Прилог бр.2. Извјештаја

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА –у 2011.г.
р.б.

Концесионар

1.

ИГЊИЋ д.о.о. Теслић

2.

ALPINE RUDNIK KREČNJAKA
LAPIŠNICA д.о.о. И.Сарајево
(пренесено са
РМГ д.о.о. И. Сарајево)

3.

4.

ГП ПУТ а.д. Источна Илиџа

КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д.
Попови– Бијељина

Предмет

Датум
Период
закључења трајања
Уговора
Уговора

Експлоатација техничког
грађевинског камена кречњака
(локација КРЕЧНИЦА),
општина Теслић

31.10.2000.

18

Експлоатација техничког
грађевинског камена кречњака
(локација ЛАПИШНИЦА),
град И. Сарајево

Уговор
закључен
04.07.2001.
пренос
25.02.2005.

30

22.01.2003.

30

23.01.2003.

30

Експлоат. тех. грађ.
камена – креч идоломита
(локација КРУПАЦ),
Општина Источна Илиџа

Истраживање и
експлоатација
геотермалних вода
(локација ПОПОВИ),
општина Бијељина

Напомена
Републички технички инспектор извршио је
контролу у априлу 2010. године након чега је
донио Рјешење о забрани извођења радова на
експлоатацији до прибављања одобрења за
експлоатацију и одобрења за извођење радова
по Главном рударском пројекту. Према изјави
представника концесионара каменолом од тада
не ради.
Према изјави представника концесионара
каменолом је престао са радом 03.6.2010.
године због поремећених односа
између
власника. Проблем је превазиђен, тренутно се
врши дефектажа постројења и отклањање
кварова, након чега се планира наставак
производње.
Концесионо предузеће је у континуираном
комерцијалном раду. Експлоатација минералне
сировине је испод планираног обима због
смањене потражње локалног тржишта.
Истраживања нису завршена у уговореном року
због недостатка финансијских средстава. Од 7
планираних избушена је 1 бушотина (ГД-2), која
је тренутно у пробном раду. Упоредо са
пробним радом бушотине завршавају се радови
на топлотно – измјењивачкој станици, тј.
топлани за снабдјевање топлотном енергијом
објеката „Града Слобомир“ и радови на
изградњи отвореног и затвореног аква парка
који ће користити геотермалну воду из
бушотине ГД-2 за загријавање воде у базенима.
Поднесен је захтјев надлежном Министарству за
анексирање основног уговора ради продужење
рока за истраживање.

5.

КРУНА ВОДА д.о.о. Мркоњић
Град (пренесено са
Агро ауто д.о.о. Мркоњић Град)

6.

ДИЈАБАЗ д.о.о. Козарска
Дубица (пренесено са
САРП д.о.о. Козарска Дубица)

7.

БОКСИТ а.д. Милићи

8.

БОКСИТ а.д. Милићи

9.

EFT GROUP –
RUDNIK LIGNITA STANARI
д.о.о. Станари

БОКСИТ д.о.о. Гацко
10.

(пренесено са
СТАРШПЕД д.о.о. Гацко)

Експлоатација и
флаширање природне
изворске воде (локација
ЛИСИНСКИ СТУДЕНАЦ),
општина Мркоњић Град

Експлоатација техничког
грађевинског камена дијабаза и метадијабаза
(локација МРАКАДОЛ),
општина Костајници
Експлоатација боксита
(локација «НАЖДА
ПАЛЕЖ», «ВИШЊИЦА» и
«ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ»),
општина Милићи и
Сребреница
Експлоатација техничког
грађевинског камена кречњака
(локације ГРАДИНА И
ЈЕФТИЋИ),
Општина Милићи

15.12.2004.

Уговор
закључен
25.12.2004.
пренос
04.04.2006.

15.02.2005.

15.02.2005.

Експлоатација угља на
експлоатац. пољима
(локација РАШКОВАЦ,
16.05.2005.
ДРАГАЛОВЦИ и
ОСТРУЖЊА),Станари,
општина Добој
Експлоатација боксита
(локација «ДАБРИЦА»,
«БРШТАНИК», «МАЦИНА
ЛОКВА», «КОРИТНИК»,
«БРАЧИЋИ», «УДРЕЖЊЕ» 06.06.2005.
и «ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ
ВИДУШЕ», општине
Берковићи, Љубиње,
Невесиње и Требиње

30

30

30

30

30

25

Од 2008. године концесионар се налази у
комерцијалном раду. Обим производње је
далеко испод планираног, Концесионар као
разлог за то наводи нелојалну конкуренцију на
тржишту. Уплата концесионе накнаде је
занемарљива.
Због смањених потреба тржишта концесионо
предузеће ради са минималним обимом
производње. У току су преговори са
потенцијалним купцем из Хрватске, од којих
концесионар очекује позитиван исход што би
довело до покретања производње у пуном
капацитету.
Производња се одвија у континуитету са
планираним обимом. Уговорне одредбе се
реализују у складу са уговором о концесији.

На локалитету „Градина“ експлоатација се не
одвија од 01.8.2010. године, а на локалитету
„Јефтићи“ није било експлоатације од
потписивања уговора о концесији. Према изјави
представника концесионара разлог оваквом
стању је немогућност пласмана материјала на
тржиште ради смањене потражње.
Реализација уговора о концесији се одвија у
уговореним оквирима. Експлоатација и продаја
угља је изнад планираног. Концесиона накнада
се редовно уплаћује.

Концесионо предузеће врши истраживања на
подручју планине Видуше. Експлоатација се
одвија у смањеном обиму од планираног.
Евидентан је заостатак у реализацији уговора о
концесији.

11.

ВИСОКОАЛКАЛНЕ ВОДЕ
„AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента

Експлоатација алкалних и
хипералкалних вода
(локација ВЕЛИКА
ПРЕЊА),
општине Петрово и Добој

САРП д.о.о. Козарска Дубица

Експлоатација шљунка и
пијеска
(локација АДА ОБРОВ),
општина Козарска
Дубица

13.

ВИТИНКА-ЕКСПЛОАТАЦИЈА
д.о.о. Козлук-Зворник

Експлоатација минералне
воде
(локација ВИТИНКА),
оппштина Зворник

14.

ХЕРЦЕГОВИНАПУТЕВИ а.д.
Требиње

Експлоатација техничког
грађ. камена-кречњака
(локација ЗГОЊЕВО),
општина Требиње

ACO TRADE д.о.о. Котор
Варош

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација РУЈЕВИЦА),
општина Котор Варош

12.

15.

06.07.2005.

30

Инвестиција је у потпуности завршена,
инсталирано је постројење за пуњење воде,
извршена су потребна испитивања и постројење
је кратко било у пробном раду. Након тога су све
активности на реализацији концесионог посла
стале. Према изјави представника концесионара
проблем представља недостатак финансијских
средстава за почетак производње, као и
проблем дистрибуције воде са високом pH
вриједношћу, јер је то забрањено Законом о
водама.

06.07.2005.

10

Због смањених потреба тржишта концесионо
предузеће ради са минималним обимом
производње.

14.02.2006.

30

14.02.2006.

15

14.02.2006.

25

Концесионар ради планираним обимом
производње.
Формирањем
концесионог
предузећа основ за обрачун концесионе
накнаде је смањен (укупан приход), а највећи
дио прихода је остао на матичном предузећу
Витинка а.д.. То је произвело нереално мале
износе уплаћене концесионе накнаде.

Производња се одвија у планираним оквирима.
Концесиона накнада се уплаћује квартално.

Производња се одвија континурано са
смањеним обимом производње у односу на
планирани.
Према
изјави
представника
концесионара разлог томе су смањене потребе
тржишта за каменим агрегатима, као и
нелегална експлоатација, која ствара нелојалну
конкуренцију.

16.

КРЕАТОР д.о.о. Соколац

17.

ЈЕДИНСТВО а.д. Градишка

18.

ГРАДИТЕЉ а.д. Теслић

19.

МЕДИТЕРАН д.о.о. Требиње

Експлоатација питке
маломинералне воде
(локација БЕРЕЧКО
ВРЕЛО),
Општина Соколац

Експлоатација тех. грађ.
камена-дијабаза
(локација ТРНОВАТРНОВА ЈУГ),
општина Градишка

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација КАМЕНИЦА),
општина Теслић

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација РУДЕЖИ),
општина Требиње

14.02.2006.

30

14.02.2006.

20

14.02.2006.

15

31.05.2006.

30

Изграђена је грађевински објекат пунионице,
инсталирано је постројење за пуњење воде са
пратећом опремом и изграђен је цјевовод од
извора
до
објекта
пунионице.
Након
краткотрајног пробног рада пунионица више
није била у раду. Концесионар као разлог застоја
у реализацији уговора наводи нелојалну
конкуренцију и велики капацитет пунионице у
односу на могућност учешћа на тржишту.
Интезивно се ради на проналажењу стратешког
купца воде како би се могла организовати
производња у пуном капацитету.

Реализација уговора о концесији се одвија у
планираним оквирима. Током протеклог
концесионог периода у два наврата је долазило
до промјене власничке структуре изнад 30%, без
претходне сагласности Комисије. Тренутно се
експлоатација изводи на лежишту Трнова-Југ,
док је на лежишту Трнова експлоатација
завршена.

Концесионар послује са смањеним обимом
производње у односу на планирани. Остале
активности на реализацији концесионог посла су
у уговореним оквирима.

Од момента потписивања уговора о концесији
није било никаквих активности на отварању
каменолома и почетку експлоатације. Према
изјави концесионара у протеклом времену је
био присутан проблем ометања почетка радова
на отварању лежишта од стране локалног
становништва.

20.

ВИТИНКА-ЕКСПЛОАТАЦИА
д.о.о.
Козлук – Зворник

Истраживање
маломинералне воде
(локација БАЊИЦА),
општина Милићи

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ДУБОКОВАЦ),
општина Брод

21.

ПОСАВИНА а.д. Вукосавље

22.

МАРЕЛА д.о.о. Бијељина

23.

Експлоатација маломин.
воде
КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. (локација ГРАД
Слобомир – Бијељина
СЛОБОМИР),
општина Бијељина

24.

ТАТИЋ д.о.о. Осјечани

Истраживање минералне
воде (локација ЧАИРИ),
општина Бијељине

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ГРАПСКА)
Осјечани, општина Добој

21.07.2006.

2

21.07.2006.

20

03.08.2006.

2

16.08.2006.

30

31.08.2006.

25

Уговор за истраживање и анекс уговора за
експлоатацију су истекли 21.7.2008. године.
Експлоатација се врши континуирано од
момента потписивања анекса уговора дана
16.4.2007. године. Вода се флашира у фабрици
на удаљености од око 700 м од рударског
објекта. Фабрика за флаширање је у власништву
„Витинка“ а.д. Козлук. Концесиона накнада се
обрачунава на укупан приход концесионог
предузећа који није реалан основа за обрачун
концесионе накнаде, јер се највећи дио прихода
остварује у матичном предузеће Витинка а.д.
Козлук.
Експлоатација се не врши континуирано, већ
повремено са изнајмљеном опремом. Разлог
томе је (према концесионару) смањена
потражња на локалном тржишту. Реализација
концесионог посла се не одвија у уговореним
оквирима.
Уговор је истекао 03.8.2008. године. Истражни
радови су трајали дуже од уговореног рока.
Израђен је Елаборат о резервама, а надлежно
Министарство је издало Рјешење о потврђивању
резерви чиме су истраживања завршена.
Привредно друштво „Марела“ д.о.о. је у складу
са Законом о концесијама ушло у поступак за
додјелу концесије за експлоатацију.
Експлоатација воде се врши из једне
експлоатационе
бушотине
за
потребе
снабдјевања објеката у саставу „Града
Слобомир“. У току су радови на бушењу двије
нове бушотине са којима ће се задовољити
потребе нових инвестиција аква парка, који је у
фази изградње и фабрике воде, која се планира
изградити на локалитету „Града Слобомир“.
Концесионар је у протеклом периоду радио са
минималним
обимом
производње,
тј.
повремено. Смањене потребе тржишта су
главни разлог оваквог стања.

25.

26.

27.

28.

(пренос са
БАТО ПЕТРОЛ д.о.о. Добој)

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЛИПАЦ),
општина Добој

НАТУРА ВИТА д.о.о. Блатница
– Теслић

Експлоатација
маломинер. воде
(локација СЛАТИНА)

NEXE KAMEN д.о.о. Добој

БЕНТОНИТ а.д. Шипово

Експлоатација бентонита
(локација СОКОЛАЦ),
Општина Шипово

25

12.10.2006.

30

12.10.2006.

20

БЕНТОНИТ а.д. Шипово
Експлоатација бентонита
(локација ГРЕДА),
општина Шипово

29.

29.09.2006.

БЕНТОНИТ а.д. Шипово

Истраживање бентонита
(локација ГЕРЗОВО),
општина Мркоњић Град

12.10.2006.

30

12.10.2006.

4

Концесионо предузеће је од момента покретања
производње у континуираном раду са
смањеним обимом производње у односу на
планирани.
У децембру 2007. године се престало са
флаширањем воде и комерцијалном продајом
на тржишту.
Од тада вода се експлоатише за потребе
прераде млијека и прераде меса.
Додјељена концесија се не реализује у складу са
Студијом економске оправданости и уговором о
концесији, а уплата концесионе накнаде се не
врши од децембра 2007.године.
У протеклом периду експлатација се одвијала
повремено са малом обимом производње.
Разлог томе је завршетак фабрике за прераду
сировог бентонита. Објекат фабрике је изграђен,
инсталирана је опрема и након пробног рада се
отпочело са комерцијалном производњом која
ће у наредном периоду довести до
континуиране експлоатације у далеко већем
обиму.
На
лежишту
је
планирана
подземна
експлоатација
бентонита.
Од
момента
потписивања уговора о концесији није било
активности на отпочињању експлоатације, јер су
све активности биле усмјерене на завршетак
фабрике за прераду сировог бентонита.
Пуштањем фабрике у рад створени су услови за
отварање овог лежишта.
Истражни радови су трајали дуже од уговореног
рока, па је тај рок продужен анексом уговора на
додатни период од 2 године. Током истражних
радова утврђене су веће резерве од
претпостављених, што је и утицало на
продужетак истраживања. Истраживања се
приводе крају и у току су припреме за израду
Елабората о резервама.

30.

31.

ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА а.д.
Теслић

СЛОГА а.д. Козарска Дубица

RUDNIK KREČNJAKA INTEGRAL
CARMEUSE а.д. Добој
32.

(Пренесено са
РУДНИК КРЕЧЊАКА И
ТВОРНИЦА КРЕЧА а.д. Добој)

КАМЕНОЛОМ КАРАБЕГОВАЦ
д.о.о. Добој
33.

34.

35.

(пренесено са
Д.Д. ФАБРИКА ЦЕМЕНТА
ЛУКАВАЦ-Подружница Добој)

КАОЛИН д.о.о. Братунац

КАОЛИН д.о.о. Братунац

БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ
д.о.о. Трново
36.

(пренесено са
ТEREX INŽINJERING д.о.о.
Бијељина)

Експлоат. термомин.
вода које садрже CO2 гас
(локација БАЊА
ВРУЋИЦА),
општина Теслић
Експлоатација тех. грађ.
камена-дијабаза
(локација МАГЛАЈЦИ),
општина Козарске
Дубице
Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ХАРДОВАЦШЕВАРЛИЈЕ),
општина Добој

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација
КАРАБЕГОВАЦ),
општина Добој

Истраж и експлоатација
техничког грађевинског
камена-дацита
(локација КОБИЉАЧАМИХАЉЕВИЋИ),
општина Братунца
Експлоатација каолинске
руде
(локација РАСКРШЋЕ),
општина Братунца

Експлоатација техничког
грађевинског камена
креч. и доломита
(локација БИЈЕЛЕ ВОДЕКијево), општина Трнова

18.10.2006.

25.10.2006.

30

25

Експлоатација се врши континуирано, у
планираним оквирима. Концесиона накнада се
обрачунава на дио прихода оствареног
коришћењем минералног ресурса.
Експлоатација минералне сировине се одвија
континуирано
у
планираним
оквирима.
Реализација концесионог посла је у складу са
уговором.
Експлоатација кречњака се одвија континуирано
са планираним обимом производње. Уговорне
одредбе се поштују.

07.11.2006.

04.12.2006.

30

30

26.02.2007.

16

26.02.2007.

30

20.03.2007.

30

У 2011. години је дошло до значајног смањења
обима производње у односу на планирани, и у
односу на производњу у 2010. години. Главни
разлог таквог стања је смањење испоруке
материјала највећем купцу „Фабрици цемента
Лукавац“, који је купио каменолом „Вијенац“ у
Федерацији БиХ, а који се налази у непосредној
близини фабрике.
У протеклом периоду није било активности на
реализацији уговора о концесији. До застоја у
реализацији уговора и извршавању уговорених
обавеза
је
дошло
због
немогућности
обезбјеђивања финансијских средстава.
У протеклом периоду није било активности на
реализацији уговора о концесији. До застоја у
реализацији уговора и извршавању уговорених
обавеза
је
дошло
због
немогућности
обезбјеђивања финансијских средстава.
Експлоатација минералне сировине се одвија
континуирано у планираним оквирима. Уплата
концесионе накнаде се не врши у складу са
уговором о концесији.

37.

38.

39.

40.

ТЕХНОГАС–КАКМУЖ а.д.
Какмуж – Петрово

БУДИМА д.о.о. Требиње

ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.о.о.
Цапарде, Осмаци

РУДНИК КАОЛИНА
МОТАЈИЦА а.д. Кобаш

ТЕРМИНАЛИ а.д. Добој
41.

42.

(пренесено са
РУДНИК КРЕЧЊАКА и
ТВОРНИЦА КРЕЧА а.д. Добој)

АНИЋ д.о.о.
Доња Трамошница

Експлоатација СО2 гаса
(локација КАКМУЖ),
општина Петрово
Истраживање питке
маломинерлане воде
(локација ПОДМОСТ),
општина Требиње

Експлоатација воде
(локација ПЛАНИНСКИ
СТУДЕНАЦ – Цапарде),
општина Осмаци

Експлоатација
каолинског гранита
(локација БАШИЋА
БАРЕ),
општина Србац
Истраж. и експлоат.
камена-кречњака
(локација ТРБУК),
општина Добој

Истраживање и
експлатација шљунка
(локација ОРЛОВО
ПОЉЕ),
општина Пелагићево

03.04.2007.

30

15.06.2007.

2

19.07.2007.

01.08.2007.

13.08.2007.

17.08.2007.

30

30

30
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Експлоатација минералне сировине се одвија
континуирано,
са
планираним
обимом
производње. Концесиони посао се одвија у
складу са уговореним одредбама.
Уговор је истекао 15.6.2009. године.
У
уговореном року су извршена истраживања,
израђен је Елаборат о резервама и резерве
минералне сировине су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства.
Рокови из уговора о концесији за почетак
комерцијалног рада нису испоштовани. Без
предходне сагласности Комисије за концесије
извршена је промјена власничке структуре у
износу 100% (супротно Закону о концесијама).
Након тога је дошло до значајног инвестирања
од стране новог власника. Са комерцијалним
радом се отпочело почетком 2011. године.
Тренутно пунионица ради повремено, смањеног
обима због слабе потражње на тржишту.
Врши се континуирана експлоатација, са
смањеним обимом у односу на претходне
године. Остале обавезе се извршавају у складу
са уговором о концесији.
У току 2011. године није било активности на
реализацији уговора о концесији. Рокови из
уговора о концесији којима су дефинисана
инвестирања и почетак комерцијалног рада су
истекли.
На локалитету „Орлово поље“ су видљиве
велике површине деградираног земљишта
настале експлоатацијом минералне сировине –
шљунка. Увидом на лицу мјеста утврђено је да
се на локалитету налази механизација за
експлоатацију која није била у раду.
Концесионар је одбио да се представницима
Комисије одазове на провјеру, као и да достави
тражену документацију.

43.

КАМЕНОЛОМ ДОБРЊА д.о.о.
Бања Лука
(пренесено са БИНИС БЕТОН
д.о.о. Бања Лука)

Истраживање техничко
грађ. камена-кречњака
(локација ДОБРЊА),
град Бања Лука

44.

RADANOVIĆ COMPANY д.о.о.
Требиње

Експлоатација шљунка и
пијеска
(локација ГРАБ),
општина Требиње

45.

ЕФТ - ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
СТАНАРИ д.о.о. Станари

Истраживање и
експлоатација питке и
индустријске воде
(локација ДРАГАЛОВЦИ)

46.

47.

48.

ГРОСС д.о.о. Градишка

БРЦ ШЕХЕР а.д. Бања Лука

ТРЕНД д.о.о. Зворник

Експлоатација и прерада
руде олова и цинка
(локација СРЕБРЕНИЦА,
СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ
И ВИТЛОВАЦ)),
општина Сребреница
Експлоатација
термоминералне воде на
изворишту у СРПСКИМ
ТОПЛИЦАМА),
град Бања Лука

Истраживање тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЖЛИЈЕБАЦ),
општина Зворник

08.10.2007.

2

26.10.2007.

15

23.11.2007.

30

26.11.2007.

30

16.01.2008.

30

25.01.2008.

2

Уговор је истекао 08.10.2009. године. У
уговореном року су извршени истражни радови,
израђен је Елаборат о резервама и резерве
минералне сировине су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства. Концесионар је у
складу са закононски проведеном процедуром
закључио уговор о концесији за експлоатацију.
Експлоатација шљунка и пијеска се врши
континуирано са мањим обимом производње у
односу на планирани, због смањених потребе
локалног тржишта.
Анексом уговора рок за почетак комерцијалног
рада је продужен са 36 на 84 мјесеца, што је
директно условљено кашњењем изградње
термоелектране
због
проблема
са
финансирањем. Истражни радови су извршени,
израђен је Елаборат о резервама и предат
надлежном Министарству на даље поступање.
Експлоатација и прерада руде олова и цинка је
испод капацитета дефинисаног у Студији
економске оправданости и уговору о концесији.
На лежиштима Сребреница, Казани и Витловац
се не врше истраживања, што је у супротности са
потписаним уговором о концесији.
Концесија се не реализује, највећи ди уговорних
обавеза није извршен и концесиона накнада се
не уплаћује. Увидом на лицу мјеста
констатовано је да је прилаз рударском објекту
блокиран и запечаћен од стране Балкан
Инвестмент Банке (хипотека).
Уговор је истекао 25.01.2010. године. У
уговореном року су завршена истраживања,
израђен је Елаборат о резервама и резерве
минералне сировине су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства. Предузеће је у складу
са законски проведеном процедуром потписао
уговор о концесији за експлоатацију.

49.

50.

B.S.D. – COMPANY д.о.о.
Угљевик

НИСКОГРАДЊА а.д. Теслић

51.

НИСКОГРАДЊА а.д. Теслић

52.

ДИВ КОМПАНИ д.о.о. Оштра
Лука

53.

КАМЕНОЛОМ ДОБРЊА д.о.о.
Бања Лука
(пренесено са
БИНИС БЕТОН д.о.о Бања Лука)

Истраживање и експлоат.
угља и креде
(локација ЛАКТЕНИЦА),
општина Угљевик

Истраживање тех. грађ.
камена-долерита
(локација ЛИЈЕПО БРДО),
општина Теслић

Истраживање тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ГРАДИНА),
општина Теслић

Истраж. питке
маломинерализоване
воде (локација КОЗИЦЕ),
општина Оштра Лука

Експлоатација техничко
грађ. камена-кречњака
(локација ДОБРЊА),
општина Бања Лука

15.02.2008.

15

04.03.2008.

2

04.03.2008.

2

17.03.2008.

2

11.04.2008.

30

Истраживања
нису
завршена
у
року
дефинисаном уговором. Концесионар је
извршио дио планираних инвестирања у
опрему, након чега је највећи дио опреме
продао. Остали рокови из уговора нису
испоштовани.
Тренутно
се
предузимају
активности на обезбјеђивању кредитних
средстава, како би се отклонио евидентан застој
у реализацији концесионог посла.
Уговор о концесији је истекао 04.3.2010. године.
Истраживања нису рађена јер је терен
предвиђен
за
истраживања
миниран.
Концесионар се обраћао општинском штабу
цивилне заштите са захтјевом за деминирање
терена, као и надлежном Министарству са
захтјевом за продужење рока за завршетак
истраживања. На захтјеве није добијен одговор.
Уговор о концесији је истекао 04.3.2010. године.
Истраживања су завршена, израђен је Елаборат
о резервама и резерве су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства. Предузеће је у складу
са законом ушло у процедуру додјеле концесије
за експлоатацију. Поступак додјеле концесије је
у току.
Уговор је истекао 17.03.2010. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама
и
Рјешењем
надлежног
Министарстваа су резерве потврђене. У току су
припреме за подношење понуде за додјелу
концесије за експлоатацију.
У протеклом периоду експлоатација минералне
сировине се одвијала на изнајмљеном
постројењу. Паралелно са експлоатацијом
изводили су се радове на постављању новог
постројења за прераду камена. У току је пробни
рад којим се тестира секундарно постројење и
завршетак радова на инсталирању примарног
постројења. Половином 2012. године се планира
пуштање
комплетног
постројења
у
комерцијални рад, што ће значајно повећати
обим производње.

54.

55.

56.

57.

UNATEX д.о.о. Козарска
Дубица

Хидрогеолошко
истраживање подземних
вода на подручју
општине КОЗАРСКА
ДУБИЦА,
општина Козарска
Дубица

ИНСТЕЛ д.о.о. Бијељина

Коришћење љековитих,
термалних и минералних
вода (локација ЦИЦЕЉ
ВРЕЛО),
општина Чајниче

ЦИТОФАРМ д.о.о. Источно
Сарајево

Коришћење љековитих,
термалних и минералних
вода (локација МОКРО),
општина Пале

АЛАС КАМЕН д.о.о. Добој

58.

НЕИМАРСТВО а.д. Требиње

59.

РОМАНИТ д.о.о. Хан Пијесак

Истраж. и експлоатација
тех. грађ. каменаперидотита
(локација ДЕЛИЋА
БРДО), општина Петрово
Истраж. тех. грађ.
камена-кречњака
(локација НЕЦВЈЕЋЕ),
општина Требиње

Истраж. архитект. грађ.
камена-кречњака
(локација ЈЕЛОВЦИ),
општина Хан Пијесак

12.06.2008.

2

22.07.2008.

30

22.07.2008.

30

01.08.2008.

30

06.08.2008.

2

08.08.2008.

1

Уговор је продужен за двије године, тј. до
12.06.2012. године. Разлог томе је кашњење са
истраживањима усљед недостатка финансијских
средстава. У току је рјешавање насталих
проблема и завршетак истраживања.
Грађевински објекат пунионице је завршен,
изграђен је објекат за каптажу воде и тренутно
је у завршној фази инсталирање опреме за
пунионицу воде. Комплетан пројекат је
финансиран
властитим
средствима.
Концесионар очекује почетак комерцијалног
рада почетком 2012. године.
Концесионар је изградио армирано-бетонску
конструкцију објекта пунионице, израђен је
приступни пут и извршено уређење изворишта.
Због немогућности обезбјеђења финансијских
средстава реализација уговора касни. У току су
активности на проналажењу финансијских
средстава за наставак реализације уговора.

Од момента потписивања уговора о концесији
нису предузимане никакве активности на
реализацији уговора о концесији.
Уговор је истекао 06.8.2010. године. Нису
предузимане
никакве
активности
на
реализацији уговора о концесији, тј. на
истраживањима.
Уговор је истекао 08.8.2009. године. У
уговореном року су изведени истражни радови,
израђен је Елаборат о резервама и Рјешењем
надлежног Министарства су потврђене резерве
минералне сировине. Предузеће „Романит“
д.о.о. је у складу са Законом о концесијама ушао
у поступак за додјелу концесије за
експлоатацију. Поступак додјеле концесије за
експлоатацију је у току.

60.

61.

РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д.
Соколац

РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д.
Соколац

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ДУБ),
општина Рогатица
Експлоат. тех. грађ.
камена-кречњака
(локација
ПОДРОМАНИЈА),
општина Соколац

КЕП-БИХ ЛОПАРЕ д.о.о.
Лопаре

Коришћење љековитих,
термалних и минералних
вода
(локација МАЈЕВИЦАЛОПАРЕ),општина
Лопаре

НИСКОГРАДЊА д.о.о.
Лакташи

Истраж. тех. грађ. камена
(локација БРОНЗАНИ
МАЈДАН), град Бања
Лука

64.

НИСКОГРАДЊА д.о.о.
Лакташи

Истраж. и експлоатација
тех. грађевинског
камена-доломита
(локација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА), град Бања
Лука

65.

XD д.о.о. Горња Трнова,
Угљевик

62.

63.

Истраж. тех.
грађевинског каменакречњака
(локација ПИЛИЦА),
општина Зворник

29.09.2008.

29.09.2008.

30

30

09.10.2008.

30

15.10.2008.

2

08.01.2009.

30

23.01.2009.

2

Експлоатација минералне сировине се одвија
континуирано
са
планираним
обимом
производње. Остале уговорене обавезе се
извршавају у складу са уговором о концесији.
Експлоатација минералне сировине се одвија
испод планираног обима производње због
смањених потреба тржишта за произведеним
фракцијама. Остале уговорене одредбе се
извршавају у складу са уговором о концесији.
У протеклом периоду од закључења уговора о
концесији није било никаквих активности на
реализацији концесионог посла. Застој у
реализацији
уговора
је
настао
усљед
немогућности обезбјеђивања финансијских
средстава.
Уговор је
истекао
15.10.2010. године.
Истраживања нису извршена у уговореном року.
Разлог за то (према концесионару) је забрана
извођења радова, јер истраживани простор
улази у зону санитарне заштите изворишта са
којег се планира експлоатација воде за потребе
снабдјевања града Бања Луке и општине
Приједор.
Није
било
активности
на реализацији
концесионог посла. Разлог за то (према
концесионару) је немогућност рјешавања
имовинско-правних односа, као и чињеница да
је у непосредној близини будућег каменолома
планира изградња фабрике воде за град Бања
Луку.
Уговор је истекао 23.01.2011. године. У
уговореном року су извршени истражни радови,
израђен је Елаборат о резервама и надлежно
Министарство је Рјешењем потврдило резерве
минералне сировине. Предузеће XD д.о.о. је
ушло у поступак додјеле концесије за
експлоатацију. Поступак додјеле концесије за
експлаотацију је у току.

66.

ХЕРЦ ГРАДЊА а.д. Билећа
(пренесено са
ВИДУША а.д. Билећа)

67.

ТОМИЋ КОМПАНИЈА д.о.о.
Теслић

68.

ХУТП ЦЕР а.д. Прњавор

69.

ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
Лакташи

70.

ПРИЈЕДОР ЦЕМЕНТ
КОМПАНИ д.о.о. Приједор

71.

EKO GREEN ENERGY д.о.о.
Котор Варош

72.

КАМЕНИ АГРЕГАТИ а.д. Бања
Лука

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ДРАКУЉИЦА),
општина Билећа

Експлоатација тех. грађ.
камена-габра
(локација ТОПИЋИКРТОВА), општина
Теслић
Експлоатација термомин.
Воде на лежишту
КУЛАШИ, општина
Прњавор
Истраживање техничког
грађевинског каменакречњака
(локација ДРАЖЉЕВО).
општина Гацко
Истраживање и
експлоатација техничког
грађевинског каменакречњака
(локација ДРЕНОВАЧА,
ЈАРЧЕВИЦА, ДЕБЕЛИ
БРИЈЕГ), општина
Приједор
Истраж. и експлоат.
мрког угља
(локација МАСЛОВАРЕ и
ХРВАЋАНИ), општина
Котор Варош

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ШВРАКАВАЈАСЕНОВ ДО),
град Бања Лука

06.03.2009.

30

06.03.2009.

20

11.03.2009.

30

14.04.2009.

1

28.04.2009

30

06.05.2009.

30

02.06.2009.

30

Експлаотација
минералне
сировине
и
производња фракција се одвијају континуирано
са смањеним обимом у односу на планирани.
Остале уговорне одредбе се углавном
извршавају у складу са уговором о концесији.
Евидентан је заостатак у реализацији уговора о
концесији. Рокови из уговора нису испоштовани.
Експлоатација минералне сировине се одвија
повремено са веома малим количинама
произведеног материјала. Износи уплаћене
концесионе накнаде су занемарљиви.
Експлоатација минералне сировине се одвија у
планираним оквирима. Концесиона накнада се
обрачунава на дио укупног прихода оствареног
коришћењем термоминералне воде. Предузеће
не посједује важеће дозволе и одобрења.
Уговор
је
истекао
14.4.2010.
године.
Прелиминарни резултати истражних радова
нису дали задовољавајуће резултате, због чега
се одустало од даљњих истраживања.
На реализацији уговора о концесији није било
значајних активности у протеклом периоду.
Оснивач концесионог предузећа PCK „Aricam“
Rivas Vaciamadrid-Madrid је запао у финансијске
проблеме и одустао од изградње фабрике.
Проводе
се
одређене
активности
на
проналажењу новог инвеститора.
Уговорени рокови за реализацију концесионог
посла нису испоштовани. У току су одређене
активности на истраживању дијела лежишта и
изради техничке документације, као и
рјешавању проблема финансијске природе, који
представља
главни
разлог
кашњења
реализације уговора о концесији.
Концесионо предузеће ради у континуитету са
смањеним обимом производње у односу на
планирани. Уговорне обавезе се највећим
дијелом извршавају у складу са уговором.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

ВИТА-Л д.о.о. Петрово

КРЕМЕНИЦЕ д.о.о. Берковићи

МГ МИНД д.о.о. Мркоњић
Град

POLYTEHNIKA д.о.о. Осмаци

BIT CORPORATION д.о.о.
Берковићи

ЈОСИПОВИЋ д.о.о. Добој

Истраживање питке
маломинерализоване
воде
(локација КАЛУЂЕРИЦА),
општина Петрово
Истраживање
архитектонског
грађевинског каменаблока
(локација БРШТАНИК) и
техничког грађевинског
камена-кречњака
(локација РУДИНЕ) ,
општина Берковићи
Експлоатација техничког
грађевинског каменакречњљака
(локација ЧЕЛАР),

Истраживање техничког
грађевинског каменакречњака
(локација РУДНИК),
општина Осмаци
Истраживање
архитектонског
грађевинског камена
(локација ПОТКОМ),
општина Берковићи

Истраж. тех. грађ. камена
креч.
(локација ОСОЈНИЦА)
општина Добој

05.06.2009

11.06.2009

17.07.2009.

08.10.2009.

30.10.2009.

14.12.2009.

2

2

30

2

2

2

Уговор је истекао 05.6.2011. године. У
уговореном року нису предузимане никакве
активности на реализацији уговора о концесији.

Уговор је истекао 11.6.2011. године. У
уговореном року су извршена истраживања,
израђен је Елаборат о резервама и надлежно
Министарство је Рјешењем потврдило резерве
минералне сировине. У скалду са Законом о
концесијама покренита је процедура за додјелу
концесије за експлоатцију.
Експлоатација минералне сировине се одвија у
континуитету са планираном динамиком.
Представник Комисије је приликом провјере
уочио да је ниска продајна цијена 1 m³ или 1 t
камена која се изима као основ за обрачун
концесионе накнаде (властите потребе).
Уговор је истекао 08.10.2011. године. У
уговореном року нису реализоване све
активности након завршених истражних радова.
У току је израда Елабората о резервама.
Уговор је истекао 30.10.2011. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама и предат надлежном Министарству
на даље поступање. Након потврђивања резерви
концесионар планира подношење захтјева за
додјелу концесије за експлоатацију.

Уговор је истекао 14.12.2011. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама и предат надлежном Министарству
на даље поступање. Након потврђивања резерви
концесионар планира подношење захтјева за
додјелу концесије за експлоатацију.

79.

80.

РИТЕ а.д. Гацко

КАМЕНОЛОМИ а.д. Зворник

81.

РУДИНГ а.д. Угљевик

82.

РУДИНГ а.д. Угљевик

83.

КП ВОДОВОД а.д. Прњавор

84.

СОЧКОВАЦ а.д. Сочковац,
Петрово

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ПОНИКВЕ),
општина Гацко

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЈОШАНИЦА),
општина Зворник

Експлоатација
литотамнијског
кречњака-креде
(локација ВУЧЈАК),
општина Угљевик

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЈАБЛАН ГРАД),
општина Угљевик
Истраж. питке воде
(локација ПОВЕЛИЧ),
општина Прњавор

Истраж. и експлоат.
полимин.х глина и
кварцног пијеска
(локација КЕЧКОВАЦ),
Сочковца, општина
Петрово

10.12.2009.

20

25.06.2010.

30

01.07.2010.

30

01.07.2010.

20

19.07.2010.

2

26.02.2010.

30

Експлоатација минералне сировине се одвија
континуирано у складу са планом. Комплетна
производња се користи искључиво за потребе
одржавања путева који се користе за потребе
РИТЕ а.д. Гацко.
Након блокаде жиро-рачуна, неплаћања
концесионе накнаде и осталих обавеза,
концесионар је успјео да консолидује стање,
уплати дуговања, одблокира жиро-рачун и
изврши уплату највећег дијела заостале
концесионе накнаде. Експлоатација минералне
сировине и производња фракција се одвија у
планираним оквирима.
Експлоатација
минералне
сировине
је
минимална, због малих потреба локалног
тржишта. Минерална сировина се продаје у
ровном стању, искључиво
за
потребе
калцификације земљишта. Са почетком рада
постројења
за
одсумпоравање
у
термоелектрани Угљевик, очукује се значајније
повећање обима производње.
Експлоатација минералне сировине се врши
континуирано у планираном обиму. Кашњење у
провођењу уговорних обавеза (дозволе и
одобрења) је условљен спорошћу издавања
локацијских услова од стране општине Угљевик.
Истражни радови се одвијају планираном
динамиком. У току је прикупљање података за
израду Елабората о резервама.
Истражни радови су завршени, израђен је
Елаборат о резервама и предат је на ревизију.
Изузев тога није било других активности на
реализацији уговора о концесији. Због
немогућности извршавања уговорних обавеза у
дефинисаним роковима концесионар је по други
пут поднијео захтјев за продужење рокова за
израду техничке документације, инвестирање у
опрему и постројења и почетак комерцијалног
рада.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

DROBEX д.о.о. Берковићи

ТВОРНИЦА ОПЕКАРСКИХ
ПРОИЗВОДА Бања Лука

БОКСИТ а.д. Милићи

ЛОМ д.о.о. Дринић

МЕРМЕР а.д. Челинац

ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Бања Лука

Истраживање питке воде
на истражном простору
(локација ПРИБИТУВ),
општина Берковићи
Истраживање опекарских
глина
(локација ВЕРИЋИ),
Град Бања Лука

Експлоатација кварцног
пијеска
(локација БИЈЕЛА
СТИЈЕНА-СКОЧИЋ),
општина Зворник
Истраживање питке,
минералне и
термоминералне воде
(локација КОЗИЛА) код
Дринића, општина
Петровац-Дринић

Експлоатација тех. грађ.
камена-серпентинита
(локација ЗЕЛЕНИ ВИР),
град Бања Лука

Истраживање тех. грађ.
камена-серпентинита
(локација КРЕМНА),
општина Прњавор

19.07.2010.

2

05.07.2010.

2

25.01.2010.

30

15.01.2010.

05.04.2010.

17.03.2010.

2

30

2

Истражни радови су завршени, у току је израда
Елабората о резервама.

Истражни радови су завршени, израђен је
Елаборат о резервама и Рјешењем надлежног
Министарства су потврђене резерве минералне
сировине. У току су припреме за подношење
захтјева за додјелу концесије за експолатацију.

Производња се одвија континуирано, са
смањљеним обимом производње у односу на
планирани, због смањених потреба тржишта за
овом врстом минералне сировине.
Уговор је истекао 15.01.2012. године. У периоду
трајања уговора извршен је дио истраживања,
избушене су двије бушотине од којих је једна
дала позитивне резултате, а друга није. Због тога
су потребна додатна истраживања те је
концесионар поднијео захтјев за продужење
рока на годину дана.
Обим производње је на минимуму. Разлог
таквог стања (према концесионару) је проблем
нелојалне конкуренције настале нелегалном
експлоатацијом. Дио радника је покренуо
предстечајни поступак, те је пресудом суда
наложено судско поравнање. Обавезе су
измирене дјелимично (исплаћене су само нето
плате). Жиро-рачун предузећа је у блокади.

Истраживања су извршена, урађен је Елаборат о
резервама
и
Рјешењем
надлежног
Министарства су потврђене резерве минералне
сировине. Концесионар планира да поднесе
захтјев за додјелу концесије за експлоатацију.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

ГЕОКОП д.о.о. Дервента

ЈУ БАЊА ДВОРОВИ а.д.
Бијељина

ЈАХОРИНАИНВЕСТ д.о.о. Пале

ЈАХОРИНАИНВЕСТ д.о.о. Пале

TEREX д.о.о. Бијељина

Истраживање и
експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ОРЛОВАЧА),
општина Добој

Експлоатација
геотермалних вода,
(локација ДВОРОВИ),
општина Бијељина

Истраживање тех. грађ.
камена-кречњака
(локација КУК код Клека)
град Источно Сарајево
Истраживање тех. грађ.
камена-дијабаза
(локација БАНДИЈЕРКА
РОГОЈ), општина Трново

Експлоатација угља
(локација ЛУКЕ),
општина Угљевик

НИСКОГРАДЊА д.о.о.
Лакташи

Експлоатација тех. грађ.
камена-дијабаза
(локација ДРУГОВИЋИ),
Општина Лакташи

НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА
МИЉЕВИНА а.д. Миљевина

Експлоатација мрког угља
(локација МИЉЕВИНА),
општина Фоча

28.04.2010.

20

11.03.2010.

30

30.04.2010.

2

30.04.2010.

2

10.11.2010.

10

07.10.2010.

10

21.12.2010.

30

Истражни радови су завршени, израђен је
Елаборат о резервама и предат је на ревизију. У
току је израда Главног рударског пројекта.
Концесионар је ушао у комерцијални рад.
Концесионар је у комерцијалном раду.
Пројектна документација није израђена у
роковима дефинисаним уговором о концесији.
Разлог томе су финансијски проблеми настали
због посљедица насталих поплавама и потребе
санирања истих. Концесиона накнада се
обрачунава на дио прихода оствареног
коришћењем геотермалне воде.
Концесионар је извршио припрему терена за
истражне радове. Након тога је настао проблем
са локалним становништвом које није
дозволило наставак даљих радова. Покушава се
пронаћи договор како би се истраживања
наставила.
Истражни радови су на крају. У току је припрема
података за Елаборат о резервама. Уколико се
истраживања
неби
могла
завршити
у
уговореном року концесионар ће поднијети
захтјев за продужење рока за једну годину.
Концесионар је у комерцијалном раду. Отпочело
се са уплатом концесионе накнаде. Све
активности на реализацији концесионог посла
одвијају се у уговореним оквирима.
У моменту потписивања уговора концесионар је
био у комерцијалном раду. Производња се
одвија у континуитету планираним обимом
производње.

Концесионар се налази у комерцијалном
раду.Експлоатација угља се одвија у планираним
оквирима у складу са уговором о концесији.

98.

МГ МИНД д.о.о. М. Град

99.

ТРЕНД д.о.о. Братунац

100.

RUDING PRINC S SON д.о.о.
Невесиње

101.

ПД ЈАДРАН НАФТА-ГАС д.о.о.
Бања Лука

102.

COMSAR ENERGY RS д.о.о.
Бања Лука

103.

COMSAR ENERGY RS д.о.о.
Бања Лука

Закључно са редним бројем 103.

Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЧАЂАВИЦА),
општина Рибник
Експлоатација тех. грађ.
камена-кречњака
(локација ЖЛИЈЕБАЦ),
општина Зворник
Истраж. архитектонскограђ. камена-кречњака
(локација ДОЊАБИЈЕЊА), општина
Невесиња

Истраж. и кориштење
угљоводоника, сирове
нафте и гаса на
територији РС
(истражно експлоат.
блокови МОТАЈИЦА,
МАЈЕВИЦА и И.
ХЕРЦЕГОВИНА)

Геолошка истраж. угља
(локација БАЉАК),
општина Угљевик
Геолошка истраж. угља
(локација ДЕЛИЋИ и
ПЕЉАВЕ –ТОБУТ),
општине Угљевик и
Лопаре

22.12.2010.

20

14.07.2011.

30

29.08.2011.

2

26.09.2011.

28

11.11.2011.

2

11.11.2011.

2

У току је рјешавање имовинско-правних односа
након чега се планира отпочети са
експлоатацијом.

Све активности на реализацији концесионог
посла се одвијају у уговореним роковима.
Урађена је потребна техничка документација на
основу које ће се изводити истражни радови.
Планирано је да се у наредних неколико мјесеци
отпочне са извођењем истражних радова.
Израђена је пројектна документација за
сеизмичко 2Д испитивање подручја Нови ГрадДобој и подручје Семберије, а у току је израда
документације за истраживање на подручју
Посавине. Извршен је већи дио сеизмичких 2Д
испитивања на истражном простору Нови ГрадДобој након чега че се вршити интерпретација
података. На подручју Семберије је извршена
деконзервација бушотина Дв-1 (Дворови -1) и
Св-1 (Свињаревац-1). Истражни радови на обе
бушотине су показали негативне резултате. На
подручју Посавине се налази много зона на
којима је регистровано присуство минско
експлозивних средстава што отежава извођење
радова.
Још увијек није поднешен захтјев за одобравање
извођења истражних радова према Пројекту
детаљних геолошких истраживања.
Одобрено је извођење истражних радова према
Пројекту детаљних геолошких истраживања.

