
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 

1. НА КОГА И КАКО ЋЕ УТИЦАТИ ПРЕДЛОЖЕНА РЕШЕЊА 

 

 

Имајући у виду да је анализом ефеката примене Закона о рударству и геолошким 

истраживањима („Службени гласник РС” број 88/11), уочена потреба за изменом и 

допуном појединих норми, како би се на што бољи и ефикаснији начин дефинисали 

услови и начин коришћења минералних сировина и геолошких ресурса, узевши у обзир 

све посебности разних врста минералних сировина и геолошких ресурса, и потребу 

привлачења будућих инвестиционих улагања привредних субјекта у предметним 

областима, предложена су решења која ће утицати на привредне субјекте који обављају 

рударске и геолошке делатности, на јединце локалне самоуправе, органе државне управе, 

и физичка лица на следећи начин: 

 

  - предложена нова решења ће привредним субјектима створити обавезу да своју 

организацију, рад и пословање ускладе са одредбама овог закона и прибаве лиценце за 

правна лица као и обезбеде да физичка лица која обваљају стручне послове за носиоца 

истраживања или експлоатације испуне услове одређене за стицање овлашћења и лиценца 

за обављање истих послова у циљу постизања ефикасности, стручности и безбедности у 

обављању истих послова;  

 

 -  одређене су минералне сировине од стратешког значаја за Републику Србију 

Србију, и ближе се разрађују услови који ће омогућити да за потребе привредног субјекта 

који је носилац истраживања и носилац експлоатације минералних сировина и 

геотермалних ресурса, које су одређене као сировине и ресурси од стратешког значаја за 

Републику Србију надлежни орган може вршити експропријацију непокретности; 

 

  - прописана је и обавеза извођења инжењерско-геолошких истраживања за 

потребе планирања, пројектовања и изградње објеката у циљу обезбеђивања рационалног 

коришћења терена и сигурније градње; 

 

 - уведена је законска могућност за задржавање истражног простора у ради 

припреме за поступак прибављања  одобрења за експлоатационо поље;  

 

- потпуније је дефинисан поступак издавања одобрења из области геолошких 

истраживања и рударства и смањен је број документа који се морају доставити уз захтев,  

ради постизања веће ефикасности органа у издавању одобрења и обезбеђивања правне 

сигурности привредних субјекта заинтересованих за наведене делатности;  

 

- узевши у обзир посебности минералних ресурса дефинисане су и посебне 

процедуре за издавање одобрења за вршење експлоатације;  

 

- дефинисана је процедура издавања гаранције о пореклу минералне сировине на 

захтев носиоца одобрења за експлоатацију, и тако уведена контрола тржишта 



неметаличних сировина за грађевинске материјале као мера спречавања нелегалне 

експлоатације која је нарочито изражена у истој области;  

 

- избрисана је обавеза плаћања накнаде за коришћење геотермалне енергије ради  

привлачења инвестиција у вези коришења истог геолошког ресура; 

 

- предложено је да се посебним актом који одређује начин плаћања накнаде за 

коришћење минералних сировина одреди и могући начин одлагања плачања накнаде, 

односнбо плаћања накнеде на рате узевши у обзир велики број захтева носиоца 

екплоатације да им се омогући плачање на рате услед потешкоћа у пословању, и тако 

омогући даљи рад.  

 

              Према томе, предложеним новим законским решењима, ствара се позитиван 

амбијент будућим инвеститорима за улагања у области рударства и геологије. 

 

            Предложена решења ће утицати и на физичка лица с обзиром да је новим 

законским решењима региулисана и могућност да физичка лица користе ресурсе 

подземних вода и петрогеотермалних ресурса за потребе водоснабдевања или снабдевања 

топлотнoм енергијом породичног домаћинстава физичког лица.  

 

Новим законским решењима, одређују се и обавезе државних органа, које се 

огледају у следећем:  

 

 - омогућавању доношења прописа неопходних за извршавање овог закона с 

обзиром да је предложеним изменама као надлежно министарство за примену закона 

дефинисано министарство надлежно за послове геолошких истраживања и рударства, и 

тако је исправљена неправилност у важећем закону / у којем се као надлежно наводи 

министарство животне средине / и постављен је правилан законски основ за доношење 

потребних подзаконских аката;  

 

    - прецизније су дефинисане надлежности и дужности Геолошког завода Србије 

као државног органа; 

 

    - поједностављен је поступак издавања одобрења за вршење делатности из 

области геологије и рударства;  

 

    - осигурана је ефикаснија примена закона у области поступања по захтевима 

привредних субјеката заинтересованих завршење геолошких истраживања и 

експлоатацију  минералних сировина за које је важећим законом поверено обављање 

делатности јединицама локалне самоуправе с обзиром да исте јединице поверену 

надлежност обављају у веома малом обиму /око 20% /;   

 

       - одређене су надлежности министарства као органа који издавај лиценце за 

правна и физичка лица која обављају послове у области геолошких истраживања и 

рударства;  

 



        - проширена је обавеза праћења и контроле вршења геолошких истраживања и 

експлоатације минералних сировина и других геолошких ресурса, као и наплате накнаде 

за вршење делатности из области рударства и геологије, с обзиром да су уведене нове 

врсте одобрења у области геолошких истраживања /инжењерско-геолошких истраживања 

и истраживања и коришћење подземних вода и петрогеотермалних ресурса/  као и нова 

накнада за задржавање истражног простора;  

 

      - предлoжено је и да Министарство издаје сагласност на Пројекат експлоатације 

шљунка и песка из алувијалних наноса савремених речних токова и приобалног земљишта 

(у надлежности Водопривреде), и тако укључи у решавање бројних  озбиљних проблема у 

овој области, а у циљу заштите квалитета резерви и ресурса подземних вода, обалоутврда и 

корита речних токова. 

 

 

2. КОЈИ СУ ТРОШКОВИ КОЈЕ ЋЕ ПРИМЕНА АКТА ИЗАЗВАТИ ГРАЂАНИМА 

И ПРИВРЕДИ, ПОСЕБНО МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

Поред обавеза које су установљене важећим Законом о рударству и геолошким 

истраживањима предложеним изменама и допунама у области геолошких истраживања 

уводи се и накнада за задржавање истражног простора, којом ће се обезбедити средства 

која су приход од буџета Републике, а која се одређује у одговарајућој динарској вредности, а 

највише до 10.000 динара, по километру квадратном истражног простора. 

 

С обзиром, да је по основу важећих законских решења којима се одобрава вршење 

геолошких истраживања реализована наплата накнаде из области геолошких истраживања 

то се може очекивати да ће носиоци истраживања, и то 57 носиоца истраживања ваћежих 

одобрења за вршење геолошких истраживања чврстих минералних сировина и 111 

носиоца важећих одобрења за геолошка истраживања подземних вода и геотермалних 

ресзрса, сходно предложеним новим законским решењима поднети захтев за задржавање 

истражног простора, и сносити обавезу плаћања накнаде у износу одређеном законом.  

 

 У области рударства важно је истаћи да је наведеним изменама и допунама 

предложено да се посебним актом који одређује начин плаћања накнаде за коришћење 

минералних сировина одреди и могући начин одлагања плачања накнаде, с обзиром да се 

почев од децембра 2006. године када је почела наплата накнада у складу са тада донетим 

Изменама и допунама Закона о рударству („Службени гласник РС“ број 88/06) бележи се с 

једне стране раст наплате накнаде, повећање степена наплате и већа обухватност 

привредних друштава по овом основу, док са друге стране долази до увећавања дуговања 

по овом основу. Ова дуговања су последица пре свега неликвидности домаће привреде као 

последице свтске економске кризе, неликвидности путарске и грађевинске индустрије која 

управо користи минералне сировине за добијање грађевинског материјала: лапорац, 

кречњак, глина, песак, шљунак, техничко-грађевински и архитектонски камен, а за које се 

плаћа накнада за коришћење минералиних сировина и геотермалних ресурса, и с друге 

стране застоја и опадања инвестиција и  дуговања државе путној индустрији. 

 

С обзиром да важећим Законом о рударству и геолошким истраживањима није 

регулисано питање поступања по основу захтева за одлагање плаћања дуговања, то се 



указало као неопходно да се пропишу и услове и начин одлагања плаћања, и поставе 

законски услови за доношење одлука и поступање по захтевима за одлагање плаћања 

накнада за коришћење минералних сировина. У Републици Србији тренутно 126 

привредних субјеката врши експлоатацију минералних сировина сходно издатим 

одобрењима и обвезници су плаћања накнаде сходно ваћежем закону, с тиме да 33 

привредна субјекта имају одобрење за експлоатацију а не врше рударске радове, 11 

субјеката је у поступку приватизације а 9 је у стечају.  

 

Такође према предложеним изменама привредни субјекат ће сносити трошкове 

везане за активности прибављање финансијских средстава потребних за санирање 

последица рударских радова укључујући трошкове биолошке и техничке рекултивације,  

те се као трошкови за исте привредне субјекте може очекивати потреба обезбеђивања 30% 

од износа предвиђеног главним рударским пројектом за послове санације и рекултивације, 

с тиме да у овом тренутку 30% просечних трошкова санирања истог терена износи око 

5.000 евра по хектару, у динарској противвредности на дан извођења радова.  

Осим тога, привредни субјекти ће према предложеним изменама и допунама 

сносити и трошкове везане за поступак прибављања лиценци за правна лица која обављају 

делатност из области геолошких истраживања и рударства.  

 

3. ДА ЛИ СУ ПОЗИТИВНE ПОСЛЕДИЦЕ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА ТАКВЕ ДА 

ОПРАВДАВАЈУ ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН СТВОРИТИ 

 

Доношењем овог Закона, обезбедиће се услови за подстицај спровођења 

планираних истраживања и експлоатације минералних сировина и других геолошких 

ресурса, а све у циљу остварења циљева који треба да се достигну кроз промоцију 

ефикасног остваривања резултата геолошких истраживања ресурса минералних сировина, 

и како би се обезбедио позитиван амбијент будућим инвеститорима за улагања у области 

рударства и геологије и обезбедили услови за отварање нових рудника односно развој 

рударске делатности као привредне гране од посебног значаја за руралне регионе 

Републике Србије.  

Трошкови који ће настати  услед плаћања нове накнаде за задржавање истражног 

простора, издавања лиценци за правна лица, трошкови везани за отварање и затварање 

рудника, као и за рекултивацију и санацију после престанка рударских активности, 

допринеће побољшању сигурности и безбедности обављања рударских делатности, 

спровођењу заштите животне средине, као и подстицању развоја геолошких истраживања 

и рударства у Републици.  

 

4. ДА ЛИ АКТ СТИМУЛИШЕ ПОЈАВУ НОВИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА 

ТРЖИШТУ И ТРЖИШНУ КОНКУРЕНЦИЈУ  

 

Нова законска решења доприносе појави нових привредних субјеката из разлога јер 

се јасније и прецизније регулише процедура издавања одобрења за вршење геолошких 

истраживања и вршење експлоатације минералних резерви и других геолошких ресурса, и 

одређују минералне сировине од стратешког значаја за Републику Србију за чију 

експлоатацију ће се спроводити поступак експропријације земљишта по захтеву 



привредних субјеката којима се одобрава геолошка истраживања и експлоатација исте 

минералне сировине.  

 

5. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКУ ДА 

ИЗНЕСУ СВОЈЕ СТАВОВЕ 

 

О предложеним решењима су своје ставове у оквиру посебно образоване Радне 

групе за израду Закона, поред Министарства рударства и енергетике, Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, Републичке Агенције за просторно планирање, 

изнели и Привредна комора Србије, Рударско-геолошки факултет, Покрајински 

секретаријат за енергетику Нови Сад, као и јавна предузећа из делокруга рада овог 

министарства, значајни привредни субјекти из области рударства и геологије и то 

Електропривреда Србије, ДП Колубара, ДП Костолац, РТБ Бор, НИС, ЈП ПЕУ Ресавица, 

Рударски институт из Београда, Институт за рударство и металургију Бор, и Геолошки 

завод Србије.  

   У поступку припреме закона којим се уређује област геолошких истраживања и 

рударства, Министарство рударства и енергетике је на основу закључка Одбора за 

привреду и финансије Владе 05 број:011-4576 од 29.04.2015. године спровело јавну 

расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, у периоду од 30. априла до 19. маја 2015. године, с тиме да  је Јавна 

расправа о Нацрту закона, у форми презентације и расправе о Нацрту закона, одржана у 

Београду. 

        Примедбе, предлози и сугестије, које су достављене за време трајања јавне 

расправе, размотрене су и узете у обзир приликом израде текста Нацрта закона.  

 

6. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ СЕ 

ОСТВАРИЛА СВРХА ДОНОШЕЊА АКТА 

 

Нацрт закона прописује да ће се прописи за извршавање овог закона донети у року 

од две године од дана ступања на снагу овог закона. Такође су јасно прописане 

надлежности у спровођењу одредби закона и  спровођењу инспекцијског надзора  примене 

овог закона и исте усклађене са одредбама посебних прописа из области инспекцијског 

надзора. 
 


