпбренп извпђеое истражних радпва. У тпку
су активнпсти на реализацији истражних
радпва.
У тпку је заврщетак истраживаоа и израда
Елабпрата п резервама.
Рјещеоем надлежнпг Министарства пдпбрен је
Главни рударски прпјекат и експлпатаципнп
ппље. У мпменту пптписиваоа угпвпра п
кпнцесији предузеће је билп у кпмерцијалнпм
раду.
Кпнцесипнар је израдип Главни рударски
прпјекат. У тпку је прибављаое сагласнпсти и
пдпбреоа, кап и избпр ппреме за
експлпатацију минералне сирпвине.
Истраживаоа су заврщена, израђен је Елабпрат
п резервама и резерве минералне сирпвине су
пптврђене пд стране надлежнпг Министарства.
У тпку је израда Главнпг рударскпг прпјекта и
ппднпщеое захтјева за издаваое лпкацијских
услпва.

85.

ЦЕЗАРИПН д.п.п. Шамац

86.

ПЛАКАЛПВИЋ ПРПМЕТ д.п.п.
Истпшнп Сарајевп

87.

COMSAR ENERGY REPUBLIKA
SRPSKA d.o.o.
Баоа Лука

*Закљушнп са редним брпјем 87.

Истраживаое щљунка
(лпкалитет Дпоа
Трампщница),
ппщтина Пелагићевп
Експлпатација крешоака
(лпкалитет Хреща),
ппщтина Истпшни Стари
Град
Експлпатација угља
(лпкалитет Делићи и
Пељаве - Тпбут), ппщтине
Угљевик и Лппаре

Кпнцесипнар надлежнпм Министарству није
дпставип Прпјекат детаљних геплпщких
истраживаоа ради пдпбраваоа извпђеоа
истражних радпва пп истпм. Мпже се
кпнстатпвати да ппстпји пзбиљан запстатак у
истраживаоима.

12.05.2014.

1
гпдина

05.06.2014.

20
гпдина

Кпнцесипнар се налази у кпнтинуиранпм
кпмерцијалнпм раду пд мпмента закљушеоа
угпвпра п кпнцесији.

06.11.2014.

30
гпдина

У тпку су припремне активнпсти на реализацији
угпвпра п кпнцесији.

