
                                         АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 

     1. НА КОГА И КАКО ЋЕ УТИЦАТИ ПРЕДЛОЖЕНА РЕШЕЊА 

 

 

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 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.  

 

У циљу јаснијег сагледавања ефеката измена и допуна важећег Закона, дајемо 

кратак приказ основних проблема које овај закон треба да реши:  

Оставривање права из области рударства и геологије 

 

- потреба да се регулишу посебни услови и омогући спровођење вршења поступка 

експропријације минералних ресурса, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса, 

као и других геолошких ресурса који су у својини Републике Србије, а од стратешког су 

значаја за Републику Србију; 

  - потреба вршења инжењерскогеолошких истраживања у поступку планирања, 

пројектовања и изградње свих врста објеката, ради заштите објекта геодиверзитета од 

посебног значаја као и спречавања активирања опасних геолошких процеса као природних 

елементарних непогода и могућих негативних процеса на природу и људе; 

-потреба да се потпуније прати коришћење хидрогеотермалних или 

петрогеотермалних ресурса ради заштите истих обновљих ресурса од посебног значаја, 

као и потреба контроле коришћења минералних ресурса за добијање природних 

грађевинских материјала, у циљу заштите свих врста минералних ресурса као природног 

богатства у јавној својини;  

 - потреба дефинисања услова које треба да испуне физичка лица и правна лица за 

вршење послова из области геолошких истраживања и рударства, ради обезеђивања 

контроле стручности и оспособљености за вршење одговорних послова у области 

геолошкјих истраживања и рударства;  

- потреба решавања питања у вези поступања 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, и питања 

везана за рекултивацију земљишта након завршетка рударских радова, која су од значаја 

за заштиту животне средине и безбедности и здравља људи; 

- потреба да се потпуније и једноставније одреде услови за издавање одобрења за 

вршење геолошких истраживања и услова за извођење експлоатације минералних 

сировина, и начина спровођења поступка, ради привлачења будућих инвестиционих 

улагања привредних субјекта у предметним областима. 

 
Доступност јавности 



- потреба успостављања ефикаснијег информационих система, катастра и књиге 

исправа, као евиденција која се воде ради праћења, ажурирања и анализирања резултата 

геолошких истраживања и рударских активности као јавних података.   

 

Извршавање поверених делатности  

Установљено ја да треба омогужити бржу и ефикаснију примену закона у области 

поступања по захтевима привредних субјеката заинтересованих за вршење 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, односно већина јединица локалне 

самоуправе се изјаснила да не може обављати поверену делатност.  

Праћење и контрола плаћања накнада за коришћење података који су настали 

након извршених геолошких истраживања и накнада за коришћење минералних сировина   

- Потреба омогућавања коришћења резултата од концесионих геолошких  

истраживања, као и ефикасније контроле и наплате накнада из области геолошких 

истраживања и рударства.  

Доношење потребних подзаконских аката  

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. 

Терминолошке измене 

Измене које се тичу терминолошких питања не задиру у суштину постојећих 

правних института, већ превасходно имају за циљ да се изврши јасније формулисање које 

ће олакшати тумачење и примену закона у пракси.  

 

Ради решавања наведених проблема 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 су нова решења која 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 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 и предложеног укидања 

издавања одобрења за експлоатацију геотермалних ресурса, с обзиром да је коришћење 

овог ресурса на већ регулисано кроз одредбе Закона о енергетици и Закона о водама; 

 

- 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. 

Сходно одредбама важећег Закона о рударству и геолошким истраживањима 

одредбама Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 

43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 

усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 

65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн.)  

тарифни број 135. а који регулише питање такси за које је надлежно Министарство 

рударства и енергетике утврђени су следећи износи: 1) за издавање лиценце за извођење 

рударских радова и за вршење стручног надзора над рударским радовима - 233.820 ; 2)  за 

издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката - 116.920 ; 3) за издавање лиценце 



за вршење техничке контроле рударских пројеката и објеката - 116.920. Наведени износи 

ће се ускладити са предстојећим законским решењима предложеним у Нацрту закона у 

вези лиценци за физичка лица.   

Уједно ће се и трошкови издавања лиценци за правна лица предвиђени Нацртом 

закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима одредити 

предстојећим изменама Закона о републичким административним таксама (сваке године 

се азурирају износи такси) на основу трошкова који ће произаћи из обавезе плаћања 

накнаде за рад радних група које ће се образовати у вези издавања лиценци, 

административних трошкова, трошкова издавања лиценци и трошкова за израду печата, с 

тиме да ће се при томе узети у обзир да привредни субјекти поред плаћања таксе за правно 

лице у већини слућајева плаћају и таксе за лиценце за физичка лица која су запослена код 

њих.  

 

- У вези прописивања обавезе извођења инжењерско-геолошких истраживања за 

потребе планирања, пројектовања и изградње објеката у циљу обезбеђивања рационалног 

коришћења терена и сигурније градње, битно је указати следеће:  

Природне катастрофе не можемо контролисати али можемо умањити њихов 

негативан утицај на природу и објекте квалитетним планирањем и одрживим коришћењем  

простора. Геолошким, а пре свих инжењерскогеолошким-геотехничким истраживањима 

долазимо до података о категоризацији терена за градњу (где је повољно, условно 

повољно и неповољно за градњу),  где су нестабилне падине и клизишта, где су лежишта 

минералних сировина, где су налазишта подземних вода итд., дакле ова истраживања 

омогућавају израду инжењерскогеолошких подлога на основу којих се ствара могућност 

правилног одабира намене одређеног простора и сигурне градње, чиме се смањује и 

опасност од геолошког хазарда и ризика (клизишта, одрона, ерозије и тд.). 

Наиме, планирање и намена коришћења простора, од Просторног плана Републике 

Србије, преко регионалних просторних планова, просторних планова посебне намене до 

просторних планова јединица локалне самоуправе, урбанистичких планова и пројеката, до 

пројектовања појединачних објеката пре свега зависи од својстава геолошке средине, која 

се утврђују горе наведеним истраживањима. 

Искуства европских земаља нам говоре да 1 динар уложен у превенцију враћа 7 

динара у случају настанка природних катастрофа. Дакле, потребно је створити предуслове 

да се бавимо пре свега превенцијом а што мање последицама, а то је једино могуће, ако 

имамо адекватну инжењерскогеолошку-геотхничку документацију за сваки ниво 

просторног и урбанистичког плана. 

Бројни су примери штетних последица недовољног или потпуног занемаривања 

инжењерскогеолошких својстава терена, при изради планске документације, што су 

потврдили и мајски догађаји током 2014. године. Наиме, уколико се на теренима који су 

слабо носиви, нестабилни врши градња, повећава се ризик од појаве клизишта, одрона,  

ерозије итд. а радови на санацији - побољшању својстава терена, односно темељењу 

објеката, знатно поскупљују изградњу, до те мере да је често она и потпуно нерационална.  

Трошкови израде документације потребне за вршење инжењерскогеолошких-

геотеничких истраживања за потребе изградње и санације објекта састоје се од трошкова 

израде документа Пројекта детаљних инжењерскогеолошких-геотеничких истраживања 

који износе до 80.000,00 дин, и трошкова извођења истражних радова и израде Елабората 

о инжењерскогеолошким-геотеничким условима изградње објекта износе укупно до 



150.000,00 дин. /овисно о врсти и обиму радова/. Елаборат дефинише 

инжењерскогеолошке услове изградње и/или санације објеката и терена, где се на основу  

детаљнних  инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања, анализираа стање 

темељног тла, напона и деформација под утицајем конструкције објекта. Овај елаборат је 

неопходан за  Генерални грађевински пројекат. У члану 117. Закону о планирању и 

изградњи, наводи се да Генерални пројекат садржи нарочито податке о:  

инжењерскогеолошким-геотехничким карактеристикама терена са аспекта утврђивања 

генералне концепције и оправданости изградње објекта;... 

- Трошкови израде документације потребне за вршење детаљних хидрогеолошких 

истраживања подземних вода састоје се од трошкова израде пројекта који износе до 

150.000,00 дин, а трошкови извођења радова на вршењу хидрогеолошких истраживања и 

изради иновираног елабората о ресурсима и резервама подземних вода до 550.000,00 дин 

/овисно о врсти и обиму радова/. Исти су неопходни имајући у виду хидролошке и 

климатске промене, као и чињеницу да се смањује издашност појединих изворишта током 

дужег периода експлоатације, потпуно је стручно оправдано да се ради иновирани 

елаборат о ресурсима и резервама подземних на основу којег се утврђује да ли је дошло до 

промене квалитета и количине биласних резерви и нарушавања режима подземних вода за 

одређено извориште. 

 

 

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.  

Наиме, с обзиром да је Нацртом закона потпуније дефинисан поступак издавања 

одобрења из области геолошких истраживања и рударства и смањен 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, и укинута је обавеза плаћања накнаде за геотермалну енергију,  

наведене измене довести ће до следећих позитивних последица и уштеда:  

 

Област геолошких истраживања  

Одредбе Закон о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', 

бр. 88/2011) предвиђа да се приликом подношења захтева за издавање одобрења за 

примењена геолошка истраживања прибави мишљење и сагласност надлежних завода за 

заштиту природе и завода за заштиту културног наслеђа.  



За добијање решења о условима заштите природе и животне средине за извођење 

геолошких истражних радова које издаје Завод за заштиту природе Србије, потребно је 

уплатити Републичку административну таксу у износу од 300 динара и накнаду за 

добијање Решења о условима заштите природе и животне  у износу од 25.000 динара, док 

се приликом издавања Сагласности на пројекат примењених геолошких истраживања 

плаћа само Републичка административна такса у износу од 500 динара. 

За добијање Решења о условима за заштиту споменика културе за потребе израде 

пројекта примењених геолошких истраживања које издају надлежни регионални Завода за 

заштиту споменика културе плаћа се накнада која се креће од 35.000-220.000 динара (у 

зависности од површине истражног простора и изласка на терен и др.), док приликом 

издавања Сагласности на пројекат примењених геолошких истраживања, истог завода 

плаћа 50% од износа који је плаћен приликом издавања предметног решења надлежног 

Завода за заштиту споменика културе. 

Нацртом Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима предвиђено је да је подносилац Захтева за добијање одобрења за извођење 

геолошких истраживања дужан да прибави само акт о условима за израду пројекта а не и 

Сагласност на пројекат, чиме се и укупни трошкови за прибављање наведених аката 

смањују. 

 

Област рударства  

Смањење потребне документације која је дефинисана у Нацрту закона, а која је ишла 

у правцу поједностављивања и убрзавања процедура издавања одобрења за вршење 

експлоатације минералних сировина односи се на следеће ставке:  

 Обједињена је процедура за издавање одобрења за експлоатацију и одобрења за 

извођење радова у једну процедуру која се зове: одобрење за експлоатацију неметаличних 

минералних сировина за грађевинске материјале довела је до значајних уштеда и 

убрзавања процедуре. На овај начин подносиоци захтева плаћа само једну 

административну таксу и то за одобрење за експлоатацију минералних сировина. У овом 

случају инвеститори су ослобођени плаћања административне таксе у износу од 96.670,00 

дин. по важећем Закону о републићким административним таксама. Такође, предузећа 

која се баве овом врстом експлоатације нису у обавези да израђују Студију изводљивости 

као документ који се по важећем Закону достављао у процедури одобраванја 

експлоатационог поља, што смањује трошкове за припрему документације и до 600.000,00 

дин.  

 Такође, у истој процедури се прихватају услови следећих институција: услови 

надлежне установе за заштиту споменика културе, водни услови, док ће се коначне 

сагласности подносити као доказ у процедури прибављања одобрења за употребу. На овај 

начин смањени су трошкови у процедури одобравања експлоатације и то: за прибављање 

водне сагласности у износу од око 5.000,00 дин. и сагласности завода за заштиту 

споменика културе у износу од 20.000,00 дин (апроксимативно).  

 У складу са важећим Законом о рударству и геолошким истраживањима предузећа 

су у обавези да достављају Годишње оперативне планове са техничком контролом. Новим 

нацртом Закона техничка контрола за годишње оперативне планове је брисана,  чиме се 



предузећима смањује трошак у вези техничке контроле, а који се креће у зависности од 

врсте објеката и начина експлоатације до 25.000 дин. 

 У складу са важећим Законом предузећа су у обавези да обезбеде власништво на 

свим парцелама које су у оквиру експлоатационог поља. Новим нацртом закона 

експлоатационо поље ће се одобравати без доказа о власништву који је потребно 

прибавити у следећем кораку – одобрењу за извођење радова и то за период од 10 година. 

Овим су знатно смањени трошкови предузећа на самом почетку инвестиционих улагања 

када су трошкови иначе највећи, а добит најмања. Уштеде по овом питању су у распону 

који је немогуће проценити и зависе од низа фактора. 

Накнада за коришћење геотермалне енергије 

По основу предложеног укидања обавезе плаћања накнаде за коришћење 

геотермалне енергије треба навести неколико разлога који су утицали на доношење 

оваквог предлога. Као прво треба навести, обзиром да сам појам геотермалне енергије није 

Законом o рударству и геолошким  истраживањима прецизно вредносно дефинисан као ни 

методологија утврђивања прихода који се остварује при коришћењу геотермалне енергије, 

јавили су се проблеми у примени начина обрачуна и плаћања накнаде за геотермалну 

енергију. Министарство рударства и енергетике је издало 6 (шест) решења за коришћење 

термоминералне воде која се користи као геотермална енергија и то два решења за грејање 

пластеника са цвећем или поврћем, два решења која се односе за загревање и два решења 

која се односе на природна лечилишта односно бање. Код неких решења за одобрење 

експлоатације термоминералне воде и геотермалне енергије није дошло до коришћења 

услед нереализације инвестиција.  Једно привредно друштво које је и једино платило 

накнаду у износу од 30.000,00 динара, када се почело за применом Измена и допуна 

Закона о рударству у децембру 2006. године, се налази у стечају. С друге стране јавили су 

се проблеми код обрачуна и наплате накнаде термоминералне воде и геотермалне енергије 

код природних лечилишта. Приходи од ове врсте накнаде не би требало да буду високи из 

ралога што треба стимулисати овакву врсту улагања и коришћење оваквог вида енергије. 

Треба истаћи и друге разлоге који говоре у прилог овом предлогу за укидање ове 

накнаде, а исти се огледају у чињеници да је коришћење овог ресурса и наплата накнада 

по овом основу, већ регулисано кроз одредбе Закона о енергетици и Закона о водама, то је 

стога одредбама Нацрта и предложено укидање издавања одобрења за вршење 

експлоатације геотермалних ресурса.  

Наиме, чланом 79. став 4. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, брoј 

145/14) и Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај у 2015. години („Службени 

гласник РС", број 7/15) утврђена је  висина посебне накнаде за подстицај у 2015. години 

која износи 0,093 дин/kWh коју, а коју у складу са законом плаћају крајњи купци. Уредбом 

предвиђене су и подстицајне цене за откуп струје произведене у мини хидроелектранама, 

из геотермалне енергије и биомасе. Прикупљена средства од накнаде за подстицај 

производње из обновљивих извора енергије користе се за плаћање електричне енергије 

откупљене од повлашћених произвођача по подстицајним ценама. 

         Подстицајне цене за откуп струје произведене из обновљивих извора енергије су 

један од начина да Србије достигне циљ о повећању удела енергије из обновљивих извора 

у потрошњи са 21,2 на 27 одсто до 2020. године. 



        Такође на основу члана 191. Закона о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) Уредбом о висини накнада за воде за 2015. Годину („Службени гласник РС”, број 

15/15) чланом 3. утврђена је  накнада за коришћење вода за термалне воде у износу од 

4,3014 динара по m3 захваћене воде. 

           Из наведених разлога сматрамо да ће предложене измене подстицати коришћење 

геотермалне енергије, и допринети привлачењу инвестиција у циљу привредног развоја 

Републике Србије.  

 

Сгходно наведеном, 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. 



  Добијен је велики број сугестија и то од Удружења инжињера у рударству из 

Бора, Академије инжењерских наука Србије, Друштва геолошких инжењера и техничара 

Србије, Геолошко рударске асоцијације Србије,  Компаније Stara Planina Resources d.o.o., 

Удружења савремене индустрије глинених производа,  Avala Resources d.o.o., Aqua Mont 

Service d.o.o. Beograd, ГЕОРАД ИНГ д.о.о. Београд, Пословног удружења Цементна 

индустрија Србије, Републичког хидрометеоролошког завода Србије, Компанје Rакита 

Explorations doo, Bor, Компаније Freeport McMoran, Phoenix Arizona, USA, Коридора 

Србије, и других. Размотрени су сви пристигли предлози и сагледана је могућности 

њиховог интегрисања у текст наведеног нацрта закона, с циљем унапређења законских 

решења.  

         У вези с тим, прихваћене су сугестије које се односе на прецизирање појединих 

одредби наведеног нацрта закона, брисања увођења обавезе подношења шестомесечног 

извештаја као непотребног повећања административних процедура, прецизирања одредби 

да се експропријација може вршити за потребе привредног субјекта, било да је у приватној 

или јавној својини, ако је носилац истраживања и/  или експлоатације стратешких 

минералних сировина, одређено је и да буџету аутономне покрајине припада надокнада 

штете, када се недозвољена геолошка истраживања и/или експлоатација врше на њеној 

територији, усклађене су одредбе у вези преноса одобрења за условима за издавање 

одобрења и избрисана је одредба која даје надлежном органу могућност да се и поред 

дефинисаних услова могу тражити и додатни услови који нису прецизирани, одређено је 

да се стартегија израђује за период од десет година, прихваћено је да се у случају када се 

инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе изградње и санације објеката 

рударске инфраструктуре врше на тероторији аутономне покрајине одобрење издаје 

надлежни орган аутономне покрајине, унета је одредба да привредно друштво, односно 

друго правно лице или предузетник које обавља послове израде техничке документације, 

мора бити осигурано од одговорности за штету коју може причинити другој страни, 

односно трећем лицу, прецизирано је у којим случајевима ђе надлежни орган претходно 

затражити да подносилац захтева изврши исправку или допуну захтева у року од тридесет 

дана од дана пријема обавештења, одређено је да се истражни рок одређује у складу са 

законом и захтевом странке и почиње да тече од дана уручења решења о одобрењу 

носиоцу истраживања, избрисано је ограничење броја могућих истражних простора, 

прихвачен је предлог да се у оквиру истог истражног простора може дати истражни 

простор другом лицу само уз сагласност носиоца истраживања, уз изузеће у случају 

истраживања нафте и гаса и подземних вода, повећана је дозвољена количина минералних 

сировина за технолошке пробе и одређена је и за случај истраживања лапорца, 

лапоровитог кречњака, гипса и свих вртста туфова за пропизводњу цемента и креча, 

одређено је да се резерве оверавају уз стручну помоћ радних група које образује министар, 

односно надлежни орган аутономне покрајине, и то само за прелазни период непходан за 

издавање лиценци компетентног лица геолошке струке и компетентног лица рударске 

струке, /осим у случају подземних вода/, прецизно је дефинисано да носилац истраживања 

или привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник коме је носилац 

истраживања уступио право коришћења резултата истраживања, односно потврду о 

ресурсима и резервама и резервама и на основу те потврде добија решење о одобрењу за 

експлоатацијуи/или експлотационо поље, у складу са овим законом, као и да носилац 

одобрења за експлоатационо поље и/или експлоатацију добија одобрење за изградњу 

рударских објекта и/или извођења рударских радова у складу са овим законом, с тиме да 



се захтев за издавање одобрења за експлоатационо поље може поднети истовремено са 

захтевом за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских 

радова или одобрења за експлоатацију, дефинсано је да уз захтев уместо копије статута 

доставља копија одговарајућег акта у којем се наводе шифре делатности за које је 

подносилац регистрован, проширен је заштитни простор око експлоатационог поља 

потребан ради могућег проширења резерви и ресурса, избрисан је предлог да се 

сакупљени минерали не могу се продавати изван Србије, дефинисано је да се упрошћени 

рударски пројекат може израђивати и за израду појединачних бушотина за истраживање и 

експлоатацију нафте и природног гаса, прихваћена је могућност да уколико носилац 

експлоатацијe изгуби право на експлоатацију према условима из овог закона, не губи и 

гаранцију банке или  меницу или коорпоративну гаранцију за извршење послова 

рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације, у случају када сам изврши 

рекултивацију, дефинисано је да трајање пробног рада рударског објекта не може бити 

дуже од шест месеци и дефинисан је појам стручног надзора у области рударства.  

   Остале сугестије и предлози нису прихваћени, с обзиром на то да су уређене на 

другачији начин или стварају веће обавезе и трошкове за носиоца експлоатације, као што 

је предлог да се поново уведе обавеза да се резерве чврстих минералних сировина и нафте 

и гаса обавезно оверавају сваке пете године, а која је укинута 2011. године, те  с обзиром 

да примена закона није указала на потребу поновног увођења укинуте обавезе и како 

носилац експлоатације већ кроз више других документа надлежном органу доставља 

извештаје и податке о искоришћености резерви минералних сировина које експлотише 

није прихваћен исти предлог који би за привредне субјекте створио веће обавезе и 

трошкове, или предлоге који се се односе на додатно повећање дужине истражног рока с 

обзиром да је истражни рок већ повећан у односу на важећи закон и новим предлогом 

пружена је и могучност задражавања истражног простора, као и предлоге који се односе 

на дефинисање лиценци и одређивање посебног тела које издаје лиценце, тако да с 

обзиром да није постигнута сагласност стручне јавности око предлога тела које издаје 

лиценце то је задржан предлог да лиценце издаје министарство, с тиме да ће се услови 

ближе дефинисати подзаконским актом у чију израду ће се укључити и представници 

стручних удружења из наведених области.  

 

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

ОСТВАРИЛА СВРХА ДОНОШЕЊА АКТА 

 

Током примене Нацрта закона предузеће се следеће законодавне, управне и 

управно надзорне мере:  

 

- Доношење подзаконских прописа и других општих аката из ове области у року од 

две године од дана ступања на снагу овог закона, као и њихова имплементација; 

 

- Усаглашавање са прописима ЕУ спровешће се доношењем подзаконских аката; 

 

-  Министарство ће организовати и започети са спровођењем поступком издавања 

лиценци за правна и физичка лица; 

 



- Надзор над спровођењем овог Нацрта закона и прописа донетих на основу њега, 

који врши министарство као надлежни орган, преко инспектора у оквиру делокруга 

утврђеног законом, тако да 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. Уколико надлежни орган при 

вршењу надзора утврди да нису испоштоване одредбе закона, он ће покренути поступак 

утврђивања привредног преступа или прекршајни поступак и наложиће мере за њихово 

отклањање. У случају да надлежни орган, при вршењу надзора, утврди да се не спроводе 

одредбе закона и прописа, а које су у надлежности других органа, дужан је да о томе 

одмах обавести други надлежни орган. 

 

Поред усвајања наведених подзаконских аката, и других наведених активности, 

спровођење овог закона не захтева нове институционалне мере (финансијске, техничко-

технолошке, организационе и кадровске мере).  

 


