
ПРЕГЛЕД ИСТЕКЛИХ, ПРЕСТАЛИХ СА ВАЖЕЊЕМ И РАСКИНУТИХ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ 
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 

 
     Прилпг брпј: 2. Извјештаја 

Р.б. Кпнцесипнар Предмет 
Датум 

закључеоа 
Угпвпра 

Перипд 
трајаоа 
Угпвпра 

Наппмена 

1. 
NEXE KAMEN d.o.o. Дпбпј 
(пренесенп са 
БАТП ПЕТРПЛ д.п.п. Дпбпј) 

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

град Дпбпј 

Угпвпр 
закљушен 

29.09.2006. 
пренпс 

20.01.2011. 

25 
гпдина 

Ппкренут је ппступак стешаја над кпнцесипним 
предузећем шиме је у складу са шланпм 45. 
Закпна п кпнцесијама угпвпр п кпнцесији 

престап да важи. 

2. КАПЛИН д.п.п. Братунац 

Експлпатација каплинске 
руде 

(лпкација РАСКРШЋЕ), 
ппщтина Братунца 

26.02.2007. 
30 

гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је једнпстранп раскинут пд 
стране Министарства индустрије, енергетике и 

рударства. 

3. КАПЛИН д.п.п. Братунац 

Истраживаое и 
експлпатација технишкпг 

грађевинскпг камена- 
дацита 

(лпкација КПБИЉАЧА – 
МИХАЉЕВИЋИ), 

Ппщтина Братунац 

26.02.2007. 
16 

гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је једнпстранп раскинут пд 
стране Министарства индустрије, енергетике и 

рударства. 

4. 
АНИЋ  д.п.п. 
Дпоа Трампщница 

Истраживаое и 
експлатација щљунка 

(лпкација ПРЛПВП 
ППЉЕ), 

ппщтина Пелагићевп 

17.08.2007. 
17 

гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је једнпстранп раскинут пд 
стране Министарства индустрије, енергетике и 

рударства. 

5. 
B.S.D. – COMPANY d.o.o. 
Угљевик 

Истраживаое и експлпат. 
угља и креде 

(лпкација ЛАКТЕНИЦА), 
ппщтина Угљевик 

15.02.2008. 
15 

гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је једнпстранп раскинут пд 
стране Министарства индустрије, енергетике и 

рударства. 

6. 
КЕП – БИХ ЛППАРЕ д.п.п. 
Лппаре 

Кприщћеое љекпвитих, 
термалних и минералних 

впда 
(лпкација МАЈЕВИЦА-

ЛППАРЕ), 
ппщтина Лппаре 

09.10.2008. 
30 

гпдина 

Угпвпр п кпнцесији је једнпстранп раскинут пд 
стране Министарства индустрије, енергетике и 

рударства. 



 

7. ХУТП ЦЕР а.д. Проавпр 

Експлпатација термпмин. 
впде на лежищту 

КУЛАШИ, ппщтина 
Проавпр 

11.03.2009. 
30 

гпдина 

Над кпнцесипним предузећем птвпрен је 
стешајни ппступак  шиме је у складу са шланпм 
45. Закпна п кпнцесијама угпвпр п кпнцесији 

престап да важи. 
 

8. 
LITHIUM LI BALKAN d.o.o. 
Лппаре 

Геплпщкп истраживаое 
бпра, литијума, 

натријума, стрпнцијума, 
калијума и пратеће 

аспцијације елемената 
(лпкација ппдрушје 
ппщтине Лппаре), 
ппщтина Лппаре 

04.5.2012. 
3 

гпдине 
Угпвпр је сппразумнп раскинут. 

9. 
МПНТ ГРАДОА д.п.п. 
Угљевик 

Истраживаое технишкпг 
грађевинскпг камена-
крешоака (лпкалитет 

Дпоа Крћина), ппщтина 
Угљевик 

09.11.2012. 
2 

гпдине 

Кпнцесипнар у угпвпренпм рпку није изврщип 
пбавезе дефинисане угпвпрпм п кпнцесији, на 
пснпву шега се мпже кпнстатпвати да кпнцесија 

није реализпвана. 

10. 
СВАКИ ДАН д.п.п. 
Требиое 

Истраживаое камених 
плпша (лпкалитет 

Раздпље), ппщтина 
Истпшни Мпстар 

13.12.2012. 
 

2 
гпдине 

Кпнцесипнар у угпвпренпм рпку није изврщип 
пбавезе дефинисане угпвпрпм п кпнцесији, на 
пснпву шега се мпже кпнстатпвати да кпнцесија 

није реализпвана. 

11. 
COMSAR ENERGY REPUBLIKA 
SRPSKA d.o.o. 
Баоа Лука 

Истраживаое крешоака 
(лпкалитет Баљак), 
ппщтина Угљевик 

28.11.2013. 
1 

гпдина 

Кпнцесипнар је изврщип истраживаоа, 
израдип Елабпрат п резервама и Рјещеоем 

надлежнпг министарства резерве минералне 
сирпвине су пптврђене шиме је угпвпр п 

кпнцесији реализпван у пптпунпсти. 

12. ЕЛГРАД д.п.п. Теслић 
Истраживаое дијабаза 

(лпкалитет Ппдкпнчилп), 
ппщтина Теслић 

15.04.2014. 
8 

мјесеци 

Рјещеоем надлежнпг министарства пдпбренп 
је извпђеое радпва према Прпјекту детаљних 
геплпщких истраживаоа. У угпвпренпм рпку 

Кпнцесипнар није изврщип пбавезе 
дефинисане угпвпрпм п кпнцесији, на пснпву 
шега се мпже кпнстатпвати да кпнцесија није 

реализпвана. 

    * Закљушнп са редним брпјем 12. 


