
                                                   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

                                                    I УСТАВНИ ОСНОВ 

         Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима  садржан је у члану 87. став 1. и 3. Устава Републике Србије 

којим је одређено да су природна богатства добра за које је законом одређено да су од 

општег интереса и да се користе под условима и начин предвиђен законом и у члану 97. 

став 1. тач. 6-8. Устава Републике Србије према којем Република Србије поред осталог 

уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, 

правни положај привредних субјеката, систем обављања појединих привредних и других 

делатности, заштите на раду, социјалног осигурања и других облика социјалне 

сигурности, друге економске и социјалне односе од општег интереса.  

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И 

ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖОИВАЊИМА  

 Разлози због којих се предлаже доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о рударству и геолошким истраживањима (у даљем тексту: Закон) огледају се у 

потреби потпунијег регулисања обављања делатности геолошких истраживања и 

рударства, узевши у обзир све посебности разних врста минералних сировина и 

геолошких ресурса, с тиме да се при томе јасно одреде услови под којима се исте могу 

користити уз поштовање заштите јавног интереса и потребу привлачења будућих 

инвестиционих улагања привредних субјекта у предметним областима.  

 Наиме, анализом ефеката примене Закона о рударству и геолошким 

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

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

који су се желели постићи његовим усвајањем. 

 Најбитније измене и допуне закона односе се на:  

 - с обзиром да су минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални 

ресурси, као и други геолошки ресурси су природно добро у државној својини и могу се 

користити под условима и на начин утврђен овим законом, Законом су одређене 

минералне ресурси односно минералне сировине од стратешког значаја за Републику 

Србију, за које се омогућава спровођење поступка експроприајције премо посебним 

прописима;  

  - поред утврђивања мера и активности на реализацији минералне политике 

показало се да је неопходно одредити и мере и активности на реализацији политика 

развоја геолошких истраживањаминерљалне политике ради постизања стратешких 

дугорочних циљева у области геолошких истраживања свих врста минералних ресурса и 

резерви минералних сировина и других геолошких ресурса, утврђивања хидрогеолошких 

и инжењерскогеолошких или геотехничких услова коришћења геолошке средине у 

поступку планирања, пројектовања и изградње свих врста објеката, заштите објекта 

геодиверзитета од посебног значаја као и геолошког хазарда и ризика са аспекта 

активирања опасних геолошких процеса као природних елементарних непогода и могућих 

негативних процеса на природу и људе; 



                 - с обзиром да је Геолошки завод Србије образован као посебна организација 

која обавља основна геолошка истраживања, и финасира се из буџета Републике Србије 

постоји потреба да исти завод може да обавља и друга геолошка истраживања, као и 

послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, на 

основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства; 

              - проширен је опсег основних геолошких истраживања и примењених геолопшких 

истраживања, тако да је одређено да се примењена инжењерскогеолошка-геотехничка 

истраживања обавезно врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, 

пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања 

инжењерскогеолошких -геотехничких услова изградње и/или санације, као и других 

карактеристика геолошке средине, као и да се примењена геолошка истраживања врше за 

потребе коришћења хидрогеотермалних или петрогеотермалних ресурса, односно 

коришћења унутрашње топлоте  земљине коре; 

             - ближе су дефинисани услови које привредни субјекти требају да испуне да би 

вршили геолошка истраживања, као и услови за вршење техничке контроле пројекта и 

вршење стручног надзора над извођењем геолошких истраживања; 

            - одређено је да се да примењена геолошка истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, изводе се на основу решења о одобрења за геолошка истраживања 

које издаје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ако се 

истраживања изводе на територији аутономне покрајине по захтеву привредног друштва, 

односно другог правног лица и предузетника, а јединицама локалне самоупораве одузета 

је поверена делатност издавања одобрења с обзиром да исти органи у већини нису 

преузели поверену делатност; 

  - омогућено је да се и геолошка истраживања минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала врше на основу одобрења за истраживање које издаје 

Министарство, издатом по захтеву предузетника;  

   - одређено је да праћење и контролу инжењерскогеолошких-геотехничких 

истраживања, која се изводе ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких 

услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине за 

потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње грађевинских објеката, 

заштите природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена; 

  - потпуније су одрећени услови за издавање одобрења за вршење геолошких 

истраживања,  дужина истражног рока,  могућност продужења истражног рока, и уведена 

је могућност да носилац истраживања минералних и других геолошких ресурса може 

поднети захтев за задржавање права на истражни простор у циљу припреме документације 

за одобрење за експлоатацију, односно одобрења за експлоатационо поље, најкасније пре 

истека истражног рока одређеног решењем којим су одобрена истраживања; 

- дефинисана је и дозвољена површина истражног простора за извођење 

примењених геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса, и услови 

под којима се у оквиру истог истражног простора на којем су одобрена примењена 

геолошка истраживања неког минералног или геолошког ресурса, могу  одобрити 

примењена истраживања другог минералног или геолошког ресурса,само уколико постоје 

природни (геолошки) и други услови за несметано вршење тих истраживања; 

- одређене су  дозвољене количине минералне сировине које се могу узети за 

технолошка испитивања у току извођења одобрених геолошких истраживања ради 

утврђивања технолошких својстава и доказивања резерви минералне сировине;  



- ближе је дефинисано право коришћења и располагања резултатима примењених 

геолошких истраживања и документима који садрже резултате геолошких истраживања 

носиоца истраживања;  

- одређено је и да се разврставање ресурса и резерви минералних сировина, ресурса 

и резерви подземних вода, и геотермалних ресурса, врши складу са одговарајућим 

прописима и правилницима о извештавању и класификацији чврстих, течних и гасовитих 

минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; 

- одређено је да су и услови и начин одређивања експлоатационог простора и 

количине ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије, као и 

потребу праћење и контролу коришћења ресурса подземних вода и петрогеотермалних 

ресурса за потребе водоснабдевања или снабдевања топлотнoменергијом породичног 

домаћинстава физичког лица, врши општина, град или град Београд;  

- дефинисано ја да се експлоатација шљунка и песка из алувијалних наноса 

савремених речних токова и приобалног земљишта која се врши ради уређења водотока и 

регулисања водног режима сходно прописима који уређују област коришћења водног 

земљишта, може вршити само уз сагласност Министарства надлежног за послове рударства 

и геолошких истраживања, на пројекат експлоатације шљунка и песка из алувијалних 

наноса;  

- одређено ја да се експлоатација резерви минералних сировина као и  експлоатација 

неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала врши на основу 

одобрења за експлоатационо поље или одобрења за експлоатацију; одобрења за изградњу 

рударских објеката и/или извођење рударских радова; и одобрења за употребу рударских 

објеката, с тиме да ако су захтев за издавање одобрења поднела два или више правних 

лица, односно предузетника, приоритет у добијању одобрења има правно лице односно 

предузетник, који је први поднео потпун захтев; 

- ближе су дефинисани услови за издавање одобрења за вршење експлоатације, 

укидања и престанка важности истих одобрења с тиме да је као услов за издавање 

одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова прописано  

достављање доказа о праву својине или коришћења, односно службености за површину на 

којој је планирана изградња рударских објеката и извођење рударских радова за минимум 

десет (10) година, а у случају експлоатације резерви минералних сировина који су од 

значаја за Републику Србију доставља се посебан акт Владе о утврђивању јавног интереса 

за период од пет година експлоатације, као и достављање  положене менице или доказ о 

гаранцији банке или коорпоративна гаранција за извршење послова санације и 

рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације у корист Републике Србије; 

- ближе су дефинисани услови за одобравање вршења ручног испирања 

племенитих метала из алувијалних наноса и сакупљање других минерала са површине 

земље које може вршити физичко лице; 

- дефинисани су посебни услови и начин вршења експлоатације неметаличних 

минералних ресурса  за добијање природних грађевинских материјала; 

- одрећено је и да неметаличне минералне сировине за добијање грађевинских 

материјала и неметалични минерални ресурси за добијање природних грађевинских 

материјала могу бити укљученe у тржишни промет само ако су ископанe на 

експлоатационом пољу, уз потврду о пореклу коју издаје Министарство; 

- ближе је дефинисана врста инвестиционо-техничке документације у смислу овог 

закона и утврђено је да се рударски радови изводе се према главном рударском пројекту, 



допунском рударском пројекту, техничком рударском пројекту, упрошћеном рударском 

пројекту, техничком рударском пројекту за експлоатацију минералних ресурса за 

добијање природних грађевинских материјала, и рударском пројекту за извођење 

рударских радова при геолошким истраживањима чврстих минералних сировина; 

- одузета је поверена делатност јединицама локалне самоуправе за издавање 

одобрења из области рударства;  

- одређено је да се изградња рударских објеката и извођење рударских радова врше 

се по главном и допунском рударском пројекту и изводе се на основу решења о одобрењу 

за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова, издатог на захтев 

носиоца одобрења за експлотацију и/или експлоатационо поље; 

- ближе су дефинисани услови које треба да испуне физичка лица за вршење 

послова из области геолошких истраживања и рударства, као и услови за добијање 

лиценци из истих области, предлаже се и увођење лиценци за правна лица, и дефинишу 

начини издавања лиценци; 

- потуније се дефинише поступање са напуштеним рудницима и рударским 

објектима који су настали до дана ступања на снагу овог закона, услед непрописног 

обустављања рударских радова и напуштања рударских објеката, без примењених 

техничких и технолошких поступака санације и рекултивације, а за који није познат или 

више не постоји, носилац одобрења за експлоатационо поље и не може се утврдити 

власништво над предметним простором; 

- јасније се одређују и обавезе носилаца експлоатације у вези рекултивације 

земљишта у свему према техничком пројекту техничке и биолошке рекултивације, који је 

саставни део главног или допунског рударског пројекта; 

- потпуније су одређени услови да се за коришћење података и документације 

основних геолошких истраживања која се као послови од општег интереса финансирају из 

буџета Републике Србије, и геолошких истраживања који су постали државна својина, по 

основу концесионих уговора, плаћа накнада;  

- предлаже се брисање обавезе плаћања накнаде за експлоатацију геотермалних 

извора ради постицања коришђења истих ресурса;  

- предлаже да се акт којим се одрећује начин плаћања накнаде за коришћење 

минералних сировина одреди и могући начин одлагања плачања накнаде; 

 - предлаже се потпуније дефинисање врста и садржине информационих система, 

катастра и књиге исправа, као евиденција која се воде ради ефикаснијег прикупљања, 

обраде, архивирања, претраживања и дистрибуцију геолошких података и информација, 

једноставанијег и ефикасанијег приступа геолошким подацима и информацијама о 

основним геолошким карактеристикама и ресурсима Републике Србије, једноставнијег 

праћења, ажурирања и анализирања резултата геолошких истраживања.  

Поред наведеног, у примени Закона о рударству и геологији показало се да су 

поједини појмови и области недовољно или непрецизно дефинисани, што отежава 

спровођење законом прописаних услова и начина коришћења минералних и других 

ресурса то је Законом извршена и допуна појмовника. 

Новина уведена Законом о рударству и геологији да се издавање одређених 

одобрења из области вршења геолошких истраживања и експлоатације неметаличних 

повери јединицама локалне самоуправе у пракси није у потпуности заживела, то је 

Законом предложено да им се одузме поверена делатност и да сва одобрења издаје 

министарство односно надлежни покрајински орган када се сировине налазе на простору 



покрајине, тако да би предложено решење вратило континуитет у спровођењу Закона и 

надзору над овим активностима, чиме би се на бољи начин постигла сврха Закона. 

Предложени закон има основ у Акционом плану за спровођење Националне 

стратегије одрживог развоја Републике Србије од 2009.-2017. године („Службени гласник 

РС” број 57/08) као стратешким документом у области истраживања и коришћења 

минералних сировина, који је усвојен са циљем њене имплементације у обезбеђивању 

оквира за одрживи привредни развој Србије, уз предлагање конкретних мера за очување 

ресурса и уз брз напредак у одговарајућим сегментима придруживања Србије Европској 

унији у складу са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније 

(2014-2018). Према томе, овај Закон узео је у обзир сва потребна усаглашавања и 

превођење директива ЕУ у наше законодавство, у складу са потписивањем Споразума о 

стабилизацији и придруживању (ССП), којим се Република Србија обавезује на постепено 

усклађивање законодавства са правним тековинама Европске уније, као и на његову 

доследну примену.  

          Доношење Новог Закона планирано је и Програмом рада Владе за 2015. годину.  

 

1. Проблеми које Закон треба да реши  

Нови Закон о омогућио би ефикасније вршење делатности геолошких истраживања 

свих минералних ресурса, и то посебно истраживања геолошке средине за потребе 

просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката, санације и 

рекултивације терена ради превенције проблема насталих услед клизишта, увео контролу 

над коришћењем ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса ниске 

енталпије, омогућио физичким лицима да под законом прописаним условима користе 

ресурсе подземних вода и петрогеотермалних ресурса за потребе водоснабдевања или 

снабдевања топлотнoменергијом породичног домаћинстава физичког лица, обезбедио да 

се експлоатација шљунка и песка из алувијалних наноса савремених речних токова и 

приобалног земљишта, може вршити само уз сагласност министарства надлежног за послове 

геологије и рударства, прописао услове за вршење истраживања и ескплоатације 

неметаличне минералне сировине за добијање грађевинских материјала и неметаличних 

минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала као веома 

разгранате привредне активности, обезбедио једноставнију процедуру за издавање 

одобрења из области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина и 

ресурса и тако подстицао развој рударства, регулисао спречавање и отклањање штетних 

последица насталих експлоатацијом минералних сировина и затварањем рудника, 

обезбедио ефикасну наплату накнаде за вршење геолошких истраживања и експлоатације 

минералних сировина, као прихода државе односно јединице аутономне покрајине и 

локалне самоуправе који су од изузетног значаја за животни стандард становништва, 

остварио потпунију контролу пословања привредних субјеката који врше геолошка 

истраживања и експлоатацију минералних сировина, реализовало издавање лиценци у 

области рударства и геологије. 

2. Циљеви који се доношењем Закона постижу  

Усвајањем Закона створиће се услови за транспарентно издавање одобрења за 

вршење геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина, односно обезбеде 

услови да исте активности заузму положај који би омогућио да се постигне већи допринос 



у будућности, стимулишући економски раст и могућности да се подржи одрживи развој у 

сектору минералних сировина који доноси користи заједницама и свим грађанима Србије.  

Уједно се омогућава и ефикасније вршење делатности геолошких истраживања 

свих минералних сировина и ресурса, као и геолошка истраживања која се изводе у циљу 

истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, 

пројектовања, изградње објеката, санације и рекултивације ресурса, и геолошка 

истраживања и коришћење ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса ниске 

енталпије.  

Доношењем Закона постигли би се и услови за на имплементацију прописа 

Европске Уније. 

 

3. Разматрање могућности да се проблем реши и без доношења Закона  

Полазећи од нашег правног система, узимајући у обзир потребу ефикаснијег 

вршења делатности геолошких истраживања минералних ресурса и експлоатације 

минералних сировина, потребу подстицања развоја рударства, уз поштовање одрживог 

коришћења минералних ресурса, и имајући у виду преузете обавезе које се односе на 

имплементацију прописа Европске Уније, није било могуће без доношења Закона решити 

проблеме и извршити потребну имплементацију. 

 

4. Зашто је доношење Закона најбољи начин решавања проблема 

Доношење новог Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима је једина могућност за превазилажење свих наведених проблема и једини 

начин да се примена закона учини практичном и ефикасном. 

 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ АКТА 

Применом овог Закона не проистичу финансијске обавезе за Владу ради 

спровођења овог акта.  

 

V.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Доношење овог закона се предлаже, у складу са чланом 167. Пословника Народне 

скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – званично пречишћен текст), по хитном 

поступку, како би се спречиле штетне последице по рад органа и организација, буџет 

Републике Србије у вези са остваривањем права, као и ради усклађивања с прописима 

Европске уније. Наиме, предложеним изменама омогућава се да надлежно министарство 

донесе непходне подзаконске акте из области геолошких истраживања и тако обезбеди 

спровођење закона, с обзиром да је важећим законом неправилно одрећено да већину 

важних подзаконски акта доноси министартво надлежно за послове зажтите животне 

средине уместо како је то правилно министарство надлежно за послове геолошких 

истраживања.  Осим тога предложене измене треба да обезбеде  бржу и ефикаснију 



примену 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. 


