ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСТЕКЛИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА

р.б.

1.

2.

Концесионар

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

МАРЕЛА д.о.о. Бијељина

Предмет

Истраживање
маломинералне воде
(локација БАЊИЦА),
општина Милићи

Истраживање минералне
воде (локација ЧАИРИ),
општина Бијељине

Датум
закључења
Уговора

21.07.2006.

03.08.2006.

Период
трајања
Уговора

2

2

Напомена

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 реална основа
за обрачун концесионе накнаде, јер се највећи
дио прихода остварује у матичном предузеће
Витинка а.д. Козлук. Концесионар је на вријеме
подњео захтјев за додјелу концесије за
експлоатацију, али поступак додјеле концесије
још увијек није окончан. Можемо констатовати
да се експлоатација воде одвија без важећег
уговорног односа.

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 и квалитета минералне
сировине чиме су истраживања завршена.
Привредно друштво „Марела“ д.о.о. је ушло у
поступак за додјелу концесије за експлоатацију,
предало је непотпуну понуду која је одбачена
као непотпуна, након чега јавни позив није
понављан.

3.

БЕНТОНИТ а.д. Шипово

4.

БУДИМА д.о.о. Требиње

5.

6.

7.

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

ТРЕНД д.о.о. Зворник

НИСКОГРАДЊА а.д. Теслић

Истраживање бентонита
(локација ГЕРЗОВО),
општина Мркоњић Град

Истраживање питке
маломинерлане воде
(локација ПОДМОСТ),
општина Требиње

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

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

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

12.10.2006.

4+2

15.06.2007.

2

08.10.2007.

2

25.01.2008.

2

04.03.2008.

2

Истражни радови су трајали дуже од
уговореног рока, па је тај рок продужен
анексом уговора на додатни период од 2
године. Уговор је истекао 12.10.2012. године.
Сви планирани истражни радови су завршени,
извршена су лабораторијска испитивања која су
дала позитивне резултате. У току је израда
Елабората о резервама.
Уговор је истекао 15.6.2009. године. У
уговореном року су извршена истраживања,
израђен је Елаборат о резервама. Резерве и
квалитет минералне сировине су потврђене
Рјешењем
надлежног
Министарства.
Концесионар није подносио захтјев за додјелу
концесије за експлоатацију.
Уговор је истекао 08.10.2009. године. У
уговореном року су извршени истражни радови
и израђен је Елаборат о резервама. Резерве
минералне сировине су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства. Концесионар је ушао
у поступак додјеле концесије за експлоатацију,
након чега је у складу са законски проведеном
процедуром закључио уговор о концесији за
експлоатацију.
Уговор је истекао 25.01.2010. године. У
уговореном року су завршена истраживања и
израђен је Елаборат о резервама. Резерве и
квалитет минералне сировине су потврђене
Рјешењем
надлежног
Министарства.
Концесионар је ушао у поступак додјеле
концесије за експлоатацију, након чега је у
складу са законски проведеном процедуром
закључио уговор о концесији за експлоатацију.
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.

8.

9.

10.

11.

12.

НИСКОГРАДЊА а.д. Теслић

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

Истраж. питке
маломинерализоване
ДИВ КОМПАНИ д.о.о. Оштра воде (локација КОЗИЦЕ),
Лука
општина Оштра Лука

UNATEX
Дубица

д.о.о.

Хидрогеолошко
истраживање подземних
вода (локација подручје
Козарска општине КОЗАРСКА
ДУБИЦА),
општина Козарска
Дубица

НЕИМАРСТВО а.д. Требиње

РОМАНИТ д.о.о. Хан Пијесак

Истраж. тех. грађ.
камена-кречњака
(локација НЕЦВЈЕЋЕ),
општина Требиње

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

04.03.2008.

17.03.2008.

12.06.2008.

06.08.2008.

08.08.2008.

2

2

Уговор о концесији је истекао 04.3.2010.
године. Истраживања су завршена и израђен је
Елаборат о резервама. Резерве и квалитет
минералне сировине су потврђене Рјешењем
надлежног Министарства. Концесионар је ушао
у поступак додјеле концесије за експлоатацију,
након чега је у складу са закононски
проведеном процедуром закључио уговор о
концесији за експлоатацију.
Уговор је истекао 17.03.2010. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама
и
Рјешењем
надлежног
Министарства су потврђенерезерве и квалитет
питке воде. У току су припреме за подношење
понуде за додјелу концесије за експлоатацију.

2+2

Уговор је истекао 12.6.2012. године, након
истека рока дефинисаног анексом уговора.
Разлог продужења основног уговора је
кашњење са истраживањима усљед недостатка
финансијских средстава. Концесионар није
извршио истраживања у складу са уговореним
роком.

2

Уговор је истекао 06.8.2010. године. Нису
предузимане
никакве
активности
на
реализацији уговора о концесији, тј. на
извођењу радова на истраживањима и изради
елабората о резервама.

1

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. Концесионар је ушао у
поступак додјеле концесије за експлотацију,
након чега је у складу са закононски
проведеном процедуром закључио уговор о
концесији за експлоатацију.

13.

14.

15.

16.

17.

НИСКОГРАДЊА
Лакташи

XD д.о.о.
Угљевик

Горња

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

Истраж. тех.
грађевинског каменаТрнова, кречњака
(локација ПИЛИЦА),
општина Зворник

Истраживање техничког
грађевинског каменаИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. кречњака
Лакташи
(локација ДРАЖЉЕВО).
општина Гацко
Истраживање питке
маломинерализоване
ВИТА-Л д.о.о. Петрово
воде
(локација КАЛУЂЕРИЦА),
општина Петрово

КРЕМЕНИЦЕ д.о.о. Берковићи

Истраживање
архитектонског
грађевинског каменаблока
(локација БРШТАНИК) и
техничког грађевинског
камена-кречњака
(локација РУДИНЕ) ,
општина Берковићи

15.10.2008.

23.01.2009.

2

2

14.04.2009.

1

05.06.2009

2

11.06.2009

2

Уговор је истекао 15.10.2010. године.
Истраживања нису извршена у уговореном
року. Разлог за то (према изјави концесионара)
је забрана извођења радова на истражном
простору, пошто дефинисани истражни простор
улази у зону санитарне заштите изворишта за
снабдјевање питком водом подручја градова
Бања Луке и Приједора (изјава концесионара).

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 и квалитет минералне
сировине. Концесионар је ушао у поступак
додјеле концесије за експлоатацију, и у складу
са закононски проведеном процедуром
закључио уговор о концесији за експлоатацију.
Уговор
је
истекао
14.4.2010.
године.
Прелиминарни резултати истражних радова
нису дали задовољавајуће резултате, због чега
се одустало од даљњих истраживања.

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
и квалитет минералне сировине. Концесионар
је ушао у поступак додјеле концесије за
експлоатацију, након чега је у складу са
законски проведеном процедуром закључио
уговор о концесији за експлоатацију.

18.

19.

20.

POLYTEHNIKA д.о.о. Осмаци

BIT
CORPORATION
Берковићи

Истраживање техничког
грађевинског каменакречњака
(локација РУДНИК),
општина Осмаци

Истраживање
архитектонског
д.о.о. грађевинског камена
(локација ПОТКОМ),
општина Берковићи

ЈОСИПОВИЋ д.о.о. Добој

21.

ЛОМ д.о.о. Дринић

22.

ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Бања Лука

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

Истраживање питке,
минералне и
термоминералне воде
(локација КОЗИЛА) код
Дринића, општина
Петровац-Дринић

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

08.10.2009.

30.10.2009.

14.12.2009.

2

Уговор је истекао 08.10.2011. године. У
уговореном року нису реализоване све
активности након завршених истражних радова.
Концесионар је са извјесним закашњењем
израдио Елаборат о резервама, након чега је
надлежно Министарство донијело Рјешење о
потврђивању квалитета и резерви минералне
сировине. Концесионар је поднијео захтјев за
додјелу концесије за експлоатацију.

2

Уговор је истекао 30.10.2011. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама и предат надлежном Министарству
на потврђивање резерви и квалитета минралне
сировине.
Након
доношења
Рјешења
надлежног Министарства о потврђивању
резерви и квалитета минералне сировине
концесионар је ушао у поступак додјеле
концесије за експлоатацију.

2

15.01.2010.

2+1

17.03.2010.

2

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 није поднијео захтјев за
додјелу концесије за експолатацију.
Уговор је истекао 15.01.2013. године. У периоду
трајања уговора нису извршена комплетна
истраживања, због чега је рок продужен за
једну годину. Истраживања су завршена,
израђен је Елаборат о резервама, који треба да
се ревидује, након чега ће надлежно
Министарство издати Рјешење о потврђивању
резерви.
Уговор је истекао 17.03.2012. године.
Истраживања су извршена, урађен је Елаборат
о резервама и Рјешењем надлежног
Министарства су потврђене резерве и квалитет
минералне сировине. Концесионар је ушао у
поступак додјеле концесије за експлаотацију.

23.

24.

25.

26.

27.

ЈАХОРИНАИНВЕСТ д.о.о. Пале

ЈАХОРИНАИНВЕСТ д.о.о. Пале

Истраживање тех. грађ.
камена-кречњака
(локација КУК код Клека)
град Источно Сарајево

Истраживање тех. грађ.
камена-дијабаза
(локација БАНДИЈЕРКА
РОГОЈ), општина Трново

Истраживање опекарских
ТВОРНИЦА
ОПЕКАРСКИХ глина
ПРОИЗВОДА а.д. Бања Лука
(локација ВЕРИЋИ),
Град Бања Лука

КП ВОДОВОД а.д. Прњавор

DROBEX д.о.о. Берковићи

*Закључно са редним бројем 27.

Истраж. питке воде
(локација ПОВЕЛИЧ),
општина Прњавор

Истраживање питке воде
на истражном простору
(локација ПРИБИТУВ),
општина Берковићи

30.04.2010.

2

30.04.2010.

2

05.07.2010.

19.07.2010.

19.07.2010.

2

2

2

Уговор
је
истекао
30.4.2012.
године.
Концесионар није подњео захтјев надлежном
Министарству за одобравање извођења радова
према
Пројекту
детаљних
геолошких
истраживања. Након што је израдио приступни
пут истражном простору, (према изјави
концесионара) настао је проблем између
концесионара и локалног становништва због
онемогућавања извођења радова од стране
локалног становништва. На основу горе
наведеног
може
се
констатовати
да
истраживања нису извршена у уговореном
року.
Уговор је истекао 30.4.2012. године. Рјешењем
надлежног
Министарства
одобрено
је
извођење радова према Пројекту детаљних
геолошких истраживања. Истраживања нису
извршена у уговореном року.
Уговор је истекао 05.07.2012.године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама
и
Рјешењем
надлежног
Министарства су потврђене резерве и квалитет
минералне сировине. Концесионар је подњео
захтјев за додјелу концесије за експолатацију.
Уговор је истекао 19.07.2012. године. Истражни
радови се завршени, израђен је Елаборат о
резервама и Елаборат је достављен надлежном
Министарсву на ревизију.
Уговор је истекао 19.07.2012. године. Истражни
радови су завршени, израђен је Елаборат о
резервама. Рјешењем надлежног Министарства
потврђене се резерве и квалитет минералне
сировине. Након тога је концесионар поднијео
захтјев за додјелу концесије за експлоатацију.

