
                                                                                                                              

                                                             

                                                                                                                   

НАЦРТ  

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ 

ИСТРАЖИВАЊИМА  

 

                                                       

 

                                                      Члан 1. 

У Закону о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 

брoj 88/2011), у члану 1. после речи: „остваривања,” додају се речи: „политике развоја 

геолошких истраживања и рударства”, после речи: „санације”, додају се речи: „и 

рекултивације”, после речи: „и подземних вода,” додају се речи: „и геотермалних 

ресурса”, а речи: „геотермалних” замењују се речима: „других геолошких.” 

 

 

                                                     Члан 2. 

У члану 3. мења се тачка 3) и гласи: 

„3) минерални ресурси су део геолошких ресурса, утврђени адекватним 

методама и поступцима геолошких истраживања у одређеном простору – лежишту, 

који се јављају у таквом облику, количини и квалитету да постоје рационални изгледи 

за њихову економичну експлоатацију, али која у време извештавања није доказана. 

Минерални ресурси обухватају ресурсе чврстих минералних сировина (металичне, 

неметаличне и енергетске) и течних и гасовитих минералних сировина (нафта, 

кондезати и природни гас). Према степену геолошке истражености, чврсти минерални 

ресурси се деле (класификују) на: претпостављене, индициране и измерене. Ресурси 

течних и гасовитих минералних сировина деле се на класе: перспективни ресурси, 

условни ресурси и произведени ресурси и резерве.” 

Тачка 5) мења се и гласи:  

„5) геотермални ресурси представљју скуп обновљивих геолошких ресурса који 

обухвата подземне воде и топлоту стенских маса из којих је могуће издвајање топлотне 

енергије. Геотермални ресурси обухватају: субгеотермалне ресурсе са температуром 

воде и топлотом стенских маса до 30 °C; ресурсе ниске енталпије из којих је могуће 

издвајање топлотне енергије температуре 30 °C – 100 °C; и ресурсе средње и високе 

енталпије из којих је могуће издвајање топлотне енергије температуре преко 100 °C;” 

После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

5а) Енталпија представља укупну енергију термодинамичког система, коју чини 

сума унутрашње енергије и енергије производа притиска и запремине система; 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) резерве минералних сировина (у даљем тексту: минералне резерве) су део 

минералних ресурса у лежишту, које се јављају у таквом облику, са таквим квалитетом 

и у таквој количини за коју је доказана техничка изводљивост економска исплативост и 

еколошка прихватљивост њихове експлоатације. Минералне резерве представљају 

комерцијално експлоатабилан део измерених и/или индицираних минералних ресурса, 

од којих се одбијају предвиђени губици и разблажења при експлоатацији;” 

После тачке 8) додаје се тачка. 8а) која гласи:  
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„8а) класификација резерви минералних сировина је разврставање резерви 

минералних сировина у одговарајуће класе, у зависности од: степена њихове геолошке 

истражености и проучености, процене могућности и изводљивости експлоатације и 

нивоа њене рентабилности. Резерве чврстих минералних сировина су према растућој 

геолошкој проучености, поузданости и разматрању модификујућих фактора (фактора и 

показатеља техничко-економске оцене), издвојене у класе: вероватне резерве и 

доказане резерве, а резерве нафте, кондензата и природних гасова на могуће, вероватне 

и сигурне;” 

После тачке 9) додају се тач. 9а) и 9б) које гласе:  

„9а) неметаличне минералне сировине за добијање грађевинских материјала 

обухватају оне минералне ресурсе који се користе као: техничко-грађевински камен 

(ТГК); архитектонско-грађевински (украсни) камен (АГК); сировине за производњу 

опекарских, керамичких и ватросталних материјала, сировине за производњу цемента 

и креча, као и песак и шљунак у индустрији и грађевинарству;” 

„9б) природни грађевински материјал је стенски материјал који се добија 

експлоатацијом неметаличних минералних ресурса без употребе експлозива, односно 

применом само традиционалних ручних алата (чекић, длето, мацола, ћускија и сл.), 

који се може користити у грађевинарству у природном стању (необрађен, полуобрађен 

или обрађен као: грађевински камен (сечен, цепан, ломљен); украсни камен (за подна и 

зидна облагања); песак и шљунак у природном, несепарисаном стању;” 

Тачка 10) мења се и гласи:  

„10) геолошки истражни радови су све врсте теренских, лабораторијских и 

кабинетских истраживања и испитивања која се изводе у циљу проналажења и 

истраживања минералних и других геолошких ресурса и резерви минералних сировина 

и подземних вода и геотермалне енергије, као и истраживања геолошке средине;” 

Тачка 11) мења се и гласи: 

„11) примењена геолошка истраживања су скуп процеса и активности који се 

изводе ради откривања и добијања релевантних података о: геолошкој грађи, генези, 

квалитативним и квантитативним карактеристикама минералних и других геолошких 

ресурса; хидрогеолошким и геотермалним, инжењерскогеолошким-геотехничким 

карактеристикама и геодинамичким својствима геолошке средине, као дела терена од 

посебног интереса за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и 

изградњу грађевинских, рударских и других објеката;” 

 Тачка 12) мења се и гласи: 

„12) геолошки хазард је вероватноћа активирања потенцијално опасног 

геолошког процеса (клизиште, одрон, слегање терена, земљотрес, бујица, поплава, и 

слично) на одређеном простору и у одређеном периоду времена, који обухвата и 

величину активираног процеса (површина терена захваћена клизањем, слегањем, 

запремина маса у покрету, карактер загађења геолошке средине, јачина земљотреса, и 

слично); ” 

Тачка 13) мења се и гласи: 

„13) геолошки ризик је очекивани степен негативних последица од деловања 

одређеног геолошког процеса, на одређеном простору и у одређеном времену, по 

природу, материјална добра и људе; ” 

 Тачка 14) мења се и гласи: 

14) извештај о хидрогеотермалним истраживањима је документ о: геолошким и 

хидрогеолошким карактеристикама изворишта; количинама и температури процењених 

ресурса подземних вода; конструкцији бунара; условима коришћења и заштите животне 

средине, на основу кога се може одобрити коришћење ресурса подземних вода за потребе 

грејања породичног домаћинства физичког лица; 
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Тачка 15) мења се и гласи:  

„15) јаловина је рударски отпад које је потребно изместити да би се обављала 

експлоатација корисне минералне сировине, а флотацијска јаловина је рударски отпад 

добијен у процесу флотације минералне сировине;”  

 После тачке 18) додају се тач. 18а), 18б), 18в) и 18г) које гласе :  

„18а) елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње 

објеката је документ о инжењерскогеолошким и геотехничким истраживањима 

геолошке стредине за потребе просторног и урбанистичког планирања, генералних 

пројеката, идејних решења, идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за 

изградњу објеката, рударских објеката, инфраструктурних и саобраћајних објеката и 

санацију и рекултивацију терена, као и заштиту животне средине;  

18б) извештај о истраженим петрогеотермалним ресурсима је документ о 

условима коришћења топлоте стенских маса земљине коре температура до 30 °C ради 

добијања топлотне енергије за потребе загревања објеката или друге намене; 

18в) извештај о процењеним ресурсима подземних вода је документ о: 

геолошким и хидрогеолошким карактеристикама изворишта; квалитету и количинама 

процењених ресурса подземних вода; конструкцији бунара и/или каптажама; условима 

санитарне заштите изворишта и заштите животне средине, на основу кога се може 

одобрити коришћење ресурса подземних вода за потребе водоснабдевања породичног 

домаћинства физичког лица; 

18г) извештај о минералним ресурсима за добијање природних грађевинских 

материјала је документ који садржи основне податке о: геолошким карактеристикама, 

квалитету и процењеним количинама истраживаног неметаличног минералног ресурса, а 

у циљу добијања природних грађевинских материјала. Ако се ради о експлоатацији 

песка и шљунка, исти документ поред осталих услова обавезно садржи процену 

утицаја хидрогеолошких карактеристика терена на одређивање зона санитарне заштите 

изворишта подземних вода; ” 

Тачка 21) мења се тако да гласи:  

„21) носилац истраживања је привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетник којем је одобрено извођење примењених геолошких истраживања од 

стране надлежног органа;” 

Тачка 22) мења се тако да гласи:  

„22) носилац експлоатације је привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетник којем је одобренo експлоатационо поље и/или експлоатација резерви 

минералних сировина од стране надлежног органа; ” 

У тачки 23) речи „земних” замењују се речима „природних.” 

Тачка 24) мења се и гласи: 

„24) коришћењем подземних вода сматра се извођење радова на припреми, 

бушењу, и коришћењу подземних вода и хидрогеотермалних ресурса;” 

Тачка 25) мења се и гласи: 

„25) површинском експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова 

на припреми, отварању, бушењу и минирању откопавању, транспорту, одлагању, 

одводњавању, проветравању, и рекултивацији на површинским коповима и 

одлагалиштима, уз придржавање мера безбедности и здравља на раду, мера заштите од 

пожара и мера заштите животне средине; ” 

У тачки 28) после речи „ресурса”додају се речи „високе енталпије;” 

У тачки 29) после речи: „и/или концентрата” додаје се запета и речи; „одлагање 

флотацијске јаловине.” 

Тачка 30) мења се и гласи: 
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„30) рударским радовима сматрају се радови: на изради бушотина у сврху 

експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса високе енталпије на 

изради хоризонталних, косих и вертикалних јамских просторија; на реконструкцији 

рударских објеката, постројења и уређаја; на припреми, отварању и експлоатацији 

лежишта; на одлагању рударског отпада и депоновању корисних минералних 

сировина; и сви радови на експлоатационом пољу који су у функцији експлоатације, 

одржавања и припреме минералних сировина; као и радови који се изводе на основу 

рударских пројеката и других пројеката који су саставни део рударских пројеката и 

рударски радови који се обављају у циљу истраживања минералних сировина 

(истражни поткопи, окна, истражне бушотине). Такође, рударским радовима сматра се 

и извођење радова при процесу одводњавања и испумпавања вода у оквиру 

експлоатације минералних сировина, односно утискивања вода у оквиру експлоатације 

нафте и  природних гасова, радови на сепарацији нафте и гаса, припреми нафте и гаса 

за сабирање, транспорт и ускладиштење, издвајање природних течних гасова (етан, 

пропан, бутан и природни газолин) у дегазолинажама и сличним постројењима на 

експлоатационом пољу, као и транспорт ових сировина сабирним нафтоводима и 

гасоводима када су у технолошкој вези са експлоатационим пољима; ” 

У тачки 31) после речи: „јаловине, ” бришу се речи: „шљаке, пепела,” после 

речи: „транспорт” додају се речи „и сабирање”, после речи: „гаса,” бришу се речи: „и 

подземних вода,”, после речи: „као и других материја на експлоатационом пољу” 

бришу се речи: „објекти изграђени ван експлоатационог поља по рударском пројекту; 

”, а после речи  „уређаји за експлоатацију ” бришу се речи: „геотермалних ресурса или 

других”. 

Тачка 34) мења се и гласи:  

„34) рудно земљиште представља простор који је дефинисан одобрењем за  

експлоатацију и експлоатационо поље. На рудном земљишту се врши експлоатација 

минералних сировина и изграђује пратећа инфраструктура у циљу организације 

експлоатације резерви минералних сировина.” 

 Тачка 37) мења се и гласи:  

„37) компетентно лице геолошке струке је стручно физичко лице геолошке 

струке са одговарајућом лиценцом, које оцењује елаборате о ресурсима и резервама 

минералних сировина, учествује у изради студије изводљивости експлоатације и 

израђује јавни извештај о синтетичком приказу резултата геолошких истраживања, 

минералних ресурса и резерви минералних сировина за различите намене (за: 

акционаре, брокере и инвестиционе аналитичаре, WEB-сајтове, информација за медије) 

и /или друге потребе; 

После тачке 37) додају се тач. 38), 39), 40), 41), 42), 43) и 44) које гласе: 

„38) главни пројектант из области геологије је стручно лице геолошке струке са 

овлашћењем и одговарајућом лиценцом, а које је решењем одговорног лица пројектне 

организације именовано да руководи израдом пројекта геолошких истраживања; 

39)  одговорни пројектант из области геологије је стручно лице геолошке струке 

са овлашћењем и одговарајућом лиценцом, а које је решењем одговорног лица 

пројектне организације именовано да уради део пројекта или пројекат одређених 

специјалистичких геолошких истраживања; 

40)  одговорни руководилац геолошких истраживања је стручно лице геолошке 

струке са овлашћењем и лиценцом, а које је решењем одговорног лица извођача 

истраживања одређено да руководи извођењем пројектованих геолошких 

истраживања; 

41) компетентно лице рударске струке је стручно физичко лице рударске струке 

са одговарајућом лиценцом, које учествује у оцени елабората о ресурсима и резервама 
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минералних сировина, оцењује студију изводљивости експлоатације и израђује јавни 

извештај о синтетичком приказу резултата геолошких истраживања, минералних 

ресурса и резерви минералних сировина за различите намене (за: акционаре, брокере и 

инвестиционе аналитичаре, WEB-сајтове, информација за медије) и /или друге потребе; 

42) главни пројектант у области рударства је стручно лице рударске струке са 

овлашћењем и одговарајућом лиценцом, које је одговорно за техничка решења дата у 

основној концепцији и за усклађеност посебних делова пројекта, а које је решењем 

одговорног лица пројектне организације именовано да руководи израдом пројекта; 

43) одговорни пројектант у области рударства је стручно лице одговарајуће 

струке са овлашћењем и одговарајућом лиценцом, одговорно за израду посебног дела 

рударског пројекта за који је стручан, а које је решењем одговорног лица пројектне 

организације именовано да уради посебни део рударског пројекта;  

44) меница је бланко сопствена меница потписана и оверена од стране носиоца 

експлоатације, са клаузулом „без протеста“, уредно регистрована код Народне банке 

Србије, са безусловним и неопозивим овлашћењем да надлежни орган попуни у складу 

са важећим прописима из области платног промета и условима предвиђеним овим 

законом.                                                     

                                                       Члан 3. 

  Члан 4. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 4.  

„Минерални ресурси, ресурси подземних вода, геотермални ресурси, као и 

други геолошки ресурси су природно бгатство у државној својини и могу се користити 

под условима и на начин утврђен овим законом. 

Mинерални ресурси односно минералне сировине од стратешког значаја за 

Републику Србију  су: 

1) нафта и природни гас; 

2) угаљ; 

3) руде бакра и руде злата;  

4) руде бора и литијума; 

5) уљни глинци (уљни шкриљци, односно шејлови); 

6) као и друге минералне сировине, одређене посебним актом Владе на предлог 

министарства надлежног за послове геолошких истраживања и/или за послове 

рударства (у даљем тексту: Министарство). 

За потребе привредног субјекта, у приватној или јавној својини, који је носилац 

истраживања и/или носилац експлоатације минералних сировина, које су одређене као  

сировине од значаја у смислу става 2. овог члана, може се вршити експропријација 

непокретности.  

Привредни субјект из става 3. овог члана има права и обавезе корисника 

експропријације.  

Ради заштите стратешког интереса Републике Србије, посебним актом Владе 

одредиће се Министар или представник Министарства као заступник државног 

интереса у привредним друштвима са државним капиталом, које врше примењена 

геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина из става 2. овог члана.  

Експропријација непокретности из става 3. овог члана, спроводи се сходно 

прописима којима се уређује експропријација. 

Примењена геолошка истраживања и експлоатација урана може се вршити само 

уз претходну сагласност Владе на предлог Министарства ” 

 

                                                       

                                                        Члан 4.  
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У члану 5. после речи „минералних сировина и ” речи бришу се „геотермалних,” 

а речи  „техничко и економско искоришћење лежишта минералних сировина”, 

замењују се речима „технички изводљиво и економско исплативо искоришћење 

лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса.” 

                                                     

                                                      Члан 5.  

Члан 8. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 8. 

Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који врши 

геолошка истраживања и/или експлоатацију минералних сировина или других 

геолошких ресурса  без потребних одобрења, дужно је да надокнади штету власнику за 

заузето земљиште, а Републици Србији односно буџету аутономне покрајине када се 

недозвољена геолошка истраживања и/или експлоатација врше на њеној територији, 

вредност ископане минералне сировине или других геолошких ресурса, и да изврши 

санацију и рекултивацију земљишта на којем је обављало истраживање и/или 

експлоатацију минералне сировине или другог геолошког ресурса.” 
                                                        

                                                        Члан 6.       

Члан 9. мења се и гласи:  

                                                        „Члан 9. 

Одобрење за примењена геолошка истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, одобрење за задржавање права на истражни простор, одобрење за 

експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина и/или 

других геолошких ресурса, може се пренети на друго привредно друштво, односно 

друго правно лице и предузетника, у складу са условима прописаним овим законом и 

подзаконским прописима донетим на основу овога закона. 

Преносом одобрења из става 1. овог члана на друго привредно друштво, 

односно друго правно лице и предузетника, преносе се и сва права и обавезе, и друга 

одобрења издата по основу одобрења за геолошка истраживања на одобреном 

истражном простору, одобрења за експлоатационо поље и/или одобрења за 

експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса, као и одобрења 

за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова.  

Захтев за пренос одобрења подноси се Министарству, односно надлежном 

органу аутономне покрајине када се истраживање односно експлоатација изводи на 

територији покрајине (у даљем тексту: надлежни орган), који доноси решење о преносу 

одобрења.  

Уз захтев за пренос одобрења подноси се: 

1) одобрење за примењена геолошка истраживања, одобрење за експлоатационо 

поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких 

ресурса, које је предмет преноса; 

2) доказ о праву својине или коришћења, закупа и/или сагласности, односно 

службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и 

извођење рударских радова за најмање пет година, а у случају експлоатације резерви 

минералних сировина који су од стратешког значаја за Републику Србију доставља се 

посебан акт Владе о утврђивању јавног интереса за период од пет година 

експлоатације, осим у случају преноса одобрења за експлоатационо поље;  

3) извештај носиоца одобрења за истраживање и/или експлоатацију о извршењу 

обавеза у вези: санације и рекултивације простора; управљања рударским отпадом; 

ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима техничког 
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руковођења; стручног надзора и безбедности и здравља на раду; благовременог 

извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу радова на вршењу 

геолошких истраживања и/или експлоатације; 

4) доказ о измирењу накнаде за примењена геолошка истраживања минералних 

и других геолошких ресурса, односно накнаде за коришћење минералних сировина 

и/или других геолошких ресурса, у складу са стањем на дан подношења захтева; 

5) подаци о квалификационoj структури запослених и ангажованог техничког 

особља новог носиоца одобрења, ако се пренос одобрења односи за експлоатационо 

поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина; 

6) подаци о техничкој опремљености и оспособљености новог носиоца 

одобрења, ако се пренос одобрења односи за експлоатационо поље и/или одобрење за 

експлоатацију минералних сировина; 

7) писана изјава новог носиоца одобрења о прихватању преноса одобрења са 

свим правима и обавезама које проистичу из њега. 

Решење из става 3. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 3. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру надлежном за послове геолошких истраживања 

и/или за послове рударства (у даљем тексту: Министар).” 

         

 

                                                      Члан 7.   

У члану 10. став 2. мења се и гласи:  

„На уговор из става 1. овог члана претходну сагласност даје Влада, на предлог 

Министарства.” 

 

                                                       

                                                       Члан 8.  

Назив главе „II. МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА РУДАРСКЕ 

ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ” и назив одељка „1. Минерална политика” мењају се и гласе:  

 „II. МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ”,  

„1. Минерална политика и план развоја”.      

                                                             

                                                         Члан 9.  

Члан 11. тако да гласи:  

                                                        „Члан 11. 

Минерална политика и план развоја геолошких истраживања обухвата мере и 

активности које се предузимају 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. У области рударства минерална 

политика и план развоја подразумева: примену савремених технологија при изградњи 

рударске инфраструктуре и рударских објеката у циљу безбедности објеката и 

безбедности и здравља на раду, обезбеђења сигурног снабдевања привреде и тржишта 

Републике Србије минералним сировинама и другим геолошким ресурсима, 
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усаглашавање са законском регулативом Европске Уније из области рударства, 

промоцију рударства у циљу стварање повољних услова за инвестиције у области 

одрживог развој рударске индустрије. 

Минерална политика и план развоја геолошких истраживања и рударства се 

спроводи реализацијом Стратегије управљања минералним и другим геолошким 

ресурсима Републике Србије.” 

                                                     

                                                                         

                                                     Члан 10.  

Назив назив одељка „2. Стратегијом управљања минералним ресурсима 

Републике Србије ” мења се и гласи:  

 „II. Стратегијом управљања минералним и другим геолошким ресурсима 

Републике Србије ”.  

 

                                                     Члан 11.  

У члану 12. мења се став 1. тако да гласи:  

„Стратегијом управљања минералним и другим геолошким ресурсима 

Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија), одређују се дугорочни циљеви развоја 

рударства и геолошких истраживања енергетских, металичних, неметаличних и 

техногених минералних сировина, подземних вода, и геотермалних ресурса. 

У ставу 3. речи: „за период од најмање 10. година”  замењују се речима „за 

период од 10 година”. 

 

                                                     Члан 12. 

Члан 14. мења се и гласи: 

                                                     „Члан 14.  

Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), обавља основна геолошка 

истраживања, у смислу члана 17. и 18. овог закона и друга геолошка истраживања 

обухваћена Годишњим програмом из члана 20. овог закона, као и послове примењених 

геолошких истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне одлуке 

коју доноси Влада на предлог Министарства. 

Завод обавља и друге послове од интереса за Републику Србију, као што су: 

израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере; израда 

специјалистичких и тематских геолошких карата (металогенетских, односно 

минерагенетских, геомагнетских, гравиметријских, радиометријских, геохемијских, 

хидрогеолошких, инжењерскогеолошких, структурно-тектонских, сеизмичких, 

геоеколошких и других), укључујући и израду геолошких подлога за потребе 

просторног планирања; врши истраживања и мониторинг клизишта и израду геолошке 

карте хазарда и ризика за ниво размере 1:25.000 и ситније, послови регионалних 

геофизичких истраживања; лабораторијска испитивања из области минералогије, 

петрографије и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијска, геомеханичка и друга 

испитивања. 

 Завод врши и послове реализације развојних, научно-истраживачких и 

међународних пројеката из области геологије, организовање осматрачке мреже за 

праћење режима подземних вода по посебним програмима, прикупљање, ажурирање и 

чување података и стручне документације од значаја за Геолошки информациони 

систем Србије, припрема пројектне задатке за локалне самоуправе за 

инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као и друго. 

Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству на 

основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. 
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Средства за рад Завода обезбеђују се из буџета Републике Србије и из других 

извора у складу са законом.  

Надзор над радом Завода и извођењем геолошких истраживања из става 1. и 2. 

овог члана, као и стручну контролу изведених радова врши Министарство.” 

 

                                                     Члан 13. 

Члан 15. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 15. 

Завод подноси Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине, 

за истраживања која се врше на територији аутономне покрајине, Извештај о 

реализацији геолошких пројеката према Годишњем програму за протеклу годину, 

најкасније до краја јануара наредне године.” 

 

                                                        Члан 14. 

 У члану 17. брише се став 3. и 4.  

 

                                                        Члан 15. 

Члан 18. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 18. 

Основна геолошка истраживања обухватају израду: основних, прегледних и 

специјалистичких геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере (а изузетно за 

подручја посебне намене и размере 1:10.000); студија потенцијалности геолошких 

средина у погледу присуства минералних и других геолошких ресурса; са пратећим 

тумачима; геолошких студија за потребе сагледавања потенцијалности геолошких 

средина у погледу присуства минералних и других геолошких ресурса, 

хидродинамичких и других особина геолошке средине ради коришћења и заштите 

подземних вода и геотермалних ресурса, подобности геолошке средине за потребе 

планирања; као и студија за потребе заштите животне средине; очувања 

геодиверзитета и заштите објеката геонаслеђа и слично. 

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и 

вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности 

геолошке средине као простора за градњу објеката. 

Израда геолошких карата из става 1. овог члана, припрема за штампање, пријем 

ауторских оригинала геолошких карата и тумача, врши се уз стручну помоћ радних 

група које образује Министар. 

Актом о образовању радних група из става 3. овог члана утврђују се задаци, 

обавезе и накнада за рад њених чланова. 

Министар ближе прописује стручно-техничке основе за израду геолошких 

карата из става 1. овог члана.” 

 

                                                     Члан 16.    

У члану 19. став 4. мења се и гласи:                                                      

„Дугорочни програм доноси Влада на предлог Министарства за период од 10 

година.” 

 

                                                    Члан 17. 

Члан 20. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 20. 
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Годишњи програм обухвата циљеве, врсту и обим геолошких истражних радова, 

услове и динамику њиховог извођења, као и потребна финансијска и материјално-

техничка средства и кадровске ресурсе за његову реализацију.  

Годишњим програмом могу бити обухваћена и друга геолошка истраживања, 

ако је њихово извођење неопходно ради процене ризика и отклањања последица од 

геолошких хазарда (клизишта, одрона, поплава, земљотреса и др.), као и примењенa 

геолошкa истраживања минералних и других геолошких ресурса, као и друга, ако је 

извођење тих истраживања од интереса за Републику Србију.  

Годишњи програм доноси Министарство у складу са Дугорочним програмом до 

краја фебруара текуће године. 

Надлежни орган аутономне покрајине предлаже део Годишњег програма на 

својој територији, у складу са Дугорочним програмом. 

Министар прописује критеријуме и услове за извођење радова и обуставу 

радова у области основних геолошких истраживања.” 

 

           Члан 18. 

У члану 21. мењају се ст. 1, 2 и 3. тако да гласе:  

          „Примењена геолошка истраживања, у смислу овог закона обухватају 

истраживања која се изводе ради утврђивања минералних ресурса и резерви и 

инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове експлоатације, 

хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и резерви 

подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и 

хидрогеолошка истраживања, геолошке средине за потребе просторног и 

урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 

објеката заштите животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације 

и рекултивације терена, укључујући и подземна складишта гаса и других материја, 

издвајања повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта 

минералних сировина за складиштење природног гаса и/или CO2.  

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се 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. 

          Примењена геолошка истраживања врше се и за потребе коришћења 

хидрогеотермалних или петрогеотермалних ресурса, односно коришћења унутрашње 

топлоте  земљине коре.” 

 

               Члан 19. 

Члан 22. мења се и гласи:   

                                                      „Члан 22. 

Извођење геолошких истраживања, израду пројеката геолошких истраживања, 

елабората о ресурсима и резервама минералних сировина, елабората о ресурсима и 

резервама подземних вода и геотермалним ресурсима, извештаја о резултатима 

геолошких истраживања, eлабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима 

изградње и санације објеката и терена, извештаја о минералним ресурсима за добијање 

природних грађевинских материјала, извештаја о геотермалним ресурсима, као и 

извештаја (елабората) различитих специјалистичких испитивања, као и послове 

стручног надзора врши привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, 

које је уписано у регистар привредних субјеката или други регистар за обављање те 

делатности и које поседује лиценцу за обављање тих послова. 
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Послове извођења геолошких истраживања и израде извештаја о резултатима 

геолошких истраживања, извештаја о минералним ресурсима за добијање природних 

грађевинских материјала, елабората о инжењерскогеолошким - геотехничким условима 

изградње објеката и санације терена, извештаја о геотермалним ресурсима као и 

извештаја (елабората) различитих специјалистичких испитивања, може обављати лице 

са стеченом високом школском спремом на студијама другог степена (дипломске 

академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије) геолошке струке, одговарајућег образовног профила са овлашћењем 

и лиценцом за обављање тих послова које има најмање три 3 године радног искуства у 

обављању одговарајућих послова. 

Послове главног пројектанта, одговорног пројектанта и одговорног 

руководиоца извођења геолошких истраживања, као и послове стручног надзора и 

техничке контроле пројеката геолошких истраживања, израду или оцену елабората о 

ресурсима и резервама минералних сировина, елабората о ресурсима и резервама 

подземних вода и елабората о геотермалним ресурсима може обављати лице са 

стеченом високом школском спремом на студијама другог степена (дипломске 

академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) геолошке струке са 

овлашћењем и лиценцом за обављање тих послова, које има најмање пет година радног 

искуства у обављању одговарајућих послова, а за компетентно лице најмање десет 

година радног искуства. 

Учешће у извођењу мање сложених геолошких истражних радова и изради 

техничке документације за те радове, може обављати лице са средњом школском 

спремом геолошке струке одговарајућег смера, које има најмање три године радног 

искуства на одговарајућим пословима и овлашћење за обављање тих послова.  

        Геолошка истраживања могу да изводе и страна правна лица под условима и на 

начин прописан овим законом и законом којим се утврђују права страних лица у 

погледу коришћења добара од јавног интереса.” 

 

                                                        Члан 20. 

Члан 24. мења се тако да гласи:  

                                                       „Члан 24. 

Геолошка истраживања се изводе према пројекту геолошких истраживања који 

нарочито садржи: 

1) документа о испуњености услова из члана 22. овог закона;  

2) текстуални део; 

3) графичке прилоге. 

Министар ближе прописује услове, критеријуме и садржај пројеката за све врсте 

геолошких истраживања, као и пројеката и извештаја који се односе на истраживања 

минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала, и истраживања 

хидрогеотермалних и петрогеотермалних ресурса.  

Подаци о личности у пројектима и извештајима из става 2. овог члана садрже:  

име и презиме личности.” 

          

                                                           Члан 21. 

  У члану 25. мења се став 2. тако да гласи:  

„Техничка контрола из става 1. овог члана обухвата контролу примене 

савремених достигнућа и метода геолошке науке и технике и усклађености пројекта са: 

законом и другим прописима из области геологије и рударства, условима надлежних 

завода за заштиту природе и заштиту културног наслеђа; као и усклађености пројекта 

са важећим техничким прописима, као и одговарајућим мерама безбедности и здравља 



 
 

12 

 

на раду, мерама заштите од пожара, сигурности људи и објеката, и заштите животне 

средине.” 

 Став 3. мења се и гласи:  

„За квалитет вршења техничке контроле пројекта геолошких истраживања 

одговоран је привредни субјект који је извршио техничку контролу. 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. ” 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Министар ближе прописује услове и начин вршења техничке контроле 

пројекта геолошких истраживања. ” 

 

                                                      Члан 22. 

Члан 27. мења се и гласи:  

          „Члан 27. 

У току извођења геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да 

обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. 

Стручни надзор, из става 1. овог члана обухвата: контролу да ли се истражни 

радови изводе према пројекту геолошких истраживања и остварује пројектована 

динамика реализације истраживања; проверу квалитета извођења истражних радова и 

примену прописа из области геолошких истраживања, техничких прописа; контролу 

примене мера безбедности и здравља на раду, мера заштите од пожара и заштите 

животне средине. 

Носилац истраживања може да врши непосредно стручни надзор над извођењем 

геолошких истраживања или да вршење истог повери другом правном лицу.  

Лице које врши стручни надзор дужно је да благовремено извести носиоца 

истраживања о свим пропустима и недостацима које утврди у току вршења стручног 

надзора 

Носилац истраживања је дужан да један примерак Извештаја о стручном 

надзору који садржи податке о: извођачу геолошких истраживања; врсти и обиму 

извршених истражних радова и датуму њиховог извођења, као и др., достави уз 

Годишњи извештај из члана 29. става 1. овог закона и уз Завршни извештај о 

резултатима геолошких истраживања из члана 28. става 1. овог закона.” 

 

                                                     Члан 23. 

Члан 28. мења се и гласи:  

                                                     „Члан 28. 

По завршетку пројектом предвиђених геолошких истраживања минералних 

сировина, подземних вода и геотермалних ресурса израђује се Завршни извештај о 

резултатима геолошких истраживања (у даљем тексту: Завршни извештај).  

После извршених инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања из члана 

30. став 2. овог закона израђује се елаборат о инжењерскогеолошким - геотехничким 

условима изградње објеката. 

Носилац истраживања дужан је да један примерак Завршног извештаја из става 

1. и елабората из става 2. овог члана, као и извештаја из члана 31. став 7. овог закона, 

достави органу који је издао одобрење за истраживање у писаној форми и у 

електронском ПДФ формату, на службеном језику Републике Србије, најкасније 30 

дана од дана истека одобреног истражног рока, a у случају продужења истражног рока 

у смислу члана 35. овог закона, најкасније до краја претходно одобреног истражног 

рока. 
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Министар ближе прописује садржај Завршног извештаја из става 1. овог члана, 

као и елабората из става  2. овог члана, као и Годишњег извештаја о резултатима 

геолошких истраживања из члана 29. става 1. овог закона.” 

 

                                                   Члан 24. 

Члан 29. мења се и гласи:  

                                                 „Члан 29. 

У случају вишегодишњих истраживања, носилац истраживања дужан је да по 

истеку истражног периода од годину дана, као и у случају одустајања од истраживања, 

у роковима утврђеним решењем за истраживање, достави органу који је издао 

одобрење, Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања, у писаној форми 

и у електронском ПДФ формату, на службеном језику Републике Србије (у даљем 

тексту: Годишњи извештај). 

Завршни извештај и елаборат из чл. 28. став 1.и 2. као и Годишњи извештај из 

става 1. овог члана имају карактер архивске грађе и чувају се трајно, у складу са 

законом.” 

                                                   Члан 25. 

Члан 30. мења се и гласи:  

                                                 „Члан 30. 

Примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 

изводе се на основу решења о одобрењу за геолошка истраживања које издаје 

Министарство, по захтеву привредног друштва, односно другог правног лица и 

предузетника.  

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе 

изградње инфрастуктурних објеката (високих брана; хидроелектрана, термоелектрана; 

регионалних путних и железничких саобраћајница, нафтовода, гасовода, аеродрома, 

као и др.) од стратешког значаја за Републику Србију, као и инжењерскогеолошка-

геотехничка истраживања за потребе изградње и санације објеката рударске 

инфраструктуре, врше се на основу решења о одобрењу геолошких истраживања које 

издаје Министарство, по захтеву привредног друштва, односно другог правног лица. 

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, решењем против 

кога се може изјавити жалба Министру. 

Решење Министарства из става 1. и става 2. овог члана је коначно и против њега 

се може покренути управни спор.  

За примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса 

из става 1. овог члана која се изводе на територији аутономне покрајине, одобрење 

издаје надлежни орган аутономне покрајине, решењем против кога се може изјавити 

жалба Министру. 

Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да Министарству достави један 

примерак издатог решења и Извештај о одобреним истраживањима за протеклу 

каледарску годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 

Послови из ст. 3 и 5. овог члана врше се као поверени.” 

 

                                                  Члан 26. 

Члан 31. мења се и гласи:  

                                                „Члан 31.  

Геолошка истраживања минералних ресурса за добијање природних 

грађевинских материјала врше се на основу решења о одобрењу за истраживање које 
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издаје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ако се 

истраживања изводе на територији аутономне покрајине, по захтеву предузетника. 

Захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана садржи податке о: 

предузетнику који је подносилац захтева, врсти и циљу истраживања, локалитету 

истраживања, односно координатама и катастарском броју парцеле на којој се планира 

извођење истраживања.   

Уз захтев из става 2. овог члана, подноси се доказ о плаћеној републичкој, 

односно покрајинској административној такси када се истраживање врши на 

територији покрајине.  

Уколико надлежни орган поводом захтева из става 1. овог члана, на основу 

увида у катастар истражних простора и катастар експлоатационих поља утврди да је 

истражни простор слободан, о истом обавештава подносиоца захтева, који је дужан да 

у року од 30 дана од дана добијања одговора о увиду у катастар, надлежном органу 

достави:  

1) извод из регистра привредних субјеката о регистрацији предузетника-

подносиоца захтева;  

2) геодетски план у размери 1:1.000 или прегледну топографску карту у 

одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама истражног простора, као и 

број катастарске парцеле на којој се планира истраживање; 

3)  пројекат геолошких истраживања, у два примерка; 

4) извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта; 

5) доказ о праву својине на земљишту или службености на земљишту на коме се 

планира извођење истраживања; 

6) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси 

када се истраживање врши на територији покрајине. 

Надлежни орган ће одбити захтев за истраживање из става 1. ако истражни 

простор није слободан, ако уз захтев нису поднета сва потребна документа из става 4. 

овог члана или ако на основу увида у службену евиденцију заштићених природних 

добара утврди да постоје ограничења за извођење истраживања у односу на заштиту: 

предела изузетних природних одлика, изворишта подземних вода за јавно снабдевање, 

ендемских биљних и животињских врста, објеката културног наслеђа или геонаслеђа,  

верских објеката и сл. 

Дужина истражног рока утврђена решењем из става 1. овог члана износи годину 

дана, и не може се продужити. 

По завршетку пројектом предвиђених геолошких истраживања из става 1. овог 

члана израђује се Извештај о минералним ресурсима за добијање природних 

грађевинских материјала. 

Решење из става 1. и става 5. овог члана које издаје Министарство је коначно и 

против њега се може покренути управни спор, а против решења које издаје надлежни 

орган аутономне покрајине може се изјавити жалба Министру. 

Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да Министарству достави један 

примерак издатог решења и Извештај о одобреним истраживањима за протеклу 

каледарску годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 

Послови из става 4. овог члана врше се као поверени.” 

 

     Члан 27. 

После члана 31. додаје се чл. 31а и 31б који гласе:  

                                              „Члан 31а. 
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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 и 

културних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, врши 

јединица локалне самоуправе. 

Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који врши 

истраживања из става 1. овог члана дужно је да почетак истраживања пријави 

надлежном органу локалне самоуправе за послове урбанизма и надлежном заводу за 

заштиту споменика културе, и достави основне податке о врсти, циљу и динамици 

истраживања, називу локалитета, као и извођачу истраживања.  

Уз пријаву из става 2. овог члана, доставља се: 

1) геодетски план у размери 1:1000 (или одговарајућој размери) са jaснo 

назначеном границом и бројевима катастарских парцела на којим се планира 

истраживање; 

2) пројекат инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања, урађен од 

стране правног лица које испуњава услове из члана 22. овог закона; 

3) фотокопија о уплати општинске административне таксе. 

Резултати извршених истраживања из става 1. овог члана приказују се у 

Елаборату о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката. 

Елаборат из става 4. овог члана подлеже техничкој контроли-ревизији коју врши 

правно лице са одговарајућом лиценцом у складу са овим законом. 

Корисник истраживања дужан је да један примерак елабората из става 4. овог 

члана достави надлежном органу локалне самоуправе за послове урбанизма у писаној 

форми и у електронском ПДФ формату, на службеном језику Републике Србије,  

најкасније 30 дана после извршених истраживања.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да води катастар и 

евиденцију пријава о извршеним истраживањима из става 1. овог члана, да трајно чува 

елаборате из става 4. овог члана, и да Министарству, односно надлежном органу 

аутономне покрајине ако се истраживања изводе на територији аутономне покрајине, 

достави Извештај о поднетим пријавама и извршеној контроли за протеклу каледарску 

годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 

Подаци о личности у извештајима из става 7. овог члана садрже:  име и презиме 

физичког лица. 

 Послови из става 1. и 7. овог члана врше се као поверени. 

 

                                                  Члан 31б. 

Праћење и контролу геолошких истраживања геотермалних ресурса за потребе 

снабдевања топлотнoм енергијом породичног домаћинстава физичког лица, врши 

јединица локалне самоуправе. 

Физичко лице који врши истраживања из става 1. овог члана дужно је да 

почетак истраживања пријави надлежном органу локалне самоуправе за послове 

урбанизма и достави основне податке о начину, циљу и динамици истраживања, називу 

локалитета, као и извођачу истраживања.  

Уз пријаву из става 2. овог члана, доставља се: 

1) оверена фотокопија личне кaрте физичког лица; 

2) геодетски план у размери 1:1000 (или одговарајућој размери) са границом и 

бројем катастарске парцеле и назначеном микролокацијом истражне сонде; 

3) пројекат истраживања петрогеотермалних ресурса, урађен од стране стручног 

лица геолошке струке које испуњава услове из члана 22. овог закона; 
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4) фотокопију о уплати општинске административне таксе. 

Нокон извршених истраживања из става 1. овог члана израђује се Извештај о 

истраженим петрогеотермалним ресурсима, на основу кога се може одобрити 

коришћење петрогеотермалних ресурса за потребе снабдевања геотермалном 

енергијом породичног домаћинства физичког лица сходно члану 51е. овог закона. 

Корисник истраживања дужан је да један примерак извештаја из става 5. овог 

члана достави надлежном органу локалне самоуправе за послове урбанизма у писаној 

форми и у електронском ПДФ формату, на службеном језику Републике Србије, 

најкасније 30 дана после извршених истраживања. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да води катастар и 

евиденцију пријава о извршеним истраживањима из става 1. овог члана и трајно чува 

извештаје из става 4. овог члана, и да Министарству, односно надлежном органу 

аутономне покрајине ако се истраживања изводе на територији аутономне покрајине, 

достави Извештај о поднетим пријавама и извршеној контроли за протеклу каледарску 

годину, најкасније до 31. јануара наредне године.  

Подаци о личности у извештајима из става 6. овог члана садрже:  име и презиме 

физичког лица које је поднело пријаву.  

Послови из ст. 1. и 6. овог члана врше се као поверени.” 

 

                                                       Члан 28. 

Члан 32. мења се и гласи: 

                                                      „Члан 32. 

Захтев за издавање одобрења из члана 30. ст. 1. и 2. овог закона садржи податке 

о: привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику које је 

подносилац захтева, врсти геолошких истраживања и величини истражног простора, 

као и времену трајања истраживања, сходно члану 36. овог закона.    

Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се доказ о плаћеној републичкој, 

односно покрајинској административној такси када се истраживање врши на 

територији покрајине.  

Уколико надлежни орган поводом захтева из става 1. овог члана, на основу 

увида у катастар истражних простора и катастар експлоатационих простора и поља 

утврди да је истражни простор слободан, и ако у случају из члана 37. овог закона 

процени да постоје геолошки и други услови за несметано вршење истраживања, о 

истом обавештава подносиоца захтева, који је дужан је да у року од 90 дана од дана 

добијања одговора, надлежном органу достави:  

1) извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева;  

2) топографску карту у размери 1:25.000 или ситнијој размери, са уцртаном 

границом и координатама истражног простора;  

3) пројекат  геолошких истраживања, у два примерка; 

4) извештај  и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта;  

5) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси 

када се истраживање врши на територији покрајине за издавање одобрења;  

6) доказ о праву коришћења  података и резултата истраживања који су резултат 

геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат основних и 

примењених геолошких истраживања, ако су коришћени приликом израде пројекта.  

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да пре израде пројекта 

геолошких истраживања прибави акт о условима за израду пројекта и извођење 

планираних геолошких истраживања, издат од стране надлежног завода за заштиту 

природе и надлежног завода за заштиту културног наслеђа, или другог надлежног 

органа. 
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Акт о условима надлежних органа из става 4. овог члана чини саставни део 

пројекта геолошких истраживања. 

Ако је пројектом из става 3. тачка 3) овог члана предвиђено извођење рударских 

истражних радова на истраживању у циљу узимања минералних сировина за 

технолошка испитивања, подноси се посебан захтев за издавање одобрења за извођење 

радова по рударском пројекту из члана 72. став 1. овог закона, осим у случају када се 

дозвољена количина минералне сировине, сходно чл. 39а. овог закона може узети из 

истражне бушотине, истражног раскопа и природног рудног изданка, а у складу са 

пројектом и стањем изведених геолошких истраживања. 

Ако се ради о истраживању или пробном раду истражне бушотине нафте и 

природног гаса, уз пројекат из члана 72а став 1. тачка 2) овог закона, подноси се 

пријава за извођење радова по том пројекту, у складу са чланом 84. овог закона. 

У случају да се ради о пробном раду истражне бушотине нафте и природног 

гаса из става 7. овог члана у рударском пројекту обавезно треба навести време/дужину 

трајања истог пробног рада, сходно члану 39а. став 3. овог закона, као и детаљно 

описати начин складиштења нафте и природног гаса.” 

 

                                                        Члан 29. 

После члана 32. додаје се члан 32а који гласи:  

                                                      

                                                    „Члан 32а. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења из члана 32. 

става 1, као и члана 35а. став 2. овог закона у случају: 

1) ако је покренут поступак поводом захтева за истраживање на истом 

истражном простору од стране другог правног лица; 

2) ако уз захтев није достављена комплетна документација из члана 32. став 4, 

односно из члана 35а. став 2. овог закона;  

3) ако је простор за који се тражи одобрења за истраживање већ издат другом 

лицу за: истраживање, задржавање права на истражни простор; експлоатационо поље 

или експлоатацију истог минералног или истог геолошког ресурса; 

4) ако подносилац захтева има дуговања у смислу члана 7. овог закона; 

5) ако утврди да поднета документа садрже нетачне податке. 

У случају из тач. 3) до 5) из става 1. овог члана надлежни орган ће претходно 

затражити да подносилац захтева изврши исправку или допуну захтева у року од 30 

дана од дана пријема обавештења.” 

 

                                                       Члан 30. 

Члан 33. мења се и гласи: 

                                                    „Члан 33. 

Ако су захтев за издавање одобрења у складу са одредбама члана 32. став 1. 

овог закона за истраживање истог минералног или другог геолошког ресурса на истом 

истражном простору поднела два или више правних лица, односно предузетника, 

приоритет у добијању одобрења има правно лице односно предузетник, који је први 

поднео захтев за истраживање сходно одредбама члана 32. овог закона.” 

 

                                                       Члан 31. 

У члану 34. тачка 3) мења се и гласи:  

„3) површини и координатама преломних тачака истражног простора;” 

Тачка 5) мења се и гласи:  

„5) дужини истражног рока у складу са захтевом носиоца истраживања;” 
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Тачка 9) мења се и гласи:  

„9) начину и року у којем је носилац истраживања дужан да обавештава орган 

који је издао одобрење за истраживање о току и резултатима истраживања; 

После тачке 10) додаје се тачка 11) која гласи:   

„11) року у коме је носилац истраживања обавезан да плати накнаду за 

геолошка истраживања.” 

 

                                                        Члан 32. 

Члан 35. мења се и гласи: 

                                                      „Члан 35. 

Одобрењем за извођење примењених геолошких истраживања минералних 

сировина одређује се истражни рок у складу са захтевом носиоца истраживања у 

дужини до три године, уз могућност продужења истражног рока два пута у 

континуитету, при чему дужина првог истражног рока може бити до три године, а 

другог до две године, осим за истраживања из става 4. овог члана, с тиме да истражни 

рок почиње да тече од дана уручења решења о одобрењу носиоцу истраживања.     

У случају када носилац истраживања минералних сировина из става 1. овог 

члана у другом продуженом истражном року ради Елаборат о резервама и ресурсима  

минералне сировине, и у истом елаборату услед недостатка података прикаже само 

минералне ресурсе, потврда о минералним ресурсима чини основ за добијање 

одобрења за додатно продужење истражног рока на још две године у циљу 

прикупљања неопходних података ради утврђивања и класификације рудних резерви, 

односно превођења минералних ресурса у рудне резерве. 

Одобрењем за истраживање подземних вода и геотермалних ресурса одређује се 

истражни рок у дужини до две године, уз могућност продужења истражног рока два 

пута у континуитету, при чему дужина сваког од продужених истражних рокова може 

бити до годину дана. 

Одобрењем за истраживање неметаличних минералних сировина за добијање 

грађевинских материјала који се користе као: техничко-грађевински камен; 

архитектонско-грађевински (украсни) камен; сировинe за производњу опекарских, 

керамичких и ватросталних материјала; за производњу цемента и креча, и као песак и 

шљунак у индустрији и грађевинарству, одређује се истражни рок у дужини до две  

године, уз могућност продужења истражног рока један пут до годину дана.” 

 

                                                         Члан 33. 

После члана 35. додају се чл. 35а и 35б који гласе: 

                                                       „Члан 35a. 

Захтев за продужење истражног рока из члана 35. овог закона подноси се 

најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног одобрењем за истраживање, 

под условом да је извршено најмање 75% од пројектом планираног обима и динамике 

истражних радова, у складу са чланом 39. став 1. овог закона.  

Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се:  

1) топографска карта у размери 1:25.000 или одговарајућој размери, са уцртаном 

границом и координатама истражног простора за наставак истраживања;  

2) пројекат  геолошких истраживања, у два примерка; 

3) извештај  и потврда о извршеној техничкој контроли пројекта; 

4) Завршни извештај, а у случају истраживања из члана 30. став 2. овог закона 

елаборат о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње објеката; 

5) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси 

ако се истраживање врши на територији покрајине. 



 
 

19 

 

Површина истражног простора за продужење истражног рока одређена је 

пројектом геолошких истраживања из става 2. тачка 2. овог члана и може остати иста 

или бити смањена, у односу на површину одређену одобрењем за истраживање, а у 

складу са захтевом носиоца истраживања. 

Ако је пројектом из става 2. овог члана предвиђено извођење рударских 

истражних радова и/или узимање пробе за технолошка испитивања, уз захтев за 

продужење истражног рока се подноси рударски пројекат из члана 72. став 1. овог 

закона, а у случају истраживања нафте и природног гаса, рударски пројекат из члана 

72а став 1. тачка 2. овог закона.  

Пројекат из става 2. овог члана, као и измене и допуне (анекс) пројекта из члана 

39. став 3. овог закона раде се у складу са издатим условима надлежних завода за 

заштиту природе и заштиту културног наслеђа по којима је урађен основни пројекат, 

осим у случају из става 5. овог члана када се пројектом, односно анексом пројекта 

планирају рударски истражни радови из чл. 72. став 1. или чл. 72а став 1. тачка 2. овог 

закона, када је потребно претходно прибавити услове надлежног завода за заштиту 

природе.  

Продужење истражног рока одобрава се решењем које доноси орган 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине. 

Решење из става 6. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор, а на решење које је донео надлежни орган 

аутономне покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                                  Члан 35б. 

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 одобрење за експлоатационо поље, најкасније 30 

дана пре истека истражног рока одређеног решењем којим су одобрена истраживања. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1) програм активности које носилац одобрења за истраживање планира да 

изведе у периоду за који тражи задржавање права на истражни простор, сходно 

активностима одређеним у ставу 5. овог члана; 

2) прегледна ситуациона карта у одговарајућој размери са уцртаном границом и 

кординатама поља за који се тражи задржавање права на истражни простор;  

3) доказ о плаћеној накнади по основу претходно одобрених истраживања; 

4) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси 

ако се истраживање врши на територији покрајине. 

Прегледна ситуациона карта из става 2. овог члана садржи податке о позицији 

изведених истражних радова, контурама утврђених ресурса и резерви минералне 

сировине ако су евидентиране од стране надлежног државног органа, јавним 

саобраћајницама и другим објектима који могу бити од утицаја на будућу 

експолоатацију, као што су: трафо-станице, далеководи, гасоводи, изворишта вода и 

објекти водоснабдевања, објекти геонаслеђа, верски објекти, и сл. 

Захтев из става 1. овог члана одобрава се решењем које доноси надлежни орган 

који је издао одобрење за истраживање, при чему се рок за задржавање права на 

истражни простор одређује у дужини до две године, и не може се продужити, а у 

случају минералних сировина од стратешког значаја у смислу члана 4. овог закона, 

може да износи до три године, и не може се продужити. 

У року одређеном решењем из става 4. овог члана, могу се вршити:  

1) сва потребна студијска изучавања, као и економске анализе;  
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2) прикупљање података на већ постављеној осматрачкој мрежи за праћење 

хидродинамичког режима подземних вода, као и информација о такозваном „нултом” 

стању животне средине (о саставу/квалитету вода, ваздуха, тла); 

3) урадити и/или оверити елаборат о резервама и ресурсима, уколико исти није 

урађен у претходном периоду. 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ће укинути 

решење којим је одобрено задржавање права на истражни простор у случају да се не 

плати накнада за задржавање права на истражни простор за текућу годину, и/или ако се 

утврди да се носилац одобрења не придржава одобреног програма из става 2. тачка 1) 

овог члана.     

Решења из става 4. и 6. овог члана које издаје Министарство је коначно и 

против њега се може покренути управни спор. 

На решења из става 4. и 6. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине жалба се подноси Министру.  

Решење за задржавање права на истражни простор из става 4. овог члана 

престаје да важи са даном подношења захтева за одобрење за експлоатационо поље.” 

 

                                                    Члан 34. 

Члан 36. мења се и гласи: 

                                                   „Члан 36.      

Површина истражног простора за извођење примењених геолошких 

истраживања минералних и других геолошких ресурса може да износи највише до 100 

km
2
, осим за: 

1) истраживање нафте и природног гаса, када износи највише до 5.000 km
2
. 

2) истраживање подземних вода и геотермалних ресурса када износи највише до 

10 km
2
; 

3) истраживање неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских 

и индустријских материјала када износи највише до 2 km
2.

” 

 

                                                    Члан 35. 

Члан 37. мења се и гласи: 

                                                   „Члан 37. 

У оквиру истог истражног простора на којем су одобрена примењена геолошка 

истраживања неког минералног или геолошког ресурса, могу се одобрити примењена 

истраживања другог минералног или геолошког ресурса, само уколико постоје 

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

Процена о постојању услова за несметано вршење истраживања из става 1. овог 

члана доноси се на основу: врсте истраживаног и другог минералног или геолошког 

ресурса за који је поднет захтев; геолошке грађе, односно геолошко-металогенетских 

(минерагенетских) карактеристика терена у коме се очекује појављивање другог 

минералног или геолошког ресурса у односу на геолошку формацију у којој се 

истражује минерални или други геолошки ресурс, при чему је надлежни орган дужан 

да пре доношења коначне одлуке о поднетом захтеву, прибави сагласност од носиоца 

одобрења за истраживање. 

У случају одобрених примењених геолошких истраживања нафте и гаса и 

подземних вода за водоснабдевање прибавља се мишљење носиоца истраживања.” 

                                                      

                                                    Члан 36. 

У члану 38. додаје се став 2. који гласи:  



 
 

21 

 

„Пријава почетка радова на геолошким истраживањима садржи податке о: 

носиоцу истраживања, броју решења и датуму његовог издавања, броју истражног 

простора, као и податке о извођачу геолошких истраживања и вршиоцу стручног 

надзора, а у случају пробног рада истражних бушотина нафте и природног гаса из 

члана 39а. овог закона датум почетка и краја пробног рада истражне бушотине, сходно 

рударском пројекту члана 72а став 1. тачка 2. истог закона.” 

                                                 

                                                      

                                                      Члан 37. 

У члану 39. у ставу 2. после речи „даје се” додају се речи „за цео истражни 

период, као и посебно.” 

  После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

„Уколико у пројекту геолошких истраживања није приказана врста, обим и 

динамика извођења истражних радова посебно за сваку истражну годину, или када се у 

току истраживања укаже потреба да се промени врста и обим пројектом планираних 

радова за више од 25 %, носилац истраживања дужан је да уради измену и допуну (у 

даљем тексту: анекс пројекта) пројекта са приказом новопројектованих радова и исти 

доставити надлежном органу који је издао одобрење за истраживање, најкасније пре 

почетка извођења радова према анексу пројекта. 

Анексом пројекта који се ради за последњу годину одобреног истражног рока, 

не може се смањивати укупна вредност инвестиционих средстава за истраживање, 

одређених пројектом геолошких истраживања.” 

 

                                                  Члан 38. 

После члана 39. додаје се члан 39а који гласи: 

       „Члан 39а. 

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, у складу са 

пројектом геолошких истраживања и рударским пројектом из члана 72. став 1. овог 

закона одређују се у износима и то : 

1) песак и шљунак (као грађевински материјал)     10 m
3
 

2) кварцни песак (за стакларску и др. индустрију)    10 m
3
 

3) опекарске, керамичке и ватросталне глине                20 m
3
 

4) архитектонско-грађевински камен      20 m
3
 

5) техничко-грађевински камен       50 m
3 

6)  лапорац, лапоровити кречњак, гипс и све врте туфова за производњу цемента 

и креча                                                                                                             500 m
3
 

 7) фосфати, магнезити и др. неметаличне минералне сировине  500 t 

 8) угаљ и уљни глинци (уљни шкриљци, односно шејлови)   500 t 

 9) металичне минералне сировине  

(по једно технолошком типу)                                                   2000 t 

10) руде бора и литијум (борати)                                 2000 t 

Минерална сировина за формирање технолошких проба се може узети из више 

истражних радова, односно из различитих делова рудног тела/лежишта, при чему се не 

могу прекорачити укупно дозвољене количине за технолошка испитивања из става 1. 

овог члана. 

У случају истраживања нафте и природног гаса, дозвољено је узимање нафте и 

природног гаса путем рада истражне бушотине у трајању најдуже до годину дана ради 
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испитивања производно - техничких карактеристика откривених лежишта нафте и 

природног гаса и дефинисања параметара њихове могуће експлоатације. 

Носилац истраживања дужан је да добијене количине нафте и природног гаса 

добијене пробним радом из става 3. овог члана верно прикаже у Годишњем извештају 

за протеклу истражну годину у којој је вршен пробни рад истражне бушотине, као и у 

елаборату о ресурсима и резервама. 

Количине нафте и природног гаса добијене пробним радом истражних 

бушотина подлежу плаћању накнаде из члана 136. став 2. тачка 2. овог закона.” 

 

                                                     Члан 39. 

 У члану 41. став 1. тачка 3) мења се тако да гласи: 

 „3) не обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања;” 

Тачка 9) мења се и гласи:  

 „9) не плати накнада за примењена геолошка истраживања за текућу годину, 

као и накнаду за нафту и природни гас, добијену пробним радом истражних бушотина 

у претходној истражној години; ” 

 Став 2. мења се тако да гласи:   

„Решење о одобрењу за истраживање престаје да важи: 

1) на захтев носиоца истраживања; 

2) обуставом вршења истраживања, на основу записника геолошког 

инспектора;  

3) истеком истражног рока.” 

У ставу 5. речи: „односно надлежни орган јединице локалне самоуправе ” 

бришу се. 

Додаје се став 6. који гласи:   

„У случају из тач. 2) до 10) из става 1. овог члана надлежни орган ће претходно 

затражити да носилац истраживања отклони утврђену неправилност у року одређеном 

од стране надлежног органа.”   

 

                                                 Члан 40. 

Члан 43. мења се и гласи:  

                                                „Члан 43. 

Право коришћења и располагања резултатима примењених геолошких 

истраживања и документима који садрже резултате геолошких истраживања има 

носилац истраживања.  

Три 3 године после престанка примењених геолошких истраживања, Република 

Србија може користити резултате истих истраживања, на начин којим не угрожава 

интерес власника података, уважавајући прописе којима се уређује заштита података, и 

то само у случају: одбране земље и подизања нивоа опште безбедности становништва, 

санирања последица од геолошких хазарда (земљотреса, поплава, клизишта, одрона и 

др.), израде стратешких студијских истраживања за потребе утврђивања и вредновања 

укупних минералних потенцијала геолошке средине или других геолошких ресурса, 

као и потребе просторног планирања и других дугорочних стратешких докумената од 

општег интереса. 

Рударски објекти настали у процесу геолошких истраживања који нису 

укњижени као својина носиоца истраживања, не сматрају се резултатима истраживања 

из става 1. овог члана и по завршетку истраживања постају својина Републике Србије и 

могу их користити носилац одобрења за истраживање или носилац одобрења за 

експлоатацију, на чијем истражном или експлоатационом пољу се исти објекти налазе. 
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Носилац истраживања који користи податке и резултате истраживања који су 

резултат геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат 

основних и примењених геолошких истраживања која су финансирана из буџета 

Републике Србије, обавезан је да достави доказ о праву коришћења тих података при 

изради пројеката геолошких истраживања, извештаја о резултатима истих 

истраживања и/или елабората о ресурсима и резервама. 

У случају када резултати геолошких истраживања и документи из става 1. овог 

члана садрже податке који се сматрају тајним подацима у складу са важећим 

прописима којима се утврђује заштита тајних података, носилац истраживања такве 

податке може уступити трећим лицима само на начин и под условима утврђеним тим 

прописима.” 

                                                    

                                                     Члан 41.  

      Члан 44. мења се и гласи :  

                                                               „Члан 44   

       Носилац истраживања дужан је да: 

      1) обезбеди потребна финансијска средства за извођење одобрених геолошких 

истраживања и преузме све друге неопходне мере и активности и приступи извођењу 

истраживања у складу са одобреним пројектом; 

         2) прибави доказ о праву коришћења, закупа, сагласности власника, односно 

службености на земљишту, као и о условима за предузимање мера техничке заштите од 

надлежне установе за заштиту споменика културе, на којем планира да изведе 

пројектоване истражне радове (истражне бушотине /раскопе/ истражне етаже / 

истражне рударске радове и др.), пре почетка извођења истих радова;  

 3) врсту и обим истражних радова изведе према пројекту геолошких истраживања, 

уз највеће могуће одступање у погледу одобреног обима и врсте радова до 25%;  

 4) пријави почетак радова на истраживању; 

 5) обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања; 

        6) плаћа накнаду за одобрена геолошка истраживања, као и накнаду за извађену 

количину нафте и природног гаса, у случају одобреног пробног рада истражних 

бушотина;  

        7) доставља Годишњи извештај и Завршни извештај, континуирано током 

истраживања; 

 8) спроводи прописане мере безбедности и здравља на раду, потребне мере 

обезбеђења имовине, здравља људи и заштите животне средине; 

  9)  врати у првобитно стање земљиште на којем се изводе истражни радови; 

10) евидентира и друге минералне сировине и геолошке ресурсе, уколико се 

пронађу у оквиру одобреног истражног простора и да о томе обавести орган који је 

издао одобрење за извођење геолошких истраживања; 

11) у току трајања истраживања на прописан начин чува извештаје и елаборате о 

резултатима геолошких истраживања и другу геолошку документацију, као и језгра 

истражних бушотина и узорке и анализе из свих истражних радова и да исте по 

потреби стави на увид министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине 

ради провере резултата истраживања; 

12) се током испитивања језгра истражних бушотина и других узорака придржава 

позитивне геолошке праксе;  

       13) извађене количине минералних сировина предвиђене за технолошка 

испитивања у индустријском обиму обезбеди и да их заштити од пропадања, а да за 

извађене количине нафте и гаса добијене пробним радом истражних бушотина, 
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складишти на пројектом предвиђен начин и води уредну евиденцију о располагању 

придобијеним количинама;  

         14) да омогући геолошком инспектору улазак у пословне и погонске просторије 

или разгледање пројеката и планова, извештаја и друге документације о стању 

геолошких радова. 

        Носилац истраживања минералних сировина или других геолошких ресурса 

прибавља од надлежног органа за послове урбанизма на нивоу локалне самоуправе 

информацију о евентуалном ограничењу за извођење тих истраживања у односу на 

просторни или урбанистички план, или друга ограничења.” 

 

                                                Члан 42. 

Члан 45. мења се и гласи:  

                                               „Члан 45. 

„Разврставање ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и резерви 

подземних вода, и геотермалних ресурса, врши се складу са одговарајућим прописима 

и правилницима о извештавању и класификацији чврстих, течних и гасовитих 

минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса усаглашеним са 

признатим међународним начинима извештавања и разврставања.  

Истражени ресурси и резерве минералних сировина приказују се у елаборату о 

ресурсима и резервама чврстих минералних сировина и у елаборату о ресурсима и 

резервама нафте, кондезата и природних гасова. 

Истражени ресурси и резерве подземних вода и хидрогеотермалних ресурса 

приказују се у елаборату о ресурсима и резервама подземних вода.  

Процењени ресурси унутрашње топлоте стенских маса земљине коре приказују 

се у елаборату о петрогеотермалним ресурсима за потребе добијања геотермалне 

енергије. 

Носилац експлоатације минералних сировина дужан је да у случају откривања 

нових рудних тела или минералних сировина, односно лежишта у случају нафте и гаса, 

достави министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине, елаборат из 

става 2. овог члана, урађен на основу  адекватних података о: стварним количинама и 

квалитету ресурса и резерви у лежишту, релевантним техничко-технолошким 

параметрима производње, као и економским, тржишним, еколошким и другим 

показатељима на основу којих се врши разматрање модификујућих фактора у циљу 

израде одговарајућих студијских анализа, односно провере новонасталих услова 

пословања предузећа,  

Носилац одобрења за експлотациони простор за подземне воде дужан је да 

сваке пете 5 године од дана претходно евидентираног стања утврђених ресурса и 

резерви подземних вода, достави министарству, односно надлежном органу аутономне 

покрајине, елаборат из става 2. овог члана, урађен на основу новоизведених - 

савремених осматрања хидродинамичког режима подземних вода и нових контролних 

анализа квалитета истих вода у циљу утврђивања стварних количина и квалитативних 

својстава експлоатабилних резерви подземних вода у лежишту, које су предмет 

коришћења. 

Министар прописује услове, критеријуме, садржај и начин разврставања 

ресурса и резерви минералних сировина и других геолошких ресурса, и начин 

приказивања истих у елаборату, у складу са  ставом 1. овог члана.” 

 

                                                 Члан 43. 

Члан 46. мења се и гласи:  
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                                               „Члан 46. 

На основу елабората из члана 45. став 2. и 3. овог закона утврђују се истражени 

ресурси и резерве минералних сировина и подземних вода, а на основу елабората из 

члана 45. став 4. овог закона утврђују се евидентирани петрогеотермални ресурси. 

Разматрање и евидентирање утврђених ресурса и резерви минералних сировина 

и подземних вода, као и евидентираних геотермалних ресурса врши Министарство, 

односно надлежни орган аутономне покрајине, уз стручну помоћ радних група које 

образује Министар, односно надлежни орган аутономне покрајине, за прелазни период 

непходан за издавање лиценци компетентног лица геолошке струке и компетентног 

лица рударске струке, осим у случају овере резерви подземних вода, као и за израду и 

примену правилника о утврђивању ресурса и резерви минералних сировина и њиховој 

класификацији, који не може бити дужи од три године од дана доношења акта о 

образовању радних група.  

. 

Актом о образовању радних група из става 2. овог члана утврђују се задаци, 

састав и накнада за рад њених чланова. 

Ресурси и резерве минералних сировина, ресурси и резерве подземних вода, као 

и геотермални ресурси, утврђују се потврдом о резервама и/или ресурсима минералних 

сировина и подземних вода, као и петрогеотермалним ресурсима, која се издаје 

решењем Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, на захтев 

носиоца истраживања или носиоца експлоатације. 

Уз захтев из става  4. овог члана подноси се: 

1) фотокопија одобрења за истраживање или одобрења за задржавање права на 

истражни простор, односно одобрења експлоатацију и /или експлоатационо поље;  

2) прегледна карта у одговарајућој размери са координатама преломних тачака 

утврђених ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода или 

геотермалних ресурса;  

3) елаборат из члана 45. став 2., 3. или 4. овог закона; 

4) извештај компетентног лица геолошке струке и компетентног лица рударске 

струке о стручној оцени-ревизији елабората о ресурсима и резервама минералних 

сировина, односно извештајем стручног лица геолошке струке о стручној оцени - 

ревизији елебората о ресурсима и резервама подземних вода или петрогеотермалних 

ресурса; 

5) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси 

за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних 

ресурса; 

6) доказ  о праву коришћења података и резултата истраживања који су резултат 

геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат основних и 

примењених геолошких истраживања финансираних из буџета Републике Србије, ако 

су коришћени у изради елабората. 

Носилац истраживања сноси трошкове стручне оцене-ревизије елабората из 

става 5. тачке 4) овог члана. 

Решење из става 4. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор, а на решење које издаје надлежни орган 

аутономне покрајине, може се изјавити жалба Министру. 

 

                                                      Члан 44. 

Члан 47. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 47. 
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Носилац истраживања и носилац експлоатације дужан је да води књигу о стању 

ресурса и резерви минералних сировина и ресурса и резерви подземних вода, као и 

геотермалних ресурса на одобреном истражном простору, односно експлоатационом 

пољу и да о стању ресурса и резерви сваке године доставља податке Министарству, 

односно надлежном органу аутономне покрајине до 15. марта текуће године, према 

стању ресурса и резерви на дан 31. децембар претходне године, у писаној и 

електронској форми.  

На основу добијених података и издатих потврда о утврђеним и разврстаним 

ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, као и геотермалних 

ресурса, Министарство израђује биланс ресурса и резерви минералних сировина, 

биланс ресурса и резерви подземних вода и биланс геотермалних ресурса у Републици 

Србији.  

Стање ресурса и резерви из става 1. овог члана мора бити усаглашено са 

утврђеним стањем ресурса и резерви које су евидентиране решењем Министарства о 

резервама и ресурсима минералних сировина и подземних вода, као и геотермалним 

ресурсима, односно решењем надлежног органа аутономне покрајине и изведеним 

(оствареним) капацитетима производње у претходној календарској години. 

Надлежни орган аутономне покрајине израђује биланс ресурса и резерви 

минералних сировина и других геолошких ресурса за територију аутономних 

покрајина, из става 1. овог члана, који представља саставни део биланса Републике 

Србије, и доставља га Министарству до 30. јуна текуће године, у писаној и 

електронској верзији. 

Биланс из става 2. овог члана израђује се до 31. јула текуће године за претходну 

годину. 

Послови из става 4. овог члана врше се као поверени.” 

       

                                                      Члан 45. 

После члана 51. додаје се чл. 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 51ђ и 51е  који гласе: 

 

                                                     Члан 51а. 

Утврђивање експлоатационог простора и количине резерви и/или ресурса 

подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије врши се на основу решења о 

одобрењу за експлоатациони простор и количини резерви и/или ресурса, које издаје 

Министарство односно надлежни орган аутономне покрајине, по захтеву привредног 

друштва односно другог правног лица и предузетника.  

Утврђивање простора и количине резерви и ресурса подземних вода и 

геотермалних ресурса врши се на основу елабората о условима експлоатације подземних 

вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса.  

Министар ближе прописује садржину и елабората о условима експлоатације  

подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса, и 

услове и начин вршења техничке контроле истог елабората.  

Решење којим се издаје одобрење за експлоатациони простор и количину резерви 

и/или ресурса из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега 

се може покренути управни спор, а на решење одобрења из става 1. овог члана које издаје 

надлежни орган аутономне покрајине, може се изјавити жалба Министру.  

Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да Министарству  достави један 

примерак издатог решења о експлоатационом простору и количини резерви и/или 

ресурса из става 1. овог члана као и Извештај о свим издатим одобрењима за протеклу 

каледарску годину, најкасније до 31. јануара наредне године. 
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Послови из става 1. овог члана за територију аутономне покрајине, врше се као 

поверени. 

 

          Члан 51б. 

Захтев за одобрење експлоатационог простора и количину резерви и/или 

ресурса из члана 51а. овог закона, подноси се најкасније до краја истека рока одређеног 

решењем за истраживање или решењем о задржавању права на истражни простор.  

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана подноси се: 

1) геодетски план у размери 1:1.000 или прегледна топографска карта у 

одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама преломних тачака 

експлоатационог простора, као и уцртаним и уписаним бројевима катастарских парцела 

за које постоји право својине или службености на земљишту; 

2) потврда о ресурсима и резервама подземних вода или геотермалним ресурсима 

која се издаје на основу елабората о ресурсима и резервама подземних вода, односно 

елабората о петрогеотермалним ресурсима за потребе добијања геотермалне енергије; 

3) елаборат о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних 

ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и потврда о извршеној техничкој 

контроли елабората;   

4)  акт надлежне установе за заштиту природе о мерама и условима под којима се 

може вршити коришћење подземних вода или геотермалних ресурса, односно 

петрогеотермалних ресурса;   

6) акт министарства надлежног за послове санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања којим се потврђује да је подносилац захтева урадио одговарајући     

елаборат о зонама санитарне заштите лежишта подземних вода или геотермалних 

ресурса; 

7) доказ о праву својине, односно службености на земљишту на коме се налазе 

објекти у функцији  коришћења подземних вода или геотермалних ресурса; 

8) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси, 

када се експлоатациони простор налази на територији покрајине. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев из члана 51а. овог закона ако: 

1) уз захтев није достављена комплетна документација из става 2. овог члана; 

2) подносилац захтева има неизмирених обавеза по питању накнаде за 

геолошка истраживања и/или задржавања истражног простора; 

3) ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак. 

 

       Члан 51в. 

Решење којим се издаје одобрење из члана 51а. овог закона садржи податке о: 

1) називу носиоца коришћења експлоатационог простора са адресом његовог 

седишта; 

2) називу елабората, називу правног лица које је израдило елаборат и правног лица 

које је извршило техничку контролу елабората; 

3) координатама и површини експлоатационог простора, који не може бити већи 

од истражног простора на коме су претходно вршена истраживања подземних вода или 

геотермалних ресурса;  

4)  катастарском броју парцела обухваћених експлоатационим простором; 

5) дозвољеној врсти и количини ресурса и резерви које се могу користити у складу 

са елаборатом о ресурсима и  резервама за одговарајућу категорију истражености за коју 

се одобрење може издати; 

6)  року важења решења о експлоатационом простору у трајању до пет година, 

који се може продужавати. 
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         Члан 51г. 

Захтев за продужење рока важења одобрења подноси се пре истека рока 

одређеног решењем о одобрењу у складу са чланом 51в тачка 6) овог закона.  

Уз захтев за продужење рока важења из става 1. овог члана  подноси се: 

1) потврда о утврђеним и овереним ресурсима и резервама подземних вода или 

геотермалних ресурса издата на основу елабората о ресурсима и резервама подземних 

вода, којим су утврђени услови коришћења подземних вода или геотермалних ресурса 

у наредном петогодишњем периоду;  

2) елаборат о условима експлоатације подземних вода или геотермалних 

ресурса, само у случају ако су потврдом, односно иновираним елаборатом о ресурсима 

и резервама подземних вода промењени услови хидродинамичког режима подземних 

вода или промењен квалитет и количина подземне воде; 

3) доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси, 

када се експлоатациони простор налази на територији покрајине. 

Продужење одобрења којим се утрђује експлоатацини простор и количине 

резерви подземних вода или геотермалних ресурса, издаје се решењем о продужењу 

важења одобрења на нови период до пет година.    

             Решење из става 3. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор, а на решење из става 3. овог члана које издаје 

надлежни орган аутономних покрајина, може се изјавити жалба Министру.  

 

                                                     Члан 51д. 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ће укинути 

решење којим се утврђује експлоатацини простор и количина подземних вода или 

геотермалних ресурса, ако се: 

1)  не отпочне са коришћењем експлоатационог простора; 

2) утврди да се угрожава одрживо коришћење резерви подземних вода и 

хидрогеотермалних ресурса или већ постојећа коришћења; 

3)  утврди да се коришћење врши већим капацитетом од одобреног; 

4) не доставља Годишњи извештај о стању резерви подземних вода или 

хидрогеотермалних, односно петрогеотермалних ресурса;  

5)  коришћење подземних вода или геотермалних ресурса не обавља у складу са 

одобрењем за експлоатационо поље, односно не спроводе прописане мере заштите на 

раду, потребне мере обезбеђења имовине, здравља људи и заштите животне средине. 

Одобрење за експлоатациони простор и количину подземних вода или 

геотермалних ресурса  престаје да важи: 

1) истеком рока важења решења; 

2) на захтев носиоца експлоатационог простора. 

Решење из става 1. и 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор, а на решење из става 1. овог члана које издаје 

надлежни орган аутономне покрајине, може се изјавити жалба Министру.  

 

 

                                                    Члан 51ђ. 

У оквиру истог експлоатационог простора утврђеног у складу са чланом 51а 

овог закона може се дозволити преклапање експлоатационих простора подземних вода 

или геотермалног ресурса, по претходно спроведеном поступку за издавање одобрења 

за утврђивање експлотационог простора, само уколико нема међусобног штетног 

утицаја на коришћење подземних вода, односно само уколико постоје геолошки услови 
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за насметано коришћење тих ресурса, под условом и на начин којим се не угрожава 

постојеће коришћење подземних вода или геотермалног ресурса, што се потврђује 

елаборатом из члана 51г став 2. тачка 2) који узима у обзир актуелно коришћење 

ресурса постојећег носиоца експлоатационог простора. 

       

                                                       

                                                      Члан  51е 

Праћење и контролу коришћења ресурса подземних вода и петрогеотермалних 

ресурса за потребе водоснабдевања или снабдевања топлотнoм енергијом породичног 

домаћинстава физичког лица, врши јединица локалне самоуправе.  

Пријава за коришћење ресурса из става 1. овог члана садржи основне податке о: 

физичком лицу - подносиоцу захтева, врсти геолошког ресурса, намени коришћења, 

локалитету и катастарском броју парцеле на којој се планира коришћење ресурса. 

Уз пријаву из става 2. овог члана подноси се: 

1) оверена фотокопија личне кaрте физичког лица; 

2) геодетски план у размери 1:1.000 или прегледна топографска карта у 

одговарајућој размери са уцртаном границом и координатама парцеле на којој се 

планира коришћење ресурса;  

3) доказ о праву својине на земљишту или службености на земљишту на коме се 

планира коришћење ресурса; 

4) за потребе снабдевања топлотнoм енергијом доставља се извештај о 

процењеним ресурсима петрогеотермалним ресурсима;  

5) за потребе водоснабдевања доставља се анализа воде са подацима о 

биолошким и физичко-хемијским својствима, као и подацима о дубини колектора и 

количини воде;    

6) доказ о плаћеној административној такси. 

Извештај о процењеним ресурсима подземних вода и петрогеотермалним 

ресурсима из става 3. тачка 4) овог члана израђује правно лице које испуњава услове из 

члана 22. овог закона.  

Надлежна јединица локалне самоуправе, дужна је да води катастар и евиденцију 

пријава за коришћење ресурса из става 1. овог члана на својој територији и трајно чува 

извештаје из става 4. овог члана, и да Министарству достави Извештај о поднетим 

пријавама и извршеној контроли за протеклу каледарску годину, најкасније до 31. 

јануара наредне године.  

Подаци о личности у извештајима из става 5. овог члана садрже:  име и презиме 

физичког лица које је поднело пријаву.  

У случају да надлежна јединица локалне самоуправе не врши поверени посао, 

или га не врши правилно или благовремено, Министарство, односно надлежни орган 

аутономне покрајине, преузима послове из става 1. овог члана. 

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.” 

     

                                                  Члан 46. 

            У називу главе V. речи „ И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА.” бришу се. 

 

                                                  Члан 47. 

  У члану 52. став 1. мења се и гласи:  

„Носилац истраживања или привредно друштво, односно друго правно лице  и 

предузетник коме је носилац истраживања уступио право коришћења резултата 

истраживања, односно потврду о резервама и ресурсима, на основу те потврде добија 
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решење о одобрењу за експлоатацију и/или експлотационо поље, у складу са овим 

законом.”                                                  

У ставу 2. бришу се речи: „и геотермалним ресурсима”, а речи: „јавног” 

замењују се речима: „општег”. 

                                                   

                                                    Члан 48. 

У члану 53. став 2. речи: „локацијске дозволе која се издаје” замењују се 

речима: „локацијских услова који се издају”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:  

„Сагласност министарства се прибавља на основу просторног плана посебне 

намене.” 

Надлежном органу за просторно планирање Републике Србије и јединици 

локалне самоуправе на чијој територији се налази експлоатационо поље, министарство 

односно надлежни орган аутономне покрајине доставља један примерак решења на 

основу којег се утврђује рудно земљиште за изградњу рударских објеката и извођење 

рударских радова, а у циљу обезбеђивања података за израду планских докумената 

Републике Србије односно јединице локалне самоуправе.” 

                                                

 

                                                Члан 49. 

Члан 54. мења се и гласи: 

                                             „Члан 54. 

Експлоатацију резерви минералних сировина, извођење рударских радова у 

склопу изградње грађевинских објеката, израду инвестиционо-техничке документације 

за извођење рударских радова, техничку контролу рударских пројеката и вршење 

стручног надзора може изводити привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетник, (у даљем тексту: привредни субјект) који је уписан у регистар 

привредних субјеката или други регистар за обављање те делатности и које поседује 

лиценцу за обављање тих послова из области рударства. 

Носилац експлоатације је дужан да обезбеди стручни надзор при експлоатацији 

минералних сировина и надзор при извођењу рударских радова.  

Стручни надзор обухвата: контролу у погледу извођења радова према 

пројектној документацији, праћења пројектоване динамике радова; провере квалитета 

извођења радова и примене прописа из области рударства и техничких прописа; 

контролу примене мера безбедности и здравља на раду, мера заштите од пожара, 

заштите животне средине, културних добара и водних објеката. 

Послове стручног надзора над изградњом рударских објеката у складу са 

условима из става 1. овог члана, као и над радом у појединим технолошким целинама  

у процесу експлоатације, носилац експлоатације може поверити и другом предузећу 

које има лиценцу у складу са овим законом.” 

 

                                                  Члан 50. 

Назив одељка „2. Утврђивање општег интереса” : 

 „2. Одобрења за вршење експлоатације минералних сировина.” 

 

   

                                                  Члан 51. 

Члан 55. мења се и гласи: 

                                                „Члан 55. 
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Експлоатација резерви минералних сировина и експлоатација неметаличних 

минералних сировина за добијање грађевинских материјала (у даљем тексту: 

експлоатација) врши се на основу решења, којим се издаје: 

1) одобрење за експлоатационо поље или одобрење за експлоатацију; 

2) одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова; 

3) одобрење за употребу рударских објеката. 

Носилац одобрења за експлоатационо поље и/или експлоатацију добија 

одобрење за изградњу рударских објеката 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. 

Одобрења из става 1. тач. 1)-3) овог члана издаје Министарство, а за 

експлоатацију резерви минералних сировина, која се изводи на територији аутономне 

покрајине, одобрења издаје надлежни орган аутономне покрајине.  

Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да код издавања решења 

Министарству достављаједан примерак издатог решења. 

Надлежни орган аутономне покрајине послове из става 1. овог члана врши као 

поверене. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор. 

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                               Члан 52. 

Члан 56. мења се и гласи:  

                                             „Члан 56. 

Ако су захтев за издавање одобрења у складу са одредбама члана 55. став 1. 

овог закона, за експлоатацију истих минералних резерви или ресурса на истом 

експлоатационом простору поднела два или више правних лица, односно 

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

који је први поднео потпун захтев, према датуму пријема захтева код надлежног 

органа.” 
                                                                                                    

                                                  Члан  53. 

          Назив одељка  „3. Одобрење за експлоатацију” мења се и гласи:  

          „2. Одобрење за експлоатационо поље”. 
                                        

                                                 Члан 54. 

Члан 57. мења се и гласи:  

                                                 „Члан 57. 

Уз захтев за издавање одобрења за експлоатационо поље подноси се: 

 1) доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској  

административној такси када се експлоатација врши на територији аутономне 

покрајине; 

 2) ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним 

границама експлоатационог поља и контурама утврђених резерви минералне сировине, 

јавним саобраћајницама и другим објектима који се налазе на том пољу и јасно 

видљивим границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми;  
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 3) потврда о ресурсима и резервама минералних сировина која се издаје на 

основу извршених истраживања у складу са важећим прописима о класификацији 

ресурса и резерви; 

 4) потврда о регистрацији и копија одговарајућег акта у којем се наводе шифре 

делатности за које је подносилац регистрован, матични број предузећа и одговарајућа 

лиценца; 

 5) студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина; 

 6) акт јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у погледу 

усаглашености експлоатације са одговарајућим просторним, односно урбанистичким 

плановима и евентуална потреба израде планског документа нижег ранга. 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да пре израде студије 

изводљивости експлоатације прибави:  

1) акт о условима за израду студије процене утицаја експлоатације на животну 

средину издат од стране надлежног органа или организације за заштиту природе;  

2) акт о условима надлежног завода за заштиту културног наслеђа; 

3) акт о условима надлежног министарства за послове водопривреде. 

Услови надлежних органа из става 2. тач. 1)-3) овог члана чине саставни део 

студије изводљивости експлоатације. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев за експлоатационо поље ако: 

1)  уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана; 

2) студија изводљивости није усклађена са подзаконским актом о садржају 

студије изводљивости, другим техничким прописима или ако садржи нетачне податке; 

3)  ако се простор за који се тражи одобрење за експлоатационо поље налази на 

простору раније издатог експлоатационог поља за исту минералну сировину; 

4) ако подносилац захтева има неизмирена дуговања по основу обавезе плаћања 

накнада сходно члану 135. и 136. овог закона; 

5) ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак. 

 У случају из става 4. тач. 2)-4) овог члана надлежни орган ће претходно 

затражити да подносилац захтева изврши исправку или допуну захтева у року од 30 

дана од дана пријема обавештења.   

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор. 

            На решење из става 2. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру. 

           Носилац експлоатације може поднети захтев за издавање одобрења за измену 

граница одобреног експлоатационог поља у складу са условима одређеним овим 

чланом, осим у случају смањења одобреног експлоатационог поља када се достављају 

докази у складу са тач. 1), 2) и 4) овог члана. 

                                               Члан 55. 

Члан 58. мења се и гласи:  

                                             „Члан 58. 

Одобрење за експлоатационо поље садржи: 

1) пословно име носиоца одобрења, матични број и седиште; 

2)  врсту минералне сировине, која је дефинисана потврдом о резервама и 

ресурсима; 

3) положај, површину и координате преломних тачака границе 

експлоатационог поља, број експлоатационог поља у катастру експлоатационих поља; 

4)   рок у коме се морају завршити припремни радови и прибавити одобрење за 

изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова, који не може бити 

дужи од две године; 
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5) услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и 

максималних растојања као и условима утврђеним решењима других надлежних 

органа; 

6) заштитни простор око експлоатационог поља потребан ради могућег 

проширења поља по захтеву носиоца експлоатације, и то: 

(1) за експлоатациона поља површине до 25 ha заштитни простор у ширини до 

500 m од одговарајуће границе експлоатационог поља;  

(2) за експлоатациона поља површине од 25 ha до 100 ha заштитни простор у 

ширини до 1500 m од одговарајуће границе експлоатационог поља;  

(3) за експлоатациона поља површине веће од 100 ha заштитни простор у 

ширини до 2500 m од одговарајуће границе експлоатационог поља.” 

 

                                             Члан 56. 

Члан 59. мења се и гласи:  

                                            „Члан 59. 

„Министарство, односно надлежни покрајински орган ће укинути одобрење за 

експлоатацију и/или експлоатационо поље ако се: 

 1) не прибави одобрење за извођење рударских радова и/или изградњу 

рударских објеката у одређеном року; 

 2) изводе рударски радови и/или радови на изградњи рударских објеката без 

одобрења, односно који нису у складу са одобрењем за изградњу рударских објеката 

и/или извођење рударских радова; 

 3) експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, а друге 

мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи; 

 4) експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена околина или 

простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја; 

5) у року одређеном писаном опоменом надлежног органа не достави 

Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине годишњи оперативни 

план за наредну календарску годину и Годишњи извештај о пословању за претходну 

календарску годину; 

6) не плаћа накнаду за коришћење минералних ресурса; 

7) не врши поступак рекултивације у складу са одобреном пројектном 

документацијом и годишњим оперативним плановима; 

 8) предузеће не придржава услова дефинисаних актима других органа и 

институција из области заштите животне средине, водопривреде и заштите културних 

добара.  

У случајевима из става 1. тач 2) до 8) овог члана, носилац експлоатације дужан 

је да изради пројекат трајне обуставе радова и спроведе радове по истом или да 

депонује средства предвиђена за извођење радова према пројекту трајне обуставе 

радова. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

 На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                           Члан 57. 

Члан 60. мења се и гласи:  

                                          „Члан 60. 

Одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље престаје да важи: 

1)  на захтев носиоца експлоатације; 
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2) трајном обуставом извођења рударских радова на експлоатацији ресурса и 

резерви минералних сировина. 

Решење о престанку важења одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо 

поље у случају из става 1. овог члана доноси Министарство, односно надлежни орган 

аутономне покрајине, ако се претходно утврди да су обавезе предузећа које је вршило 

експлоатацију по питању накнаде за коришћење минералних сировина измирене и да је 

инспекцијским извештајем потврђено да је извршена рекултивација у складу са 

пројектном документацијом. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                                 Члан 58. 

У називу главе 4. после речи: „племенитих метала” додају се речи: „и других 

минерала.” 

      

                                                Члан 59. 

Члан 62. мења се и гласи:  

                                               „Члан 62. 

Ручно испирање племенитих метала из алувијалних наноса и сакупљање других 

минерала са површине земље може се одобрити физичком лицу. Испране количине 

метала носилац одобрења дужан је да понуди Народној банци Србије по тржишним 

ценама, а за испране племените метале и за скупљене друге минерале да Министарству 

поднесе извештај о количинама и месту где су испрани или сакупљани. Захтев се може 

поднети за само један главни водоток са његовим притокама или једну локацију за 

сакупљање других минерала, с тиме да се одобрење за ручно испирање племенитих 

метала и сакупљање других минерала које врше физичка лица, издаје се решењем 

Министарства на период од годину дана. 

Уз захтев за издавање одобрења за ручно испирање племенитих метала и/или 

сакупљање других минерала са површине земље подноси се: 

1) топографски план подручја на којем се планира испирање племенитих метала 

са назначеним деловима главног водотока и притока на којима се планира испирање 

племенитих метала или топографски план простора за сакупљање других минерала са 

назнаком назива јединице локалне самоуправе; 

2) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

3) оверену фотокопију личне исправе. 

Одобрење за ручно испирање племенитих метала и сакупљање других минерала 

садржи: 

1) податке о физичком лицу коме се одобрава испирање и/или сакупљање; 

2) назив реке или потока са притокама чији ће се наноси испирати, и назив 

јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши испирање и/или планира 

сакупљање; 

3) рок важења одобрења; 

4) обавезу да Министарству достави потврду, односно рачун за извршену 

услугу претапања, са назнаком претопљене масе; 

5) обавезу да понуди Народној банци Србије испране количине метала у року 

важења одобрења; 
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 6) обавезу да у року од 30 дана после истека рока важења одобрења са тачно 

наведеним локацијама Министарству достави извештај о простору на којем је вршено 

ручно испирање и количинама испраног метала, односно о простору на којем је вршено 

сакупљање и количинама сакупљених минерала. 

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.” 

                                               

                                                 Члан 60. 

Члан 63. мења се и гласи:  

     „Члан 63. 

Министарство извештава Народну банку Србије о сваком издатом одобрењу за 

испирање племенитих метала из алувијалних наноса. 

Ако Министарство утврди да се физичко лице коме је издато одобрење не бави 

испирањем племенитих метала и/или сакупљањем других минерала из алувијалних 

наноса и са површине земље, или да добијене количине ових метала није понудило у 

одређеном року Народној банци Србије, односно да није поднело извештај у складу са 

чланом 62. укинуће издато одобрење и о томе обавестити Народну банку Србије. 

Накнада се не плаћа за добијене количине испраних племенитих метала из 

алувијалних наноса и за количине сакупљених других минерала са површине. 

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор. ” 

 

                                                     Члан 61. 

 После главе 4. додаје се глава 4а. и чл. 63a, 63б, 63г, и 63д који гласе:  

 „4а. Експлоатација неметаличних минералних сировина за добијање 

грађевинских материјала и минералних ресурса за добијање природних грађевинских 

материјала 

                                                   Члан 63a 

Експлоатација неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских 

материјала и експлоатација минералних ресурса за добијање природних грађевинских 

материјала врши се на основу решења о одобрењу за експлоатацију које издаје 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине ако се експлоатација 

врши на територији аутономне покрајине. 

Уз захтев за издавање одобрења за експлоатацију из става 1. овог члана подноси 

се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси односно покрајинској 

административној такси ако се истраживање врши на територији покрајине; 

2) ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним 

границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и 

контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине или минералних ресурса 

за добијање природних грађевинских материја који се налазе на том пољу и jaснo 

назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и дигиталној форми; 

3) главни рударски пројекат експлоатације неметаличних минералних сировина 

за добијање грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли 

пројекта, а у случају када се ради о експлоатацији природних грађевинских материјала 

технички рударски пројекат експлоатације минералних ресурса за добијање природних 

грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој контроли пројекта; 

4) сагласност инвеститора на пројекат;   
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5) потврда о ресурсима и резервама минералних сировина, која се издаје на 

основу извршених геолошких истраживања, а у складу са важећим прописима о 

класификацији ресурса и резерви минералних сировина или извештајем о минералним 

ресурсима у случају експлоатације природних грађевинских материјала; 

6) изјашњење јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у 

погледу усаглашености експлоатације са важећим просторним, односно 

урбанистичким плановима и евентуалну потребу израде планског документа нижег 

ранга; 

7) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се даје 

сагласност на Студију о процени утицаја експлоатације на животну средину или 

решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја; 

8) акт органа надлежног за послове водопривреде којим се одређују услови за 

вршење експлоатације;  

9) акт органа установе надлежне за заштиту културног наслеђа којим се 

одређују услови за вршење експлоатације;   

10) доказ о праву својине или коришћења, закупа и/ли сагласности, односно 

службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и 

извођење рударских радова за најмање десет година по динамици дефинисаној у 

пројекту, односно доказ о праву својине или коришћења, односно службености за целу 

површину на којој је планирано извођење радова по техничком рударском пројекту 

експлоатације минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала, 

осим у случају експлоатације на шумском земљишту у јавној својини када се доказ о 

праву коришења, односно службености доставља пре почетка извођења рударских 

радова; 

11) извод из регистра привредних субјеката о регистрацији подносиоца захтева, 

са одговарајућом лиценцом, осим у случају када се врши експлоатација природних 

грађевинских материјала када се доставља само извод из регистра привредних 

субјеката о регистрацији подносиоца захтева; 

12) прва гаранција банке или меница или коорпоративна гаранција за извршење 

послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације мора 

износити најмање 30% од износа предвиђеног главним рударским пројектом за послове 

санације и рекултивације, и мора важити најмање три године од дана издавања 

гаранције. Свака следећа гаранција банке или  меница или коорпоративна гаранција за 

извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације мора износити најмање 30% вредности од преосталог износа за 

обављање послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације и мора важити најмање две године. Последња гаранција банке или  

меница или коорпоративна гаранција за извршење послова санације и рекултивације 

деградираног земљишта услед експлоатације мора да важи 60 дана дуже од планираног 

завршетка експлоатације рудника по главном рударском пројекту. Уколико носилац 

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

гаранцију банке или  меницу или коорпоративну гаранцију за извршење послова 

рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације, осим у случају да сам 

изврши рекултивацију.  

Прва гаранција банке или  меница или коорпоративна гаранција треба да буду 

издата са клаузулом безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без приговора, с 

тиме да се уз меницу доставља и потврда банке о извршеној регистрацији менице 

(оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), и оригинал или оверени 

картон депонованих потписа и припадајуће менично овлашћење. 
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Предузетници који се баве експлоатацијом минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала, не подлежу обавезама из става 2. тачке 12) овог 

члана.  

Надлежни орган врши проверу испуњености законом и подзаконским актима 

утврђених услова и не упушта се у оцену концепције експлоатације дефинисане у 

техничкој документацији, која је  поднета уз захтев из става 1. овог члана.            

Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења за експлоатацију 

неметаличних минералних сировина и експлоатацију минералних сировина за 

добијање природних грађевинских материјала става 1. овог члана ако: 

1) уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана; 

2) подносилац захтева има неизмирених обавеза по питању накнаде за 

коришћење минералних сировина; 

3) ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак.  

Носилац експлоатације може поднети захтев за издавање одобрења за измену 

граница одобреног експлоатационог поља у складу са условима одређеним овим 

чланом, осим у случају смањења када се достављају докази у складу са тач. 1) и 2) овог 

члана. 

  Решење из става ст. 1. и 6. овог члана које издаје Министарство је коначно и 

против њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. и 5. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру. 

 

                                                             

                                      

                                               Члан 63б 

Одобрење за експлоатацију из члана 63a овог закона садржи: 

1) податке о инвеститору: тачан назив, матични број и седиште;   

2) назив рударског пројекта и саставне делове; 

3) врсту минералне сировине из потврде о резервама и ресурсима, односно 

минералних ресурса из извештаја о реусрсима природних грађевинских материјала; 

4) количину минералне сировине одређене за експлоатацију према главном 

рударском пројекту за  експлоатацију неметаличних минералних сировина или 

количину минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала која не 

може бити већа од 200 m
3
 на годишњем нивоу; 

5) положај, површину, број у катастру и тачне границе експлоатационог поља; 

6) заштитни простор око експлоатационог поља потребан ради могућег 

проширења поља по образложеном захтеву носиоца експлоатације у ширини до 100 m 

дуж границе експлоатационог поља, осим у случају експлоатације минералних ресурса 

за добијање природних грађевинских материјала; 

7) обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте; 

8) обавезе у вези санације и рекултивације простора, ангажовања лица са 

одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног 

надзора и безбедности и здравља на раду, благовременог извештавања надлежног 

органа и инспекцијских служби о вршењу рударских радова; 

9) рок важења решења којим се одобрава експлоатација неметаличних 

минералних сировина за добијање грађевинских материјала, дефинисан у складу са 

доказом о праву својине или коришћења, односно службености за простор обухваћен 

рударским објектима и рударским радовима по пројекту; 
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10) услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и 

максималних растојања у циљу заштите људи и објеката, одређене техничким 

прописима, као и условима утврђеним решењима других надлежних органа.                                                  

                                               

                                                  Члан 63в 

Носилац решења којим се одобрава експлоатација неметаличних минералних 

сировина за добијање грађевинских материјала, може најкасније 30 дана пре истека 

рока из члана 63 б. тачка 9) овог закона, поднети захтев да се продужи рок важења 

решења. 

Уз захтев за продужење одобрења за експлоатацију  из става 1. овог члана 

подноси се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси односно покрајинској 

административној такси ако се експлоатација врши на територији покрајине; 

2) допунски рударски пројекат експлоатације неметаличних минералних 

сировина за добијање грађевинских материјала са извештајем и потврдом о техничкој 

контроли пројекта, 

3) ситуациона карта у размери 1:2500 или у одговарајућој размери са уцртаним 

границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима и 

контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине који се налазе на том 

пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела у писаној и 

дигиталној форми; 

4) доказ о праву својине или коришћења, закупа и/ли сагласности, односно 

службености за површину на којој је планирано извођење рударски радови по  пројекту 

или за површину на којој је планирана изградња рударских објеката до краја 

експлоатације  или за најмање пет наредних година, а све према динамици дефинисаној 

у пројекту. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру. 

 

                                                       Члан 63г 

Министарство, односно надлежни покрајински орган ће укинути одобрење за 

експлоатацију из члана 63a овог закона ако се: 

1) експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животну средину, а друге 

мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи; 

2) експлоатацијом угрожава културно добро, његову заштићену околину или 

простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја; 

3) благовремено, у складу са овим законом не достави Министарству, односно 

надлежном органу аутономне покрајине годишњи оперативни план за наредну 

календарску годину, Годишњи извештај о пословању за претходну календарску годину 

и гаранцију банке или меницу или коорпоративну гаранцију за извршење послова 

санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације; 

4)  не плаћа накнаду за коришћење минералних сировина; 

5)  не врши поступак рекултивације у складу са пројектном документацијом; 

6) не придржава услова дефинисаних актима других органа и институција из 

области заштите животне средине, водопривреде и културе. 

Предузетници који се баве експлоатацијом минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала, не подлежу обавезама из става 1. тачке 3) овог 

члана.  
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У случајевима из става 1. тачка 1)-6) овог члана, носилац експлоатације 

неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала дужан је да 

изради пројекат трајне обуставе радова и спроведе радове по истом или да депонује 

средства предвиђена пројектом трајне обуставе радова. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру. 

 

                                                    Члан 63д 

Одобрење за експлоатацију из става 1. члана 63а став 1. престаје да важи: 

1) на захтев носиоца експлоатације; 

2) трајном обуставом вршења експлоатације; 

3)  истеком рока важења решења којим се одобрава експлоатација неметаличних 

минералних сировина за добијање грађевинских материјала. 

Решење о престанку важења одобрења за експлоатацију из става 1. овог члана 

доноси Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, ако се 

претходно утврди инспекцијским извештајем да је рекултивација извршена у складу са 

одобреном пројектном документацијом. 

Решење о престанку важења одобрења у случају из става 1. овог члана доноси 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.  

 

                                                 Члан 63ђ 

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, 

одобреном у складу са одредбама овог закона.  

Гаранцију порекла минералне сировине, односно ресурса из става 1. овог члана, 

издаје Министарство односно надлежни орган аутономне покрајине, потврдом коју 

доноси на захтев носиоца експлоатације. 

Уз захтев за издавање потврде о гаранцији порекла доставља се податак о: 

носиоцу експлоатације, врсти, количини и планираној употреби минералне сировине 

која је предмет промета. 

Потврда о гаранцији порекла садржи нарочито: 

1) пословно име, седиште и МИБ и ПИБ број носиоца експлоатације;    

2) назив и локацију експлоатационог поља са којег је сировина ископана; 

3) податке о врсти и могућности употребе минералне сировине или ресурса 

утврђених потврдом о ресурсима и резервама, односно извештајем о минералним 

ресурсима, за грађевинскe материјалe који су  предмет промета.  

Носилац експлоатације дужан је да купцу минералне сировине изда фотокопију 

потврде о гранцији порекла оверену од стране носиоца експлотације и потврду о 

количини продате минералне сировине, односно минералног ресурса који се ставља у 

промет као грађевински материјал.  

Потврда о гаранцији порекла престаје да важи после њеног искоришћења, 

oдносно после оствареног тржишног промета минералне сировине за коју је издата.  

Потврда о гаранцији порекла је преносива. ” 
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                                                       Члан 62. 

 У члану 64. став 1. мења се и гласи:  

„Експлоатација резерви и ресурса минералних сировина изводи се према 

инвестиционо-техничкој документацији за изградњу рударских објеката и/или 

извођење рударских радова, за експлоатацију неметаличних минералних сировина за 

добијање грађевинских материјала и за експлоатацију минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала. 

У ставу 2. после речи: „резерви”, додаје се запета и речи: „извештаја о 

минералним ресурсима у случају експлоатације природних грађевинских материјала”. 

Став 3. брише се” 

 

                                                   Члан 63. 

Члан 65. мења се и гласи:   

                                                  „Члан 65. 

Инвестиционо-техничком документацијом у смислу овог закона сматра се : 

1) претходна студија оправданости; 

2) студија изводљивости експлоатације лежишта минералне сировине; 

3) дугорочни програм експлоатације; 

4) рударски пројекти; 

5) годишњи оперативни план. 

Рударским пројектом из става 1. тачке 4) овог члана сматра се:  

1) главни рударски пројекат;  

2) допунски рударски пројекат; 

3) технички рударски пројекат; 

4)   технички рударски пројекат за експлоатацију минералних ресурса за 

добијање природних грађевинских материјала; 

5)  рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина; 

6)  упрошћени рударски пројекат.” 

                                                   

                                                   Члан 64. 

После члана 65. додају се чл. 65а. и 65 б који гласе :  

 

                                                  „Члан 65а. 

Инвестиционо-техничка документација мора бити усклађена са:  

1) одредбама овог закона и прописа донетим на основу овог закона, одредбама 

техничких прописа, прописа о безбедности и здравља на раду, као и другим прописима 

који се примењују у области експлоатације минералних сировина; 

2) прописима о заштити животне средине, условима из акта за уређење простора 

у складу са урбанистичким планом, водне сагласности, прописима о заштити 

културних добара, и др, 

3) одредбама прописа из области заштите од пожара које дефинишу садржину 

техничке документације.    

 

                                                  Члан 65б. 

Претходна студија оправданости је документ који се израђује у току геолошких 

истраживања по потреби привредног друштва у циљу процене оправданости наставка 

вршења геолошких истраживања.   

Претходном студијом оправданости експлоатације лежишта минералних 

сировина се индицирани и измерени ресурси преводе у вероватне и доказане резерве 
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минералних сировина на основу варијантних решења експлоатације и прераде 

минералних сировина, екологије, тржишта и економске оцене и доноси одлука о 

оправданости улагања у додатне истражне радове и израду студије изводљивости.” 

 

                                                      Члан 65. 

У члану 66. речи „план управљања рударским отпадом” бришу се. 

 

                                                     Члан 66. 

У члану 67. речи „и геотермалних ресурса ” бришу се. 

 

                                                    Члан 67. 

Члану 68. мења се и гласи:  

                                                   „Члан 68. 

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.” 

 

              Члан 68. 

Члан 69. мења се и гласи:  

                                                        „Члан 69. 

Главни рударски пројекат се израђује у складу са студијом изводљивости 

експлоатације када је њена израда предвиђена одредбама овог закона за: извођење 

рударских радова у подземним и површинским рудницима; изградњу стационарних 

рударских објеката, изградњу нових сабирних станица при експлоатацији нафте и гаса, 

изградњу постројења за припрему минералних сировина; поновно покретање 

неактивних рудника; утврђивање изведеног стања рударских објекта и наставка 

експлоатације на експлоатационом пољу; трајну обуставу радова и затварање рудника; 

као и за складиштење угљоводоника у течном и гасовитом стању када се објекти за 

складиштење налазе на експлоатационом пољу и других материја у подземне рударске 

објекте.  

Главни рударски пројекат је извођачки пројекат који нарочито садржи основну 

концепцију, техничке пројекте на основу којих се изводе рударски радови, граде 

рударски објекти, рудничка инфраструктура, техничко-технолошке целине и техно-

економску оцену пројекта. 

Главни рударски пројекат израђује се на основу резерви минералних сировина, 

на простору захваћеном пројектованим рударским радовима.” 
 

                                                       Члан 69. 

Члан 70. мења се и гласи:  

                                                       „Члан 70. 

Допунски рударски пројекат се израђује за одступања од главног рударског 

пројекта при промени капацитета рудника, за експлоатацију нових рудних тела и 

лежишта нафте и гаса као и проширење постојећих лежишта у активним рудницима, 

при унапређењу примењених или увођењу нових метода експлоатације минералних 

сировина, при увођењу нових метода за припрему минералних сировина, конзервацији 

рудника и привременој обустави рударских радова, као и за утврђивање изведеног 

стања рударских објекта и наставка експлоатације на експлоатационим пољима, као и 
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за продужење рока важења решења за експлоатацију неметаличних минералних 

сировина за грађевинске материјале и продужења рока важења решења за извођење 

рударских радова. 

Допунски рударски пројекат израђује се на основу резерви минералних 

сировина, на простору захваћеном пројектованим рударским радовима. 

Допунски рударски пројекат је извођачки пројекат који нарочито садржи 

основну концепцију, техничке пројекте, на основу којих се унапређује рудничка 

инфраструктура, техничко-технолошке целине и стационарни рударски објекти, и 

техно-економску оцену пројекта. ” 

 

                                                      Члан 70. 

Члан 71. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 71. 

Технички рударски пројекти израђују се, у складу са главним и допунским 

рударским пројектом, за технолошке операције: извођења рударских радова; бушења и 

минирања откопавања, транспорта и депоновања корисне минералне сировине; 

откопавања, транспорта и одлагања јалових стенских материјала; транспорта и 

одлагања флотацијске јаловине; заштите рударских објеката од дотока површинских и 

подземних вода; при реконструкцији или унапређењу рударских објеката и рудничке 

инфраструктуре и стационарних рударских објеката, утврђивања мера, услова, као и 

извођења радова техничке рекултивације и у складу са истим даје поступак биолошке 

рекултивације земљишта на којем се врши експлоатација.  

Технички рударски пројекти за реконструкцију или унапређење рударских 

објеката и рудничке инфраструктуре и стационарних рударских објеката, израђују се за 

објекте који имају употребну дозволу издату у складу са чланом 79. став 1. овог закона.  

Техничким рударским пројектима који се израђују за извођење рударских 

радова, детаљно се дефинише динамика радова за одговарајући период експлоатације.  

Технички рударски пројекат за експлоатацију минералних ресурса за добијање 

природних грађевинских материјала израђује се за извођење рударских радова 

традиоционалним ручним алатима, без употребе машина за експлоатацију, експлозива 

и експлозивних средстава, на основу извештаја о минералним ресурсима за добијање 

природних грађевинских материјала, и садржи и техничко решење рекултивације 

простора захваћеног експлоатацијом. ” 

 

                                                      Члан 71. 

Члан 72. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 72. 

Рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина представља 

пројекат на основу којег се изводе рударски радови у оквиру одобреног пројекта 

геолошких истраживања на истражном простору или експлоатационом пољу (изван 

простора обухваћеног главним или допунским рударским пројектом), у циљу узимања 

узорака за лабораторијска и технолошка испитивања на лицу места или у 

индустријским условима и извођења рударских радова у оквиру истраживања 

лежишта. 

Рударски пројекат на истраживању минералних сировина је извођачки пројекат 

који нарочито садржи: основни концепт са динамиком извођења рударских радова, 

техничка решења по којима ће се изводити рударски радови, предмер и предрачун 

радова, мере безбедности и здравља на раду, као и мере за санацију и рекултивацију 

простора обухваћеног радовима у случају обуставе истраживања. У случају извођења 

истражних подземних рударских радова на основу овог пројекта потребно је 
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предвидети мере за одржавање подземних просторија, објеката и инсталација по 

завршетку истражних радова.” 

 

                                                        Члан 72. 

После члана 72. додаје се члан 72а који гласи:  

 

                                                       „Члан 72а 

Упрошћени рударски пројекат израђује се за: 

1) сва мања одступања од усвојених техничких решења обрађених у техничком 

пројекту који је саставни део главног или допунског рударског пројекта, с тим да 

извођење рударских радова према упрошћеном рударском пројекту може трајати до 

једне године; 

2) израду појединачних бушотина за истраживање и експлоатацију нафте и 

природног гаса, радове у њима, као и за надземна постројења и уређаје за 

експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса до сабирне станице; 

3) за транспорт и измештање основне опреме за експлоатацију на 

експлоатационом пољу; 

4)  за текуће инвестиционо одржавање стационарних рударских објеката; 

5) за израду објеката за спречавање и отклањање последица акцидентних 

ситуација у трајању не дужем од годину дана.” 

 

          Члан 73. 

     У члану 73. став 4. брише се. 

          Члан 74. 

Члан 74. мења се и гласи:   

                                                    „Члан 74.  

Главни пројектант и одговорни пројектанти који су израдили рударски пројекат, 

писаном изјавом потврђују да су у пројекту испуњени услови из члана 65а. овог закона.  

Писана изјава из става 1. чини саставни део рударског пројекта. 

За сва решења и квалитет пројекта одговорно је привредно друштво које обавља 

послове израде техничке документације, главни пројектант и одговорни пројектанти. 

Министар ближе прописује садржину инвестиционо-техничке документациjе из 

члана 65. овог закона, у складу са савременим научним достигнућима и правилима 

рударске струке. 

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.” 
      

                                                         

                                                       Члан 75. 

Члан 75. мења се и гласи:   

                                                      „Члан 75.  

Техничка контрола се врши за рударске пројекте из члана 65. став 2. тач. 1)-5) 

овог закона. 

Техничка контрола обухвата контролу пројекта у погледу усклађености са 

законом и другим прописима из области рударства, примене савремених достигнућа и 

метода рударске струке и науке, као и усклађености са важећим прописима о 

безбедности и здрављу на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне 

средине и заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту, као и 
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усклађеност са условим издатим у складу са посебним прописима из заштите животне 

средине, водопривреде и споменика културе. 

Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља 

послове техничке контроле рударских пројеката, мора бити осигурано од одговорности 

за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу. 

Министар ближе прописује услове и начин вршења  техничке контроле 

рударских пројеката.” 

  

             Члан 76. 

Члан 76. мења се и гласи:   

            „Члан 76.  

Извештај и потврду о техничкој контроли рударског пројекта издаје привредни 

субјект који је извршио техничку контролу. Техничка контрола мора бити потврђена  

овером сваког примерка пројекта од стране привредног субјекта који је извршио 

техничку контролу. 

За квалитет вршења техничке контроле рударских пројеката одговоран је 

привредни субјект који је извршио техничку контролу.” 

 

                                                          Члан 77. 

У члану 77. став 1. тачка 3) речи: „или у надлежном органу јединице локалне 

самоуправе.” бришу се.              

                                                                

                                                          Члан 78. 

Назив одељка  „4. Одобрење за извођење рударских радова” мења се и гласи: „4. 

Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова” 

 

                                                     Члан 79. 

Члан 79. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 79.  

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, које издаје 

Министарство, односно надлежни покрајински орган, на захтев носиоца одобрења за 

експлотацију и/или експлоатационо поље. 

Уколико се рударски радови не изводе у складу са одобреном пројектном 

документацијом и после истека рока за отклањање недостатака које је утврдио 

рударски инспектор, при чему рок за отклањање недостатака не може бити дужи од 

180 дана, примениће се одредбе члана 59. овог закона. 

Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова из 

става 1. овог члана престаје да важи: 

1) на захтев носиоца одобрења и подношењем пријаве о трајној обустави 

радова; 

2) истеком рока важења решења којим се одобрава изградња рударских објеката 

и/или извођење рударских радова. 

Решење о престанку важења одобрења из става 3. овог члана доноси 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, ако се претходно утврди 

инспекцијским извештајем да је извршена рекултивација извршена у складу са 

одобреном пројектном документацијом. 
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Решење из ст. 1. и 3. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из ст. 1. и 3. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

                                                                           

                                                          Члан 80. 

 Члан 80. мења се и гласи:   

             „Члан 80.  

Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова из 

члана 79. овог закона садржи: 

1) податке о инвеститору: тачан назив, матични број и седиште;  

2)  врсту и тип рударског пројекта, назив и саставне делове пројекта; 

3) назив лежишта и врсту минералне сировине број експлоатационог поља, 

годишњи капацитет производње и назив јединице локалне самоуправе на којој ће се 

изводити рударски радови; 

4)  обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте; 

5) обавезе у вези санације и рекултивације простора, ангажовања лица са 

одговарајућом стручном спремом на пословима техничког руковођења, стручног 

надзора и безбедности и здравља на раду, благовременог извештавања надлежног 

органа и инспекцијских служби о вршењу рударских радова; 

6)  у случају када је одобрен пројекат за изградњу рударских објекта одређује се  

рок до када предузеће мора прибавити решење којим се одобрава извођење рударских 

радова на експлоатацији минералне сировине, који не може бити дужи од пет година;            

7)  врста и рок важења достављеног инструмента обезбеђења из члана 81. став 1. 

тачка 8) овог закона; 

8)   рок важења решења којим се одобрава извођење рударских радова, 

дефинисан у складу са доказом о праву својине или коришћења, односно службености 

за површину на којој је планирано извођење рударских радова, осим у случају 

експлоатације нафте и гаса;  

9) услове и обавезе у вези вршења експлоатације у погледу минималних и 

максималних растојања у циљу заштите људи и објеката, одређене техничким 

прописима, условима утврђеним решењима надлежних завода за заштиту споменика 

културе, као и других надлежних органа. 

Носилац решења којим се одобрава изградња рударских објеката и/или 

извођење рударских радова, може поднети захтев за продужење рока важења решења 

из става 1. тачке 8) овог члана, најкасније 30 дана пре истека предметног рока: 

Уз захтев за продужење одобрења за изградњу рударских објеката и/или 

извођење рударских радова  из става 1. овог члана подноси се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси односно покрајинској 

административној такси ако се извођење радова врши на територији покрајине; 

2) ситуациона карта тренутног стања у размери 1:2500 или у одговарајућој 

размери са уцртаним границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и 

другим објектима и контурама утврђених ресурса и резерви минералне сировине који 

се налазе на том пољу и jaснo назначеним границама и ознакама катастарских парцела 

у писаној и дигиталној форми са контуром пројектованих радова за наредни период за 

који се тражи продужење рока; 

3)   допунски рударски пројекат оверен од стране носиоца одобрења за 

експлоатационо поље и техничке контроле пројекта;  
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4)   доказ о праву својине или коришћења, закупа и/или сагласности, односно 

службености за површину на којој је планирано извођење рударских радова по  

пројекту и за површину на којој је планирана изградња рударских објеката до краја 

експлоатације  или за најмање пет наредних година, а све према динамици дефинисаној 

у пројекту.” 

 

                                                 Члан 81. 

Члан 81. мења се и гласи:   

                                                „Члан 81.  

Уз захтев за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење 

рударских радова из члана 79. овог закона доставља се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској  

административној такси када се експлоатација врши на територији покрајине; 

2)  рударски пројекат оверен од стране носиоца одобрења за експлоатационо 

поље и техничке контроле;  

 3) сагласност носиоца експлоатације и/или одобрења за експлоатационо поље 

на пројекат; 

4) изјашњење јединице локалне самоуправе надлежне за послове урбанизма у 

погледу усаглашености експлоатације са урбанистичко – планском документацијом и 

потребе израде планског документа нижег реда; 

5) доказ о праву својине или коришћења, закупа и/ли сагласности, односно 

службености за површину на којој је планирана изградња рударских објеката и 

извођење рударских радова за најмање десет година, осим у случају нафте и гаса када 

се доставља за период до десет година, а у случају експлоатације резерви минералних 

сировина које су од стартешког значаја за Републику Србију доставља се посебан акт 

Владе о утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације;  

6)  потврда о ресурсима и резервама минералних сировина; 

7) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се даје 

сагласност на Студију о процени утицаја експлоатације на животну средину; 

8)  сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе;  

9)  акт надлежног министарства за послове водопривреде; 

10) сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара 

издату од органа надлежног за послове заштите од пожара; 

            11) меница или доказ о гаранцији банке или коорпоративна гаранција за 

извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације у корист Републике Србије, издате ради обезбеђења уредног измирења 

обавезе извршења послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације, утврђене овим законом. 

 Прва гаранција банке или меница или коорпоративна гаранција за извршење 

послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације мора 

износити најмање 30% од износа предвиђеног главним рударским пројектом за послове 

санације и рекултивације и мора важити најмање три године од дана издавања 

гаранције.  

Свака следећа гаранција банке или  меница или коорпоративна гаранција за 

извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације мора износити најмање 30% вредности од преосталог износа за 

обављање послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 

експлоатације и мора важити најмање две године. 

Последња гаранција банке или  меница или коорпоративна гаранција за 

извршење послова санације и рекултивације деградираног земљишта услед 
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експлоатације мора да важи 60 дана дуже од планираног завршетка експлоатације 

рудника по главном рударском пројекту.  

Прва гаранција банке или  меница или коорпоративна гаранција треба да буде 

издата са клаузулом безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без приговора, с 

тиме да се уз меницу доставља и потврда банке о извршеној регистрацији менице 

(оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), и оригинал или оверени 

картон депонованих потписа и припадајуће менично овлашћење. 

Уколико носилац експлоатацијe изгуби право на експлоатацију према условима 

из овог закона, губи и гаранцију банке или  меницу или коорпоративну гаранцију за 

извршење послова рекултивације деградираног земљишта услед експлоатације, осим у 

случају када сам изврши рекултивацију. 

Надлежни орган искључиво врши проверу испуњености законом утврђених 

услова и не упушта се у оцену техничке документације, поднете уз захтев из става 1. 

овог члана. 

Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и 

други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова. 

Надлежни орган одбиће решењем захтев из става 1. овог закона ако: 

уз захтев није достављена комплетна документација из става 1. овог члана; 

2) ако подносилац захтева има неизмирена дуговања по основу обавезе плаћања 

накнада одређених сходно члану 135. и 136. овог закона; 

3) ако је за подносиоца захтева покренут ликвидациони или стечајни поступак. 

Решење из става 9. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор. 

На решење из става 9. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру. ” 

 

                                                       Члан 82. 

Члан 82. мења се и гласи:   

                                                „Члан 82.  

Рударски радови по рударском пројекту из члана 65. став 2. тачка 4) овог закона 

изводе се на основу одобрења које се издаје решењем Министарства, односно 

надлежног покрајински орган, на захтев носиоца истраживања односно носиоца 

експлоатације.  

Уз захтев за издавање одобрења доставља се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси, односно покрајинској  

административној такси када се експлоатација врши на територији покрајине; 

2) одобрење за истраживање, односно одобрење за експлоатацију и/или 

експлоатационо поље; 

3) рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина усаглашен 

са пројектом геолошких истраживања, оверен од стране техничке контроле;  

4) сагласност носиоца експлоатације односно истраживања на пројекат; 

5) сагласност власника, односно корисника или доказ о праву својине или 

коришћења, закупа и/ли сагласности, односно службености на земљишту које је 

одређено за извођење рударских радова на истраживању минералне сировине за 

површине терена обухваћене пројектом. 

Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и 

други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  
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На решење из става 1. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                                    Члан 83. 

Члан 83. мења се и гласи:   

                                                    „Члан 83.  

Извођењу рударских радова по техничким рударским пројектима и упрошћеним 

рударским пројектима може се приступити на основу пријаве која се подноси 

Министарству, односно надлежном покрајинском органу, пре почетка извођења 

радова.  

Уз пријаву из става 1. овог члана доставља се и примерак техничког рударског 

пројекта и упрошћеног рударског пројекта, с тиме да се уз примерак упрошћеног 

рударског пројекта за израду појединачних бушотина за нафту, гас и надземна 

постројења и уређаје за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса до сабирне 

станице треба доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима 

власника, односно корисника или доказ о праву својине, праву коришћења, праву 

закупа односно службености на земљишту које је захваћено радовима по упрошћеном 

пројекту.” 
 

                                                 Члан 84. 

Члан 84. мења се и гласи:   

                                                „Члан 84. 

Носилац експлоатације и носилац истраживања је дужан да о почетку извођења 

радова извести рударског инспектора и орган јединице локалне самоуправе, и 

надлежну установу заштите споменика културе на чијој територији ће изводити 

рударске радове најкасније 15 дана пре почетка извођења радова. ” 

                                                                                                         

                                                  

                                                   Члан 85. 

У члану 85. став 5. речи: „односно надлежни орган јединице локалне 

самоуправе.” бришу се. 

 

                   Члан 86. 

  Члан 86. мења се и гласи:  

                                                  „Члан 86. 

Рударски објекти реконструисани по техничком рударском пројекту могу се 

користити по поновном прибављању одобрења за употребу рударског објекта у складу 

са одредбама члана 85. овог закона.” 

 

                                                             Члан 87.  

    Члан 87. мења се и гласи:   

                                             „Члан 87. 

Употребна дозвола се издаје ако се утврди: 

1) да је рударски објекат или његов део изграђен у складу са рударским 

пројектом на основу кога је издато одобрење за изградњу рударских објеката и/или 

извођење рударских радова, у складу са прописима чија је примена обавезна при 

изградњи рударских објеката; 
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2) да су испуњени прописани услови у погледу мера безбедности и здравља на 

раду, заштите вода, заштите од пожара, заштите животне средине и други прописани 

услови за изградњу и коришћење те врсте објеката; 

          3) да су прибављене сагласности других органа у складу са посебним прописима, 

на основу услова издатих у процедури прибављања одобрења за вршење 

експлоатације; 

          4) да је решењем надлежног органа за заштиту од пожара утврђена подобност 

објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у 

техничкој документацији у складу са посебним прописом.”  
                                        

                                                      Члан 88. 

У члану 88. став 2. после речи: „животне средине,” додају се речи: „заштиту 

вода”.  

 

                                                      Члан 89. 

 Члан 89. став 1. мења се и гласи: 

„Министарство, односно надлежни покрајински орган, обављање техничког 

прегледа рударског објекта поверава привредном субјекту који има запослена лица са 

одговарајућом лиценцом.” 

У ставу 2. речи: „или органу једнице локалне самоуправе.” бришу се. 

 

                                                        Члан 90. 

Члан 90. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 90. 

Ако се ради утврђивања подобности за употребу рударског објекта, који је 

изграђен према пројектној документацији за коју је прибављено одобрење за извођење 

радова и/или за изградњу рударских објеката од стране Министарства, односно 

надлежног органа аутономне покрајине, мора вршити претходна провера инсталација, 

уређаја и постројења, стабилности или безбедности објекта, као и друга испитивања, 

или када је то предвиђено рударским пројектом, може се одобрити пуштање објекта у 

пробни рад. 

Решење о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад издаје надлежни орган 

који је издао одобрење за експлоатацију и/или експлоатационо поље. 

Одобрењем из става 2. овог члана утврђује се почетак и трајање пробног рада, 

који не може бити дужи од шест месеци. 

Пре пуштања објекта у пробни рад, носилац експлоатације и/или одобрења за 

експлоатационо поље је дужан да обавести надлежног рударског инспектора о почетку 

пробног рада и да образује стручну комисију која ће пратити резултат тог рада. 

По завршетку пробног рада, носилац експлоатације и/или одобрења за 

експлоатационо поље је дужан да затражи технички преглед објекта и да стави на увид 

документацију о резултатима пробног рада. 

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 2. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, жалба се подноси Министру.” 

 

                                                       Члан 91.  

  У члану 94. став 1. тачка 1) мења се и гласи:  
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„1) ситуациони план - карту експлоатационог поља у одговарајућој стандардној 

размери, и то пре почетка извођења радова на експлоатационом пољу и на крају сваке 

календарске године, као и по потреби на крају појединих фаза дефинисаних 

пројектном докуметацијом. Ситуациона карта израђена на крају године представља део 

документације у склопу годишњих извештаја о пословању.” 

 

                                                        Члан 92.  

Члан 98. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 98. 

Послове техничког руковођења може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) рударске 

струке, пет година радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за 

обављање тих послова и одговарајућу лиценцу.” 

Члан 93.  

Члан 99. мења се и гласи:  
                                                            „Члан 99. 

Послове стручног надзора при изградњи и реконструкцији рударских објеката 

према рударском пројекту може обављати лице које има стечено високо образовање на 

студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије) рударске струке, пет година 

радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за обављање тих послова и 

одговарајућу лиценцу. 

Стручни надзор при изградњи и реконструкцији рударских објеката према 

појединим деловима рударског пројекта могу обављати лица која имају стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) одговарајуће 

струке, пет година радног искуства на одговарајућим пословима и овлашћење за 

обављање тих послова. 

Стручни надзор у области заштите од пожара при изградњи, доградњи, и 

реконструкцији рударских објеката могу обављати лица која испуњавају услове 

прописане посебним прописима за вршење стручног надзора у области заштите од 

пожара.  

Стручни надзор при експлоатацији минералних сировина могу обављати лица 

која имају високо образовање стечено на основним академским студијама одговарајуће 

струке у трајању од најмање  пет година радног искуства на одговарајућим пословима 

и овлашћење за обављање тих послова. 

Послове надзора при извођењу рударских радова може обављати лице које има 

средњу стручну спрему одговарајуће струке, три године радног искуства на 

одговарајућим пословима и овлашћење за обављање тих послова.” 

 

                                                       Члан 94.  

Члан 100. мења се и гласи:  

                                                     „Члан 100. 

Израду рударских пројеката може обављати лице у својству главног пројектанта 

које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), рударске струке, пет година радног искуства на пословима израде рударских 

пројеката или на пословима техничког руковођења, надзора и другим стручним 
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пословима за које се пројекат израђује, овлашћење за обављање тих послова и 

одговарајућу лиценцу. 

Израду појединих делова рударског пројекта могу обављати лица у својству 

одговорног  пројектанта која имају стечено високо образовање на студијама другог 

степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) одговарајуће струке, три године радног искуства и 

овлашћење за обављање тих послова. ” 

                                                    

                                                    Члан 95.  

Члан 101. мења се и гласи:  

                                                  „Члан 101. 

Техничком контролом рударских пројеката може руководити лице у својству 

главног ревидента које има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), рударске струке, пет година радног искуства на 

пословима израде рударских пројеката, техничке контроле или на пословима 

техничког руковођења, надзора и другим стручним пословима у рударским објектима 

за које се пројекат израђује, овлашћење за обављање тих послова и одговарајућу 

лиценцу. 

Техничку контролу појединих делова рударског пројекта могу обављати лица у 

својству одговорног ревидента која имају стечено високо образовање на студијама 

другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) одговарајуће струке, три године радног 

искуства на пословима пројектовања или техничке контроле и овлашћење за обављање 

тих послова. ” 

 

                                                     Члан 96.  

Члан 102. мења се и гласи:  

                                                     „Члан 102. 

Пословима безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и  

рударских мерења и израде рударских планова може руководити лице које има стечено 

високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) рударске 

струке, пет година радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за 

обављање тих послова и одговарајућу лиценцу. ” 

 
                                                     
 

                                                    Члан 97.  

Члан 104. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 104.  

Лиценце за физичка лица у области вршења геолошких истраживања су: 

1) Лиценца за пројектовање, техничку контролу, извођење и стручни надзор 

геолошких истраживања: 

(1) за истраживање минералних сировина; 

(2) за истраживање нафте и природног гаса; 

(3) за хидрогеолошка истраживања и истраживање геотермалних ресурса;  

(4) за инжењерскогеолошкa-геотехничка истраживања;  

(5) за геофизичка истраживања и испитивања;  
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(6) за регионална геолошка истраживања; 

(7) за петролошка и геохемијска истраживања; 

(8) за минералошка и кристалографска истраживања; 

(9) за палеонтолошка истраживања. 

2) Лиценца за компетентно лице за оцену елабората о ресурсима и резервама: 

(1) за чврсте минералне сировина; 

(2) за нафту и природни гас. 

          Лиценце за физичка лица у области рударства су: 

          1) Лиценца за пројектовање и техничку контролу:  

 (1) за површинску експлоатацију чврстих енергетских сировина;  

 (2) за површинску експлоатацију металичних и неметаличних сировина; 

 (3) за подводну експлоатацију минералних сировина;   

 (4) за за подземну експлоатацију угљева; 

 (5)за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина; 

    (6) за нафту и гас; 

    (7) за припрему минералних сировина; 

    (8) за управљање рударским отпадом. 

 

          2) Лиценца за извођење рударских радова, стручни надзор и техничку контролу 

објеката за прибављање употребне дозволе:   

(1) за површинску експлоатацију чврстих енергетских сировина;  

(2) за површинску експлоатацију металичних и неметаличних сировина; 

(3) за подводну експлоатацију минералних сировина;   

            (4) за подземну експлоатацију угљева; 

            (5) за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних 

сировина; 

            (6) за нафту и гас; 

(7) за припрему минералних сировина; 

(8) за минирање;  

(9) за управљање рударским отпадом. 

3) Лиценца за послове заштите животне средине при експлоатацији минералних 

сировина; 

4) Лиценца за обављање рударских мерења и израду рударских планова;  

5) Лиценца за компетентно лице за рударство:  

(1) за површинску експлоатацијуминералних сировина; 

(2) за подземну експлоатацијуминералних сировина; 

3) за подводну експлоатацију минералних сировина,  

(4) за нафту и гас; 

5) за припрему минералних сировина. 

Лиценце за физичка лица из става 1. овог члана могу да добију физичка лица 

која имају: 

1) одговарајућу стручну спрему; 

2) овлашћење за обављање послова у складу са одредбама овог закона;  

3) пет годинa радног искуства на одговарајућим пословима, осим у случају 

лиценце за компетентно лице за геологију и компетентно лице за рударство за које је 

потребно десет година радног искуства. ” 

 

                                                      Члан 98. 

Члан 105. мења се и гласи:  

                                                    „ Члан 105. 
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Лиценце за правна лица за обављање одређених послова у области геолошких 

истраживања су:  

1) за израду и техничку контролу геолошке техничке документације: 

(1) за нафту и природан гас; 

(2) за чврсте минералне сировине; 

(3) за подземне воде и хидрогеотермалне ресурсе; 

(4) за петрогеотермалне ресурсе; 

(5) за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања;  

(6) за геофизичка истраживања; 

(7) за основна геолошка истраживања. 

2) извођење геолошких истраживања и стручни надзор за извођење геолошких 

истраживања: 

(1) за нафту и природан гас; 

(2) за чврсте минералне сировине; 

(3) за подземне воде и хидрогеотермалне ресурсе; 

(4) за петрогеотермалне ресурсе; 

(5) за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања;  

(6) за геофизичка истраживања; 

7) за основна геолошка истраживања. 

Лиценце за правна лица за обављање одређених послова у области рударства су:  

1) лиценце за израду и техничка контрола инвестиционо-техничке 

документације за извођење рударских радова и израду планова за управљање 

рударским отпадом и то: 

(1)   за површинску експлоатацију чврстих енергетских сировина; 

            (2) за површинску експлоатацију неметаличних минералних сировина за 

грађевинске материјале; 

            (3)  за подводну експлоатацију минералних сировина;  

(4)    за површинску експлоатацију металичних минералних сировина и других 

неметаличних сировина; 

(5) за подземну експлоатацију угљева; 

(6) за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних 

сировина; 

(7) за нафту и гас; 

(8) за извођење радова на минирању у складу са овим Законом; 

(9) управљање рударским отпадом. 

2) лиценце за извођење рударских радова, вршење стручног надзора и техничке 

контроле ради издавања употребне дозволе и управљање рударским отпадом и то: 

(1) за површинску експлоатацију чврстих енергетских сировина; 

(2) за површинску експлоатацију неметаличних минералних сировина за 

грађевинске материјале; 

(3) за површинску експлоатацију металичних минералних сировина и других 

неметаличних сировина; 

(4) за подводну експлоатацију минералних сировина; 

(5) за подземну експлоатацију угљева; 

(6) за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних 

сировина; 

(7) за нафту и гас; 

(8) за извођење радова на минирању у складу са овим Законом; 

(9) управање рударским отпадом.” 
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                                                           Члан 99. 

Члан 106. мења се и гласи:  

                                                          „Члан 106. 

 Испуњеност услова за издавање лиценци из члана чл. 104. и 105. овог закона 

решењем утврђује Министарство, на предлог радних група које образује Министар. 

Актом о образовању радних група из става 2. овог члана утврђују се задаци и 

обавезе њених чланова. 

Радне групе из става 2. овог члана имају седам чланова од чега два члана из 

Министарства, а пет чланова из редова струковних удружења, организација и 

институција. 

Подаци о личности у лиценцама из става 1. овог члана садрже:  име и презиме 

личности, датум и место рођења. 

 Министар ближе прописује услове, начин издавања лиценци, одузимања, 

садржину и образац лиценце из чл. 104. и 105.овог закона. 

За издавање решења из става 1. овог члана подносилац захтева плаћа 

републичку административну таксу. 

Издату лиценцу на предлог радне групе Министар ће одузети решењем, ако се 

на основу достављених података утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно 

обавља послове за које је лиценца издата.  

Решење из ст. 1. и 7. овог члана је коначно и против њега се може покренути 

управни спор.  

Министарство води евиденцију о свим издатим лиценцама у коју се уносе исти 

подаци као подаци у лиценцама. У евиденцију имају право увида сви заинтересовани 

субјекти. ” 

 

                                                  Члан 100. 

После члана 116. додаје се члан 116а који гласи:   

                                                 „Члан 116а 

У рудницима са подземном експлоатацијом у којима могу настати потенцијалне 

опасности, пожари, упале и експлозије метана и угљене прашине, продора гасова, 

песка, воде и муља, зарушавања јамских просторија, носилац експлоатације дужан је 

да организује свакодневна дежурства у циљу контроле примене мера заштите и 

безбедности запослених и правовременог реаговања  на лицу места у случају потребе. 

Одговорно лице које обавља послове дежурства дужно је да у случају из става 1. 

овог члана предузме све неопходне мере за спречавање наступања тежих последица по 

безбедност запослених и имовине и да о томе, без одлагања, обавести носиоца 

експлоатације, рударског инспектора и орган унутрашњих послова. ” 
                                                                                                              

                                                   Члан 101. 

 У члану 119. после речи: „носиоца експлоатације” додају се речи: „и 

носиоца истраживања.”  

 

                                                    Члан 102. 

             Члан 121. мења се и гласи:      

                                                   „Члан 121. 

Одлагање и управљање рударским отпадом врши се на основу дозволе за 

управљање рударским отпадом коју издаје Министарство, односно надлежни 

покрајински орган, у складу са планом управљања отпадом и другом пратећом 
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документацијом, којом се дефинише врста, начин управљања и извештавања, као и 

друге обавезе по питању управљања и рударским отпадом. 

Влада ће утврдити услове и поступак издавања дозволе за управљање отпадом, 

као и критеријуме, карактеризације, класификације и извештавања о рударском 

отпаду.” 

                                                     

 

                                                    Члан 103. 

 У члану 122. после речи: „радиоактиван” тачка се замењује запетом и додају 

се речи: „као ни отпад настао индустријском прерадом минералних сировина.” 

                                                                 

                                                                Члан 104. 

Члан 123. мења се и гласи:  

                                                    „Члан 123. 

Напуштени рудници и рударски објекти су објекти 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 експлотацију и/или експлоатационо поље и не може се утврдити власништво над 

предметним простором. 

Влада ће утврдити услове, критеријуме, програмирање, поступак и начин 

вршења санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката из став 1. 

овог члана. 

Средства потребна за решавање вршења санације и рекултивације напуштених 

рудника и рударских објеката из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета Републике 

Србије. ” 

                                                   Члан 105.  

Члан 125. мења се и гласи:  

                                                   „Члан 125. 

Поступци санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката 

се обављају на основу: 

1)  елабората затеченог стања, рударских радова и објеката; 

2) пројекта инжењерско-геолошких истраживања ради утврђивања техничко-

технолошких подлога за израду пројекта санације и рекултивације;  

3) пројекта санације и рекултивације напуштених рудника и рударских 

објеката. 

Министар прописује садржину елабората и пројеката из става 1. овог члана, у 

складу са савременим научним достигнућима и правилима рударске и осталих струка. 

” 

                                                                                                             

                                                    Члан 106. 

У члану 126. речи: „као и радови на геотермалним бушотинама.” бришу се. 

 

                                                               Члан 107. 

Члан 127. мења се и гласи:  

                                                     „Члан 127. 
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Ако из било ког разлога дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације 

у јамама или појединим ревирима или деловима јама, површинским коповима или на 

пољима за експлоатацију нафте и гаса, носилац експлоатације и/или одобрења за 

експлоатационо поље је дужан да обавести орган који је издао одобрење за 

експлоатацију и/или одобрења за експлоатационо поље, односно одобрење за извођење 

рударских радова, најкасније 30 дана пре обуставе радова.” 

 

                                                      

                                                    Члан 108.  

У члану 128. став 2. после речи: „обуставе рада,” додају се речи: „ привредно 

друштво са већинским државним капиталом као”. 

 

                                                   Члан 109. 

Члан 130. мења се и гласи:  

                                                   „Члан 130. 

Носилац експлоатације је дужан да у току и по завршетку извођења радова на 

експлоатацији, а најкасније у року од једне године од дана завршетка радова на 

површинама на којима су рударски радови завршени, изврши рекултивацију земљишта 

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

саставни део главног или допунског рударског пројекта. 

О мерама из става 1. овог члана извештава се Министарство, односно надлежни 

покрајински орган и министарство надлежно за послове пољопривреде и 

водопривреде, односно министарство надлежно за послове заштите животне средине. 

Уколико се отвори поступак ликвидације или стечаја над носиоцем 

експлоатације приоритетно се из ликвидационе или стечајне масе подмирују трошкови 

санације и рекултивације земљишта на којем је вршена експлоатација. ” 

 

                                                      Члан 110.  

Члан 134. мења се и гласи:  

                                                      „Члан 134. 

За коришћење података и документације основних геолошких истраживања која 

се као послови од јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за 

коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна 

својина - државна својина, по основу концесионих уговора, плаћа се накнада у висини 

до 5% од реалне вредности изведених истраживања на одређеном истражном простору.  

Средства остварена у складу ставом 1. овог члана су приход буџета Републике 

Србије. 

Висина и начин плаћања накнаде из става 1. овог члана утврђује се посебним 

актом који доноси Министар.” 

                                                      

                                                    Члан 111.  

У члану 135. став 2. после речи: „геолошких ресурса” додају се речи: „и накнаду 

за задржавање истражног простора.” 

Став 2. мења се и гласи: 

„Висина накнада из става 1. овог члана одређује се у износу од 10.000,00 

динара, по километру квадратном истражног простора, осим у случају истражног 

простора мањег од 0,5 километара квадратних када накнаде износе 5.000,00 динара.”  

Став 3. мења се и и гласи:  

„Начин плаћања накнада из става 1. овог члана ближе одређује Влада.”  
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                                                       Члан 112.  

 У члану 136. став 1. тачка  9) брише се.  

 У ставу 5. после речи: „материјала ” додају се речи:  „ и магнезита”. 

 Став 9. мења се и гласи:  

„Начин плаћања накнаде и услове одлагања плаћања дуга по основу накнада из 

става 1. овог члана ближе одређује Влада.” 

 
                                                      

                                                  Члан 113. 

            Члан 137. мења се и гласи:  

                                                „Члан 137. 

Средства остварена у складу са чланом 136. овог закона од накнаде за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су 

буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се врши експлоатација. 

Од средстaва из става 1. овог члана која припадају буџету Републике, 35% се 

користи у складу са годишњим програмом ради подстицања развоја рударства и 

спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних 

сировина, који се доноси у складу са Стратегијом, као и планом и програмима 

остваривања Стратегије. 

Годишњим програмом из става 2. овог члана утврђује се коришћење остварених 

средстава, врсте и обим радова, услови и начин коришћења средстава намењених за 

реализацију програма. 

Влада доноси годишњи програм из става 2. овог члана, на предлог 

Министарства.  

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији 

се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера који доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне 

заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у 

циљу побољшавања услова живота, на који сагласност даје Министарство, односно 

надлежни орган аутономне покрајине. 

Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства 

остварена у складу са чланом 136. овог закона од накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике 

Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се 

територији врши експлоатација, у висини од 10% су приход буџета аутономне 

покрајине.” 
 
 

                                                     Члан 114.  

Члан 138. мења се и гласи:  

                                                     „Члан 138. 

Ради ефикаснијег прикупљања, обраде, архивирања, претраживања и 

дистрибуцију геолошких података и информација, једноставнијег и ефикаснијег 

приступа геолошким подацима и информацијама о основним геолошким 

карактеристикама и ресурсима Републике Србије, једноставнијег праћења, ажурирања 

и анализирања резултата геолошких истраживања, у циљу оптималног планирања и 

пројектовања геолошких истраживања, као и ради ефикасног прикупљања, обраде, 
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праћења и евиденције података неопходних за спровођење Минералне политике и 

политике развоја и Стратегије у области рударства, Министарство води: 

1) Геолошки информациони систем Србије; 

2) Информациони систем за геолошка истраживања и рударство;  

3) Катастар истражних и експлоатационих простора подземних вода; 

4) Катастар истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса; 

5) Катастар истражних простора и експлоатационих поља чврстих минералних 

сировина, нафте и гаса; 

6) Катастар лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса; 

7) Катастар поља рударског отпада; 

8) Катастар напуштених рудника и рударских објеката;  

9)  Катастар активних и санираних рударских објеката;  

10) Књигу исправа. 

Министар ближе прописује услове и начин прикупљања, обраде и чувања 

података, Геолошког информационог система (у даљем тексту ГеолИСС) и 

Информационог система за геолошка истраживања и рударство (у даљем тексту ИС 

ГИР), као и услове размене података са међународним геолошким и рударским 

информационим системима. 

Информациони системи и катастри из става 1. овог члана садрже податке о 

личности и то: име и презиме личности, датум и место рођења личности. 

Министар ближе прописује начин вођења и садржину катастра из става 1. овог 

члана, књиге исправа и начин управљања и размене података, начин одржавања и 

коришћења.  

У катастар из става 1. овог члана тач. 3)-9), књигу исправа и информациони 

систем за геолошка истраживања и рударство имају право увида сви заинтересовани 

субјекти, за који се плаћа републичка административна такса.  

Министарство сарађује са републичким и другим органима, јавним и другим 

предузећима и установама које прикупљају и чувају податке из области геолошких 

проучавања и истраживања геолошких ресурса, као и истраживања и експлоатације 

минералних сировина и других геолошких ресурса.” 

 

                                                       Члан 115.  

У члану 139. став 1. после речи : „истражних”  додају се речи: „простора”. 

Став 5. мења се и гласи::  

„У катастар истражних и експлоатационих простора подземних вода и 

хидрогеотермалних ресурса уносе се сви подаци из одобрења за истраживање и 

одобрења за коришђење на одређеном експлоатационом простору, утврђена количина 

подземних вода која се користи, као и основни подаци из елабората о резервама 

подземних вода. ” 

Додају се ст. 6. и 7. који гласе:  

 „У катастар истражних и експлоатационих простора петрогеотермалних 

ресурса уносе се сви подаци из одобрења за истраживање и одобрења за коришћење на 

одређеном експлоатационом простору, као и основни подаци из елабората о утврђеној 

потенцијалности ресурса, односно елабората о коришћењеу ресурса.  

 Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да Министарству достави 

податке о носиоцу истраживања, истражном простору и предмету одобрених и 

реализованих геолошких истраживања и све податке везане за вршење експлоатације.” 

 

                                                       Члан 116.  

Члан 140. став 1. мења се тако да гласи:  
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„Катастар лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса 

воде Министарство односно надлежни орган аутономне покрајине.” 

У ставу 2. речи: „простирању” замењују се речима: „обухвату”. 

  

                                                      Члан 117.  

 У члан 142. мења се став 2. тако да гласи:  

„Књигу исправа сачињавају одобрење за извођење геолошких истраживања, 

одобрење за задржавање истражног простора, одобрење за експлоатационо поље или 

одобрење за експлоатацију, одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење 

рударских радова и употребна дозвола, као и други подаци који се односе на геолошко 

истраживање и експлоатацију минералних сировина. ” 

 

                                                      Члан 118.  

Члан 143. мења се и гласи: 

                                                     „Члан 143. 

ГеолИСС представља основу за сагледавање геолошких ресурса Републике 

Србије, појава и лежишта минералних сировина и подземних вода, израду различитих 

врста и намена геолошких карата, израду карте геолошких хазарда и ризика, као и 

спровођење свих врста активности у области геолошког планирања, одлучивања и 

пројектовања геолошких истражних радова, остваривање глобалне геокомуникације и 

комерцијализације геолошких информација. 

ИС ГИР обезбеђује формирање, класификовање, одржавање, презентацију и 

дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база података о: одобреним 

геолошким истраживањима, рудним резервама, рудничкој инфраструктури, архивској 

документацији и одобрењима, лиценцама и потврдама, катастру истражних и 

експлоатационих поља, катастру лежишта и биланса минералних сировина, катастру 

рударских радова и објеката, катастру рударског отпада и напуштених, санираних и 

затворених рудника, књизи исправа, финансијским обавезама у погледу накнаде коју 

плаћа носилац истраживања и експлоатације, извршеног надзора и наложених мера од 

стране инспекцијских служби, производњи и потрошњи минералних сировина и друге 

информације од значаја. 

 Подаци из ГеолИСС и ИС ГИР информационог система су јавни, односно 

доступни за коришћење у складу са овим законом. 

Надлежни орган аутономне покрајине дужан је да Министарству достави 

податке потребне за вођење ИС ГИР-а у складу са ставом 1. и 2. овог члана.  

ГеолИСС и ИС ГИР чини саставни део јединственог информационог система 

Републике Србије, који надлежни орган аутономне покрајине користи.” 

                                                      

                                                     Члан 119.  

Члан 145. мења се и гласи:  

„Инспекцијски надзор над применом одредаба и прописа донетих за његово 

спровођење врши Министарство, преко геолошких и рударских инспектора. 

Садржина, границе, овлашћења, права и обавезе при вршењу инспекцијског 

надзора утврђени су овим законом и посебним прописима из области инспекцијском 

надзора.  

У случају вршења геолошких истраживања и експлоатације на основу решења 

издатих од стране надлежног покрајинског органа по основу вршења поверених 

послова, инспекцијски надзор над применом одредаба и прописа донетих за његово 

спровођење врши надлежни орган аутономне покрајине. 

Послови из става 2. овог члана врше се као поверени. 
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Инспектор из ст. 1. и 2. овог члана има службену легитимацију, ознаку и 

одговарајућу опрему.  

Службена легитимација садржи: мали грб Републике Србије; организациони 

положај и назив надлежне инспекције; име и презиме инспектора; слику инспектора; 

јединствени број легитимације; области у којима је инспектор надлежан да врши 

надзор и овлашћења инспектора за предузимање радњи и налагање мера у 

инспекцијском надзору; потпис и печат надлежног органа. 

 Изглед обрасца службене легитимације и врсту опреме геолошких и рударских 

инспектора прописује Министар.” 

  

                                                     Члан 120.  

 Члан 146. мења се и гласи:  

  „Послове геолошког инспектора може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), геолошке 

струке и радно искуство од најмање пет година на пословима геолошких истраживања, 

положен стручни испит и испит за инспектора. 

Послове рударског инспектора може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), рударске 

струке, технолошко-металуршке струке или електро струке електро-енергетског смера, 

односно машинске струке и радно искуство од најмање пет година на пословима 

експлоатације минералних сировина, положен стручни испит и испит за инспектора. 

Рударски инспектор који врши надзор над рударским објектима који су 

угрожени метаном или опасном угљеном прашином, мора имати најмање три године 

радног искуства у јамама са метаном или опасном угљеном прашином или на 

пословима истраживања и експлоатације нафте и гаса. ” 

 

       Члан 121. 

У члану 157. став 1. мења се тачка 8) тако да гласи:  

   „8) узме већу количину минералних сировина за геолошко истраживање од 

одобрене количине (члан 39а); ” 

После тачке 10) додају се тач. 11) 12),13) 14) 15) 16) 17) 18) и 19) које гласе:  

11) не врше примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за 

потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 

грађевинских, рударских и других објеката (члан 21. став 2.);  

12)  изводе геолошка истраживања без одобрења за истраживање (члан 30. став 

1.,  и члан 31. став 1 );  

13)  врши наставак геолошких истраживања без одобрења (члан 35.);  

14) врши инжењерскогеолошко 

-геотехничка истраживања без пријаве радова (члан 31а став 2.);  

15) врши геолошка истраживања геотермалних ресурса за потребе снабдевања 

топлотнoм енергијом породичног домаћинстава физичког лица без пријаве радова 

(члан 31б став 2.);  

16) врши задржавање права на истражни простор у циљу припреме 

документације за одобрење за експлоатацију без одобрења (члан 35б. );  

17) врши експлоатацију шљунка и песка из алувијалних наноса савремених 

речних токова и приобалног земљишта без сагласноати (члан 51ж. ); 

18) врши коришћење експлоатационог простора и ресурса и/или резерви 

подземних вода и геотермалних ресурса ниске енталпије без одобрења (члан 51а.); 
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19) не омогући геолошком инспектору улазак у пословне и погонске просторије 

или разгледање пројеката и планова, извештаја и друге документације о стању 

геолошких радова, или ако на други начин омета инспектора у вршењу инспекцијског 

надзора (члан 44. тачка 14).”       

                                                  

                                                Члан 122.  

У члану 158. став 1. мења се тачка 3) тако да гласи: 

„3) ако израду рударских пројеката и техничку контролу повери предузећу које 

не испуњава прописане услове из члана 54. став 1. овог закона;” 

Тачке 4), 6), 7) и 8) мењају се и гласе: 

        „4) врши експлоатацију без одобрења издатих у складу са чланом 55. став 1. и 

чланом 63а став 1. овог закона; 

            „6) врши изградњу рударских објеката и изводи рударске радове без 

одговарајуће техничке документације и без одобрења надлежног органа (члан 79. став 

1 и члан 82. став 1.); 

 7) не пријави извођење радова по техничком и упрошћеном рударском пројекту 

из члана 83. става 1. овог закона; 

8) не извести рударског инспектора и орган јединице локалне самоуправе у 

одређеном року о почетку рударских радова на експлоатацији (члан 84. овог закона); ” 
                                                    

                                                       Члан 123.  

У члану 159. став 1. тачка 2) мења се и гласи:  

„2) не достави примерак елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким 

условима изградње објекта, завршног и годишњег извештаја о резултатима геолошких 

истраживања, односно извештаје о радовима и резултатима тих радова (члан 28. ст 1. и 

2. и члан 29. став 1); ”  

 

                                                     Члан 124. 

Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона наставиће се 

по прописима по којима су започети.  
Министарство, односно надлежни покрајински орган преузеће од надлежног 

органа јединице локалне самоуправе предмете и архиву за послове које је орган 

јединице локалне самоуправе орган обављао као поверене.     

                                                  

                                                     Члан 125. 

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана 

ступања на снагу овог закона. 

 

                                                    Члан 126.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ АКТА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО 

ДОПУЊУЈУ 
 

 
Члан 1. 

           Овим законом уређују се мере и активности минералне политике и начин њеног 

остваривања, ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 

РУДАРСТВА, услови и начин извођења геолошких истраживања минералних и других 

геолошких ресурса, истраживања геолошке средине, као и геолошка истраживања ради 

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

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ терена, начин класификације ресурса и резерви минералних 

сировина и подземних вода, И  ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, експлоатација резерви 

минералних сировина и геотермалних ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ ресурса, изградња, 

коришћење и одржавање рударских објеката, постројења, машина и уређаја, извођење 

рударских радова, управљање рударским отпадом, поступци санације и рекултивације 

напуштених рударских објеката, као и надзор над спровођењем овог закона.  

 
Члан 2. 

          Образује се Геолошки завод Србије, као посебна организација, са својством 

правног лица. 

 

2. Појмови 

 
Члан 3. 

     Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

  1) геолошка средина је део земљине коре који чине: земљиште са зонама аерације и 

минералног прихрањивања биљака, стене, површинске и подземне воде, минерални и 

други геолошки ресурси;  

   2) геолошки ресурси обухватају: простор са својим геолошким, амбијенталним и 

другим карактеристикама, минералне ресурсе, ресурсе подземних вода и геотермалне 

ресурсе; 

3) минерални ресурси су необновљиви геолошки ресурси у таквом облику и са 

таквим квалитетом и количином да постоје рационални изгледи за њихову могућу 

економичну експлоатацију, али су у време извештавања неексплоатабилни. Минерални 

ресурси обухватају: ресурсе фосилних горива, металичне и неметаличне минералне 

ресурсе. Минерални ресурси су према растућој геолошкој проучености и поузданости 

издвојени у класе: претпостављени, индицирани и измерени;  

      3) МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ СУ ДЕО ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, УТВРЂЕНИ 

АДЕКВАТНИМ МЕТОДАМА И ПОСТУПЦИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ – ЛЕЖИШТУ, КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ У ТАКВОМ ОБЛИКУ, 

КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ ДА ПОСТОЈЕ РАЦИОНАЛНИ ИЗГЛЕДИ ЗА ЊИХОВУ 

ЕКОНОМИЧНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, АЛИ КОЈА У ВРЕМЕ ИЗВЕШТАВАЊА НИЈЕ 

ДОКАЗАНА. МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ ОБУХВАТАЈУ РЕСУРСЕ ЧВРСТИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (МЕТАЛИЧНЕ, НЕМЕТАЛИЧНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ) И 

ТЕЧНИХ И ГАСОВИТИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (НАФТА, КОНДЕЗАТИ И 

ПРИРОДИ ГАС). ПРЕМА СТЕПЕНУ ГЕОЛОШКЕ ИСТРАЖЕНОСТИ, ЧВРСТИ 

МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ СЕ ДЕЛЕ (КЛАСИФИКУЈУ) НА: ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ, 

ИНДИЦИРАНЕ И ИЗМЕРЕНЕ. РЕСУРСИ ТЕЧНИХ И ГАСОВИТИХ МИНЕРАЛНИХ 
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СИРОВИНА ДЕЛЕ СЕ НА КЛАСЕ: ПЕРСПЕКТИВНИ РЕСУРСИ, УСЛОВНИ 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВЕДЕНИ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ.” 

   4) ресурси подземних вода су обновљиви геолошки ресурси који обухватају све 

врсте подземних вода (питке, минералне и термалне) без обзира на њихов квалитет и 

температуру; 

    5) геотермални ресурси представљају скуп обновљивих геолошких ресурса који 

обухвата подземне воде и топлоту стенских маса из којих је могуће издвајање топлотне 

енергије; 

5) ГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ ПРЕДСТАВЉЈУ СКУП ОБНОВЉИВИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА КОЈИ ОБУХВАТА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ТОПЛОТУ 

СТЕНСКИХ МАСА ИЗ КОЈИХ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДВАЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

ГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ ОБУХВАТАЈУ: СУБГЕОТЕРМАЛНЕ РЕСУРСЕ СА 

ТЕМПЕРАТУРОМ ВОДЕ И ТОПЛОТОМ СТЕНСКИХ МАСА ДО 30 °C; РЕСУРСЕ 

НИСКЕ ЕНТАЛПИЈЕ ИЗ КОЈИХ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДВАЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 30 °C – 100 °C; И РЕСУРСЕ СРЕДЊЕ И ВИСОКЕ ЕНТАЛПИЈЕ ИЗ 

КОЈИХ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗДВАЈАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРЕКО 

100 °C;” 

        5а) ЕНТАЛПИЈА ПРЕДСТАВЉА УКУПНУ ЕНЕРГИЈУ ТЕРМОДИНАМИЧКОГ 

СИСТЕМА, КОЈУ ЧИНИ СУМА УНУТРАШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ 

ПРОИЗВОДА ПРИТИСКА И ЗАПРЕМИНЕ СИСТЕМА; 

   6) техногени минерални ресурси представљају део минералних ресурса насталих у 

процесу експлоатације, припреме и прераде примарних минералних сировина, као и 

секундарних концентрација, а налазе се у рудничким и флотацијским одлагалиштима, 

пепелиштима, депонијама металуршке шљаке и другим депонијама; 

   7) минералне сировине су концентрације минералних материја, органског и 

неорганског порекла, које се при одређеном степену развоја технике и технологије, 

могу економично користити, било у природном стању или након одговарајуће прераде. 

Обухватају све врсте угља и уљних глинаца (шкриљаца), угљоводонике у течном и 

гасовитом стању (нафта и гас) и остале природне гасове, радиоактивне минералне 

сировине, металичне минералне сировине, укључујући племените и ретке метале, 

неметаличне минералне сировине, укључујући и сировине за добијање грађевинског 

материјала, драго и полудраго камење, све врсте соли и соних вода, подземне воде из 

којих се добијају корисне минералне сировине и геотермална енергија, подземне воде 

везане за рударску технологију и гасови који се са њима јављају и техногене минералне 

сировине; 

8) резерве минералних сировина представљају геолошки утврђене количине 

минералних ресурса, у неком лежишту за које је доказано да се при одређеним 

техничким, технолошким, економским и еколошким условима могу експлоатисати, а 

које су према растућој геолошкој проучености и поузданости издвојене у класе: 

вероватне и доказане; 

     8) РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНЕРАЛНЕ 

РЕЗЕРВЕ) СУ ДЕО МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА У ЛЕЖИШТУ, КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ У 

ТАКВОМ ОБЛИКУ, СА ТАКВИМ КВАЛИТЕТОМ И У ТАКВОЈ КОЛИЧИНИ ЗА 

КОЈУ ЈЕ ДОКАЗАНА ТЕХНИЧКА ИЗВОДЉИВОСТ, ЕКОНОМСКА ИСПЛАТИВОСТ 

И ЕКОЛОШКА ПРИХВАТЉИВОСТ ЊИХОВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. МИНЕРАЛНЕ 

РЕЗЕРВЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ КОМЕРЦИЈАЛНО ЕКСПЛОАТАБИЛАН ДЕО 

ИЗМЕРЕНИХ И/ИЛИ ИНДИЦИРАНИХ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА, ОД КОЈИХ СЕ 

ОДБИЈАЈУ ПРЕДВИЂЕНИ ГУБИЦИ И РАЗБЛАЖЕЊА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ; 

        8а) КЛАСИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЈЕ 

РАЗВРСТАВАЊЕ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У ОДГОВАРАЈУЋЕ 
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КЛАСЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД: СТЕПЕНА ЊИХОВЕ ГЕОЛОШКЕ ИСТРАЖЕНОСТИ 

И ПРОУЧЕНОСТИ, ПРОЦЕНЕ МОГУЋНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И НИВОА ЊЕНЕ РЕНТАБИЛНОСТИ. РЕЗЕРВЕ ЧВРСТИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА СУ ПРЕМА РАСТУЋОЈ ГЕОЛОШКОЈ 

ПРОУЧЕНОСТИ, ПОУЗДАНОСТИ И РАЗМАТРАЊУ МОДИФИКУЈУЋИХ 

ФАКТОРА (ФАКТОРА И ПОКАЗАТЕЉА ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКЕ ОЦЕНЕ), 

ИЗДВОЈЕНЕ У КЛАСЕ: ВЕРОВАТНЕ РЕЗЕРВЕ И ДОКАЗАНЕ РЕЗЕРВЕ, А РЕЗЕРВЕ 

НАФТЕ, КОНДЕНЗАТА И ПРИРОДНИХ ГАСОВА НА МОГУЋЕ, ВЕРОВАТНЕ И 

СИГУРНЕ;” 

      9) геолошка истраживања су комплексан процес и низ активности који обухватају 

примену одговарајућих метода и техничких средстава који се изводи са циљем да се 

упознају развој, састав и грађа земљине коре, пронађу, испитају и геолошко-економски 

оцене минерални и други геолошки ресурси, истраже и утврде резерве минералних 

сировина и могућност њихове експлоатације, утврде и оцене геолошке, инжењерско-

геолошке и хидрогеолошке одлике терена који се истражује, посебно са аспекта 

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

утврде и елиминишу штетни утицаји геолошких и техногених процеса на геолошку и 

животну средину и културна добра и добра која уживају претходну заштиту;  

          9А) НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ОБУХВАТАЈУ ОНЕ МИНЕРАЛНЕ РЕСУРСЕ 

КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО: ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН (ТГК); 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ (УКРАСНИ) КАМЕН (АГК); СИРОВИНЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКАРСКИХ, КЕРАМИЧКИХ И ВАТРОСТАЛНИХ 

МАТЕРИЈАЛА, СИРОВИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕМЕНТА И КРЕЧА,КАО И 

ПЕСАК И ШЉУНАК У ИНДУСТРИЈИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ; 

         9Б) ПРИРОДНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈЕ СТЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

КОЈИ СЕ ДОБИЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА БЕЗ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА, ОДНОСНО ПРИМЕНОМ САМО 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ РУЧНИХ АЛАТА (ЧЕКИЋ, ДЛЕТО, МАЦОЛА, ЋУСКИЈА И 

СЛ.), КОЈИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ПРИРОДНОМ 

СТАЊУ (НЕОБРАЂЕН, ПОЛУОБРАЂЕН ИЛИ ОБРАЂЕН) КАО: ГРАЂЕВИНСКИ 

КАМЕН (СЕЧЕН, ЦЕПАН, ЛОМЉЕН); УКРАСНИ КАМЕН (ЗА ПОДНА И ЗИДНА 

ОБЛАГАЊА); ПЕСАК И ШЉУНАК У ПРИРОДНОМ, НЕСЕПАРИСАНОМ СТАЊУ; 

         10) геолошки истражни радови су све врсте теренских, лабораторијских и 

кабинетских истраживања и испитивања која се изводе у циљу проналажења и 

истраживања минералних и других геолошких ресурса и резерви минералних сировина 

и подземних вода, као и истраживања геолошке средине. Геолошки истражни радови 

су: геолошко картирање и реамбулација терена, геофизичка и геохемијска 

истраживања, истражни раскопи, геолошко истражно бушење, опробавање, 

лабораторијска и технолошка испитивања, рударски истражни и други радови који се 

изводе у процесу истраживања геолошких ресурса;  

       10) ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ СУ СВЕ ВРСТЕ ТЕРЕНСКИХ, 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ И КАБИНЕТСКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА 

КОЈА СЕ ИЗВОДЕ У ЦИЉУ ПРОНАЛАЖЕЊА И ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ 

И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КАО И ИСТРАЖИВАЊА 

ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ;” 

   11) рекогносцирање (иницијално геолошко истраживање) је скуп активности чији 

је циљ идентификовање простора са повишеним учешћем минералних ресурса. Заснива 

се на резултатима регионалних геолошких, геофизичких и геохемијских проучавања, 
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прогнозно-металогенетским (односно минерагенетским) анализама, регионалном 

геолошком картирању и даљинској детекцији, прелиминарним теренским 

истраживањима изданака и изданих, као и на геолошким претпоставкама заснованим 

на екстраполацији и аналогијама; 

       11) ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СУ СКУП ПРОЦЕСА И 

АКТИВНОСТИ КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ РАДИ ОТКРИВАЊА И ДОБИЈАЊА 

РЕЛЕВАНТНИХ ПОДАТАКА О: ГЕОЛОШКОЈ ГРАЂИ, ГЕНЕЗИ, 

КВАЛИТАТИВНИМ И КВАНТИТАТИВНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА; ХИДРОГЕОЛОШКИМ И 

ГЕОТЕРМАЛНИМ, ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ- ГЕОТЕХНИЧКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА И ГЕОДИНАМИЧКИМ СВОЈСТВИМА ГЕОЛОШКЕ 

СРЕДИНЕ, КАО ДЕЛА ТЕРЕНА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАЊА И 

ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ, РУДАРСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА;” 

    12) проспекција је скуп истраживачких активности и поступака које се изводе са 

циљем да се пронађу минералне појаве и/или лежишта минералних сировина 

подземних вода и геотермалних ресурса, као и ради добијања прелиминарних података 

о најважнијим геолошко-економским својствима пронађених минералних појава и/или 

лежишта;  

      12) ГЕОЛОШКИ ХАЗАРД ЈЕ ВЕРОВАТНОЋА АКТИВИРАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНО 

ОПАСНОГ ГЕОЛОШКОГ ПРОЦЕСА (КЛИЗИШТЕ, ОДРОН, СЛЕГАЊЕ ТЕРЕНА, 

ЗЕМЉОТРЕС, БУЈИЦА, ПОПЛАВА, И СЛИЧНО) НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ И У 

ОДРЕЂЕНОМ ПЕРИОДУ ВРЕМЕНА, КОЈИ ОБУХВАТА И ВЕЛИЧИНУ 

АКТИВИРАНОГ ПРОЦЕСА (ПОВРШИНА ТЕРЕНА ЗАХВАЋЕНА КЛИЗАЊЕМ, 

СЛЕГАЊЕМ, ЗАПРЕМИНА МАСА У ПОКРЕТУ, КАРАКТЕР ЗАГАЂЕЊА 

ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ, ЈАЧИНА ЗЕМЉОТРЕСА, И СЛИЧНО); ” 

  13) претходна (генерална) истраживања обухватају геолошке истражне радове који 

се изводе ради добијања података о: положају, геолошкој грађи и генези лежишта 

минералних и других геолошких ресурса, количинама и квалитету минералних 

сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, општим технолошким 

карактеристикама минералне сировине, могућностима њене прераде и рударско-

геолошким условима њихове експлоатације. На основу резултата претходних 

(генералних) геолошких истраживања врши се превођење индицираних минералних 

ресурса у вероватне резерве минералних сировина; 

        13) ГЕОЛОШКИ РИЗИК ЈЕ ОЧЕКИВАНИ СТЕПЕН НЕГАТИВНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ОД ДЕЛОВАЊА ОДРЕЂЕНОГ ГЕОЛОШКОГ ПРОЦЕСА, НА 

ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ И У ОДРЕЂЕНОМ ВРЕМЕНУ, ПО ПРИРОДУ, 

МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА И ЉУДЕ; ” 

    14) детаљна геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради 

добијања поузданих података о: положају, геолошкој грађи и генези лежишта 

минералних сировина, количинама и квалитету минералних сировина у истраженим 

лежиштима минералних ресурса, њеним технолошким карактеристикама, као и 

могућностима њене прераде и општим рударско-геолошким условима њихове 

експлоатације. Детаљна геолошка истраживања се изводе и ради утврђивања 

квантитативних и квалитативних карактеристика налазишта подземних вода и 

геотермалних ресурса; њима се утврђују хидродинамички, геотермални и други 

геолошки услови коришћења хидрогеолошких и геотермалних ресурса, као и утврђују 

геолошке карактеристике терена за потребе просторног и урбанистичког планирања, 

пројектовања, градње објеката, санације; 
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      14) ГЕОДИВЕРЗИТЕТ ОБУХВАТА СКУП РАЗНОВРСНИХ ГЕОЛОШКИХ, 

ГЕОМОРФОЛОШКИХ И ПАЛЕОЕКОЛОШКИХ ФЕНОМЕНА, ОБЛИКА И ПОЈАВА 

КОЈИ СЕ ТОКОМ ГЕОЛОШКОГ ВРЕМАНА РЕАЛИЗУЈУ КАО РЕЗУЛТАТ 

УНУТРАШЊИХ И СПОЉАШЊИХ ГЕОДИНАМИЧКИХ СИЛА И ПРОЦЕСА 

ЕВОЛУЦИЈЕ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ, ” 

       14А) ГЕОНАСЛЕЂЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПОКРЕТНИ И 

НЕПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ ГЕОДИВЕРЗИТЕТА, ИЗДВОЈЕНИ КАО ПРИРОДНА 

ДОБРА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И 

ТУРИЗАМ НЕКОГ РЕГИОНА (ПОДНЕБЉА);”  

15) јаловина је отпадно, чврсто тело, које је потребно изместити да би се обављала 

експлоатација корисне минералне сировине; 

       15) ЈАЛОВИНА ЈЕ РУДАРСКИ ОТПАД КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗМЕСТИТИ ДА 

БИ СЕ ОБАВЉАЛА ЕКСПЛОАТАЦИЈА КОРИСНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, А 

ФЛОТАЦИЈСКА ЈАЛОВИНА ЈЕ РУДАРСКИ ОТПАД ДОБИЈЕН У ПРОЦЕСУ 

ФЛОТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ;”  

       16) одлагалиште је простор предвиђен за гомилање или слагање рударског отпада, 

у чврстом или течном стању, или у облику раствора и суспензија; 

    17) Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања је документ о 

врстама, обиму и резултатима извршених геолошких истражних радова. Односи се на 

период геолошких истраживања, који без прекида траје 12 месеци, а почиње од дана 

добијања одобрења за истраживање;  

      18) ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ЈЕ ДОКУМЕНТ СИНТЕЗНОГ КАРАКТЕРА О СВИМ ВРСТАМА, ОБИМУ И 

РЕЗУЛТАТИМА ИЗВРШЕНИХ ГЕОЛОШКИХ РАДОВА У ОДОБРЕНОМ 

ИСТРАЖНОМ РОКУ; 

18А) ЕЛАБОРАТ О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-ГЕОТЕХНИЧКИМ 

УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ЈЕ ДОКУМЕНТ О 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ И ГЕОТЕХНИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

ГЕОЛОШКЕ СТРЕДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНИРАЊА, ГЕНЕРАЛНИХ ПРОЈЕКАТА, ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА, ИДЕЈНИХ 

ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА, РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА, ИНФРАСТРУКТУРНИХ И САОБРАЋАЈНИХ 

ОБЈЕКАТА И САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ТЕРЕНА, КАО И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  

       18Б) ИЗВЕШТАЈ О ИСТРАЖЕНИМ ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА ЈЕ 

ДОКУМЕНТ О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТЕ СТЕНСКИХ МАСА 

ЗЕМЉИНЕ КОРЕ ТЕМПЕРАТУРА ДО 30°C РАДИ ДОБИЈАЊА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАГРЕВАЊА ОБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГЕ НАМЕНЕ; 

       18В) ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕЊЕНИМ РЕСУРСИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЈЕ 

ДОКУМЕНТ О: ГЕОЛОШКИМ И ХИДРОГЕОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

ИЗВОРИШТА; КВАЛИТЕТУ И КОЛИЧИНАМА ПРОЦЕЊЕНИХ РЕСУРСА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА; КОНСТРУКЦИЈИ БУНАРА; УСЛОВИМА САНИТАРНЕ 

ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НА ОСНОВУ КОГА СЕ 

МОЖЕ ОДОБРИТИ КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА; 

       18Г) ИЗВЕШТАЈ О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЈЕ ДОКУМЕНТ КОЈИ САДРЖИ ОСНОВНЕ 

ПОДАТКЕ О: ГЕОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА, КВАЛИТЕТУ И 

ПРОЦЕЊЕНИМ КОЛИЧИНАМА ИСТРАЖИВАНОГ НЕМЕТАЛИЧНОГ 

МИНЕРАЛНОГ РЕСУРСА, А У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 
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МАТЕРИЈАЛА. АКО СЕ РАДИ О ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ПЕСКА И ШЉУНКА, ИСТИ 

ДОКУМЕНТ ПОРЕД ОСТАЛИХ УСЛОВА ОБАВЕЗНО САДРЖИ ПРОЦЕНУ 

УТИЦАЈА ХИДРОГЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЕРЕНА НА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА; ” 

19) елаборат о ресурсима и резервама минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса је документ о резултатима геолошких истраживања одређеног 

лежишта минералних сировина или подземних вода и геотермалних ресурса, 

количинама и квалитету истражених сировина или ресурса, њиховој класификацији, 

техничким могућностима и условима експлоатације, као и о очекиваним економским 

ефектима; 

  20) истражни простор је део геолошке средине у оквиру које се изводе геолошка 

истраживања. Истражни простор је на топографској карти одговарајуће размере 

одређен координатама у државном координатном систему и омеђен линијама 

затвореног полигона, а простире се до пројектоване дубине истраживања;  

 21) носилац истраживања је привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетник којем је одобрено извођење  ПРИМЕЊЕНИХ геолошких истраживања 

минералних и других геолошких ресурса од стране надлежног органа;  

  22) носилац експлоатације је привредно друштво, односно друго правно лице и 

предузетник којем је одобрена експлоатација резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса од стране надлежног органа; 

    22) НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО 

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕМ ЈЕ ОДОБРЕНO 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

 23) експлоатацијом резерви минералних сировина сматра се извођење рударских 

радова на припреми, отварању, разради, откопавању, транспорту, одлагању, 

одводњавању, проветравању и припреми минералних сировина као и извођење других 

рударских радова у земљи и на њеној површини. Експлоатацијом минералних 

сировина сматра се и извођење радова у експлоатацији нафте и земних ПРИРОДНИХ 

гасова и радови на сепарацији нафте и гаса, припреми нафте и гаса за транспорт и 

ускладиштење, издвајање природних течних гасова (етан, пропан, бутан и природни 

газолин) у дегазолинажама и сличним постројењима на експлоатационом пољу, као и 

транспорт ових сировина сабирним нафтоводима и гасоводима када су у технолошкој 

вези са експлоатационим пољима; 

 24) експлоатацијом геотермалних ресурса сматра се извођење рударских радова на 

припреми, бушењу, експлоатацији и коришћењу геотермалних ресурса; 

  „24) КОРИШЋЕЊЕМ ПОДЗЕМНИХ ВОДА СМАТРА СЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

ПРИПРЕМИ, БУШЕЊУ, И КОРИШЋЕЊУ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА;” 

 25) површинском експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на 

припреми, отварању, откопавању, транспорту, одлагању, одводњавању и 

рекултивацији на површинским коповима и одлагалиштима, уз придржавање мера 

безбедности и здравља на раду и мера заштите животне средине; 

     25) ПОВРШИНСКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ СМАТРАЈУ СЕ МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА 

РУДАРСКИХ РАДОВА НА ПРИПРЕМИ, ОТВАРАЊУ, БУШЕЊУ И МИНИРАЊУ 

ОТКОПАВАЊУ, ТРАНСПОРТУ, ОДЛАГАЊУ, ОДВОДЊАВАЊУ, ПРОВЕТРАВАЊУ, 

И РЕКУЛТИВАЦИЈИ НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА И ОДЛАГАЛИШТИМА, УЗ 

ПРИДРЖАВАЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, МЕРА ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА И МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ” 
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  26) подземном експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на 

отварању, разради, припреми, откопавању, бушењу и минирању, изради подземних 

просторија, транспорту, извозу, проветравању у подземним просторијама и на 

откопима, одводњавању уз придржавање мера безбедности и здравља на раду и мера 

заштите радне и животне средине; 

  27) подводном експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на 

припреми, отварању, откопавању, транспорту, одлагању, одводњавању и 

рекултивацији на површинским коповима под водом и припадајућим одлагалиштима, 

уз придржавање мера безбедности и здравља на раду и мера заштите радне и животне 

средине; 

      28) експлоатационом бушотином се сматрају рударски објекти у којима се изводе 

рударски радови при експлоатацији течних и гасовитих минералних сировина и 

геотермалних ресурса ВИСОКЕ ЕНТАЛПИЈЕ; 

    29) припремом минералних сировина сматрају се сви процеси: уситњавања 

минералних сировина (дробљење, просејавање, млевење, класирање), концентрације 

и/или сепарације корисних минерала од јаловине (ручно или аутоматско одабирање, 

гравитацијска, флотацијска, магнетска и електростатичка концентрација, лужење 

минералних сировина и ископина и даље припремање раствора у циљу концентрације 

корисних компоненти), одводњавање производа концентрације односно сепарације 

(згушњавање, филтрирање и сушење). Под припремом минералних сировина сматрају 

се и сви процеси хидротранспорта пулпе, пепела и/или концентрата, ОДЛАГАЊЕ 

ФЛОТАЦИЈСКЕ ЈАЛОВИНЕ и окрупњавања минералних сировина и концентрата 

(пелетизација и брикетирање), сепарације песка, шљунка и камена, као и процеси 

примарне припреме украсног и другог камена; 

  30) рударским радовима сматрају се радови: на изради бушотина; у бушотинама и на 

изради хоризонталних, косих и вертикалних јамских просторија; на реконструкцији 

рударских објеката, постројења и уређаја; на припреми, отварању и експлоатацији 

лежишта; на одлагању јаловог материјала и депоновању корисних минералних 

сировина; на одлагалишту флотацијске јаловине и сви радови на експлоатационом 

пољу који су у функцији експлоатације и припреме минералних сировина; као и радови 

који се изводе на основу рударских пројеката и других пројеката који су саставни део 

рударских пројеката и рударски радови који се обављају у циљу истраживања 

минералних сировина; 

      30) РУДАРСКИМ РАДОВИМА СМАТРАЈУ СЕ РАДОВИ: НА ИЗРАДИ 

БУШОТИНА У СВРХУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ВИСОКЕ ЕНТАЛПИЈЕ НА ИЗРАДИ 

ХОРИЗОНТАЛНИХ, КОСИХ И ВЕРТИКАЛНИХ ЈАМСКИХ ПРОСТОРИЈА; НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА, ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА; НА 

ПРИПРЕМИ, ОТВАРАЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ЛЕЖИШТА; НА ОДЛАГАЊУ 

РУДАРСКОГ ОТПАДА И ДЕПОНОВАЊУ КОРИСНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА; И СВИ РАДОВИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ КОЈИ СУ У 

ФУНКЦИЈИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ПРИПРЕМЕ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА; КАО И РАДОВИ КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ НА ОСНОВУ РУДАРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА И ДРУГИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО РУДАРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА И РУДАРСКИ РАДОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ЦИЉУ 

ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (ИСТРАЖНИ ПОТКОПИ, ОКНА, 

ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ). ТАКОЂЕ, РУДАРСКИМ РАДОВИМА СМАТРА СЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРИ ПРОЦЕСУ ОДВОДЊАВАЊА И ИСПУМПАВАЊА 

ВОДА У ОКВИРУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ОДНОСНО 

УТИСКИВАЊА ВОДА У ОКВИРУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НАФТЕ И  ПРИРОДНИХ 
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ГАСОВА, РАДОВИ НА СЕПАРАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА, ПРИПРЕМИ НАФТЕ И 

ГАСА ЗА САБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И УСКЛАДИШТЕЊЕ, ИЗДВАЈАЊЕ 

ПРИРОДНИХ ТЕЧНИХ ГАСОВА (ЕТАН, ПРОПАН, БУТАН И ПРИРОДНИ 

ГАЗОЛИН) У ДЕГАЗОЛИНАЖАМА И СЛИЧНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ, КАО И ТРАНСПОРТ ОВИХ СИРОВИНА 

САБИРНИМ НАФТОВОДИМА И ГАСОВОДИМА КАДА СУ У ТЕХНОЛОШКОЈ 

ВЕЗИ СА ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ ПОЉИМА; ” 

31) рударским објектима, постројењима и уређајима, сматрају се објекти, постројења, 

машине и уређаји који су у функцији истраживања, експлоатације, транспорта 

минералних сировина и других геолошких ресурса и то: објекти и постројења у саставу 

рудника који су непосредно везани за технолошки процес истраживања, експлоатације 

и припреме минералних сировина и одлагање јаловине, шљаке, пепела и минералних 

сировина на депонијама за хомогенизацију; машине и уређаји намењени свим фазама 

технолошких процеса подземне и површинске експлоатације минералних сировина и 

припреми минералних сировина; машине и уређаји намењени свим фазама 

технолошког процеса откопавања чврстих минералних сировина кроз бушотине; 

машине и уређаји намењени свим фазама технолошког процеса откопавања 

минералних сировина под водом; машине и уређаји намењени свим фазама 

технолошког процеса гасификације угља непосредно у ложишту; објекти, постројења и 

уређаји за заштиту рудника од подземних и површинских вода; објекти, постројења и 

уређаји на нафтним и гасним пољима који су непосредно везани за технолошки процес 

истраживања, експлоатацију, сепарацију, припрему и транспорт нафте И САБИРАЊЕ 

гаса и подземних вода; објекти за подземно складиштење природног гаса и сирове 

нафте, као и других материја на експлоатационом пољу; објекти изграђени ван 

експлоатационог поља по рударском пројекту; објекти, постројења и уређаји који чине 

целину са електричном мрежом рудника; главни и помоћни магацини експлозива и 

експлозивних средстава на експлоатационом пољу; објекти, постројења и уређаји за 

експлоатацију геотермалних ресурса или других минералних сировина цевним 

системом и бушотинама и објекти и постројења који служе за сепарацију песка, 

шљунка и камена;  

 32) експлоатационо поље обухвата простор у коме се налазе резерве минералних 

сировина и геотермалних ресурса, као и простор предвиђен за смештај јаловишта и 

другог рударског отпада, за изградњу објеката припреме минералних сировина, за 

изградњу објеката одржавања, водозахвата и других објеката, а ограничено је 

одговарајућим полигоним линијама на површини терена и простире се до пројектоване 

дубине експлоатације;  

    33) заштитни простор око експлоатационог поља је простор у коме експлоатација 

није планирана нити се изводи, већ представља простор који раздваја експлоатациона 

поља и омогућава да, у једном тренутку времена, носилац одобрења за експлоатацију 

за исти простор може тражити истражно право уколико постоје индиције да се ресурси 

минералних сировина налазе и ван постојећих граница експлоатационог поља; 

    34) рударским радовима ван експлоатационог поља сматрају се радови на изради 

тунела, галерија и других подземних просторија, складишта за ЦО2, насипа, усека, 

депонија, одлагалишта, система за транспорт минералне сировине и производа као и 

материја за депоновање и одлагање, одводних канала и других грађевинских објеката 

рударским методама рада на површини и/или испод земље ван граница 

експлоатационог поља или када су у технолошкој вези са експлоатационим пољем; 

      34) РУДНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕДСТАВЉА ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ ДЕФИНИСАН 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА  ЕКСПЛОАЗАЦИЈУ И ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. НА РУДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ СЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 
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ИЗГРАЂУЈЕ ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА У ЦИЉУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА.” 

   35) рударски отпад је отпад настао од екстрактивне индустрије, односно отпад 

настао приликом геолошких истраживања, експлоатације, припреме и складиштења 

минералних сировина, као и отпад добијен у процесу припреме руде који подразумева 

механички, физички, биолошки, топлотни или хемијски поступак, (измена димензија, 

сепарација и излуживање, прерада раније одбаченог отпада), искључујући топљење, 

термо процесе производње (осим печења кречњака) и металуршке процесе; 

36) мерачка књига је традиционални назив за тематски архивирану документацију са 

садржајем о извршеним задацима из области рударских мерења, подацима мерења, 

обради резултата мерења и графичким приказима у аналогном и дигиталном облику; 

   37) компетентно лице је физичко лице које оцењује извештаје о резултатима 

геолошких истраживања и елаборате о ресурсима и резервама минералних сировина и 

подземних вода, као и геотермалних ресурса. 

      37) КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ ЈЕ СТРУЧНО ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ И 

ОЦЕЊУЈЕ ЕЛАБОРАТЕ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ИЗРАЂУЈЕ ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ О СИНТЕТИЧКОМ ПРИКАЗУ 

РЕЗУЛТАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И 

РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА РАЗЛИЧИТЕ НАМЕН (ЗА: АКЦИОНАРЕ, 

БРОКЕРЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ АНАЛИТИЧАРЕ, WEB-САЈТОВЕ, ИНФОРМАЦИЈА 

ЗА МЕДИЈЕ) И /ИЛИ ДРУГЕ ПОТРЕБЕ; 

      38) ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ ЈЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ 

ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, А 

КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПРОЈЕКТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ИМЕНОВАНО ДА РУКОВОДИ ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА; 

       39) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ ЈЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ 

ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, А 

КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПРОЈЕКТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ИМЕНОВАНО ДА УРАДИ ДЕО  ПРОЈЕКТА ИЛИ ПРОЈЕКАТ ОДРЕЂЕНИХ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 

      40) ОДГОВОРНИ РУКОВОДИОЦ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ СТРУЧНО 

ЛИЦЕ ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ЛИЦЕНЦОМ, А КОЈЕ ЈЕ 

РЕШЕЊЕМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ИЗВОЂАЧА  

ИСТРАЖИВАЊА ОДРЕЂЕНО ДА РУКОВОДИ ИЗВОЂЕЊЕМ ПРОЈЕКТОВАНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 

      41) КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ РУДАРСКЕ СТРУКЕ ЈЕ СТРУЧНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, КОЈЕ УЧЕСТВУЈЕ У 

ИЗРАДИ И ОЦЕНИ ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНАИ ИЗРАЂУЈЕ И ОЦЕЊУЈЕ СТУДИЈУ ИЗВОДЉИВОСТИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, И ИЗРАЂУЈЕ ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ О СИНТЕТИЧКОМ 

ПРИКАЗУ РЕЗУЛТАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА РАЗЛИЧИТЕ НАМЕН (ЗА: 

АКЦИОНАРЕ, БРОКЕРЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ АНАЛИТИЧАРЕ, WEB-САЈТОВЕ, 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ) И /ИЛИ ДРУГЕ ПОТРЕБЕ; 

      42) ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА ЈЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ И 

КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ДАТА У ОСНОВНОЈ 
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КОНЦЕПЦИЈИ И ЗА УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА, А КОЈЕ ЈЕ 

РЕШЕЊЕМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПРОЈЕКТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИМЕНОВАНО ДА 

РУКОВОДИ ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА; 

      43) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА ЈЕ СТРУЧНО ЛИЦЕ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМИ ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, 

ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОСЕБНОГ ДЕЛА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ 

СТРУЧАН, А КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПРОЈЕКТНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИМЕНОВАНО ДА УРАДИ ПОСЕБНИ ДЕО РУДАРСКОГ 

ПРОЈЕКТА.  

       44) МЕНИЦА ЈЕ БЛАНКО СОПСТВЕНА МЕНИЦА ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА 

ОД СТРАНЕ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, СА КЛАУЗУЛОМ „БЕЗ 

ПРОТЕСТА“, УРЕДНО РЕГИСТРОВАНА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИИЈЕ, СА 

БЕЗУСЛОВНИМ И НЕОПОЗИВИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ДА НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

ПОПУНИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАТНОГ 

ПРОМЕТА И УСЛОВИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

                                                    

3. Услови и општи интерес 

 
Члан 4. 

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. 

За вршење примењених геолошких истраживања и за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, плаћа се накнада, у складу са овим законом.  

 МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ, РЕСУРСИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ГЕОТЕРМАЛНИ 

РЕСУРСИ, КАО И ДРУГИ ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ СУ ПРИРОДНО БОГАТСТВО У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ПОД УСЛОВИМА И НА НАЧИН 

УТВРЂЕН ОВИМ ЗАКОНОМ. 

MИНЕРАЛНЕ РЕСУРСИ ОДНОСНО МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ОД 

СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  СУ: 

1) НАФТА И ПРИРОДНИ ГАС; 

2) УГАЉ; 

3) РУДЕ БАКРА И РУДЕ ЗЛАТА;  

4) РУДЕ БОРА И ЛИТИЈУМА; 

5) УЉНИ ГЛИНАЦИ (УЉНИ ШКРИЉЦИ, ОДНОСНО ШЕЈЛОВИ); 

6) КАО И ДРУГЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, ОДРЕЂЕНЕ ПОСЕБНИМ 

АКТОМ ВЛАДЕ НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА  НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЗА ПОСЛОВЕ РУДАРСТВА (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: МИНИСТАРСТВО). 

ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, У ПРИВАТНОЈ ИЛИ ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ, КОЈИ ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ НОСИЛАЦ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, КОЈЕ СУ ОДРЕЂЕНЕ КАО 

СИРОВИНЕ ОД ЗНАЧАЈА У СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ 

ВРШИТИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ.  

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ИМА ПРАВА И 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ.  

РАДИ ЗАШТИТЕ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

ПОСЕБНИМ АКТОМ ВЛАДЕ ОДРЕДИЋЕ СЕ ПРЕДСТАВНИК МИНИСТАРСТВА 

КАО ЗАСТУПНИК ДРЖАВНОГ ИНТЕРЕСА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СА 
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ДРЖАВНИМ КАПИТАЛОМ, КОЈЕ ВРШЕ ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА.  

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, 

СПРОВОДИ СЕ СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА. 

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА УРАНА 

МОЖЕ СЕ ВРШИТИ САМО УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ НА ПРЕДЛОГ 

МИНИСТАРСТВА ” 
Члан 5. 

Геолошка истраживања, експлоатација резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса, коришћење и одржавање рударских објеката, врши се на начин 

којим се обезбеђује оптимално геолошко, техничко и економско искоришћење 

лежишта минералних сировина, ТЕХНИЧКИ ИЗВОДЉИВО И ЕКОНОМСКИ 

ИСПЛАТИВО ИСКОРИШЋЕЊЕ ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, безбедност људи, објеката и имовине, а у складу 

са савременим стручним достигнућима и технологијама, прописима који се односе на 

ту врсту објеката и радова и прописима којима су утврђени услови у погледу 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије и заштите животне 

средине и заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту.  
 

Члан 6. 
На подручју које представља заштићени простор природе, целину од културно-

историјског и градитељског значаја, туристичко-рекреативну целину, извориште од 

посебног значаја за регионално снабдевање водом и други заштићени простор, 

извођење геолошких истраживања и експлоатација резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса, може се одобрити само под условима, које у складу са посебним 

законом издају надлежни органи и организације за издавање услова за уређење 

простора, заштите природе и животне средине, културног наслеђа и други органи и 

организације надлежни за одговарајућу област која се односи на заштићени простор.  

 
Члан 7.  

Носилац истраживања и носилац експлоатације не може бити привредно 

друштво, односно друго правно лице и предузетник, који има дуговања по основу: 

јавних давања у вези ранијих истраживања или експлоатације, незаконитог 

истраживања, односно незаконите експлоатације, као и ако има неиспуњене обавезе у 

вези санације и заштите животне средине и културних добара и добара која уживају 

претходну заштиту. 

 
Члан 8. 

Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који врши 

геолошка истраживања и/или експлоатацију минералних сировина без потребних 

одобрења, дужно је надокнадити штету власнику за заузето земљиште, а Републици 

Србији вредност минералне сировине и извршити санацију и рекултивацију земљишта 

на којем је обављало истраживање и/или рекултивацију минералне сировине. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВРШИ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА  БЕЗ ПОТРЕБНИХ ОДОБРЕЊА, ДУЖНО ЈЕ ДА НАДОКНАДИ ШТЕТУ 

ВЛАСНИКУ ЗА ЗАУЗЕТО ЗЕМЉИШТЕ, А РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОДНОСНО 
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БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КАДА СЕ НЕДОЗВОЉЕНА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, 

ВРЕДНОСТ ИСКОПАНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА И ДА ИЗВРШИ САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА НА 

КОЈЕМ ЈЕ ОБАВЉАЛО ИСТРАЖИВАЊЕ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ ИЛИ ДРУГОГ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА. 

 
Члан 9. 

Одобрење за примењена геолошка истраживања и одобрење за експлоатацију 

резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, може се пренети на друго 

привредно друштво, односно друго правно лице и предузетника, у складу са условима 

прописаним овим законом и подзаконским прописима донесеним на основу овога 

закона, уз сагласност органа који издаје одобрења. 

Преносом одобрења из става 1. овог члана на привредно друштво, односно 

друго правно лице и предузетника, преносе се и сва права и обавезе по основу 

одобрења за геолошка истраживања на одобреном истражном простору, односно 

одобрења за експлоатацију на одобреном експлоатационом пољу. 

Министар надлежан за послове рударства и геолошких истраживања (у даљем 

тексту: Министар), ближе уређује услове и начин преноса одобрења из става 1. овога 

члана.  

          ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ 

И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ОДОБРЕЊЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА 

ИСТРАЖНИ ПРОСТОР, ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И/ИЛИ ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, МОЖЕ СЕ ПРЕНЕТИ НА ДРУГО ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИКА, У СКЛАДУ СА 

УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОДЗАКОНСКИМ 

ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГА ЗАКОНА. 

ПРЕНОСОМ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА 

ДРУГОПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИКА, ПРЕНОСЕ СЕ И СВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ, И ДРУГА ОДОБРЕЊА 

ИЗДАТА ПО ОСНОВУ ОДОБРЕЊА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА 

ОДОБРЕНОМ ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ, ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО 

ПОЉЕ И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

И/ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КАО И ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА.  

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ПОДНОСИ СЕ ОРГАНУ КОЈИ ЈЕ ИЗДАО 

ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН), КОЈИ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕНОСУ ОДОБРЕЊА.  

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, ОДОБРЕЊЕ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И/ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КОЈЕ ЈЕ 

ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА; 

2) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ 

ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА ЗА МИНИМУМ ПЕТ ГОДИНА, А У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА КОЈИ СУ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ДОСТАВЉА СЕ ПОСЕБАН АКТ ВЛАДЕ О УТВРЂИВАЊУ 
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ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ОСИМ У 

СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ;  

3) ИЗВЕШТАЈ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ О ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА У ВЕЗИ: САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПРОСТОРА; УПРАВЉАЊА РУДАРСКИМ ОТПАДОМ; 

АНГАЖОВАЊА ЛИЦА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ НА 

ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА; СТРУЧНОГ НАДЗОРА И 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ; БЛАГОВРЕМЕНОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ О ВРШЕЊУ РАДОВА НА 

ВРШЕЊУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

4) ДОКАЗ О ИЗМИРЕЊУ НАКНАДЕ ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ОДНОСНО 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И/ИЛИ ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, У СКЛАДУ СА СТАЊЕМ НА ДАН ПОДНОШЕЊА 

ЗАХТЕВА; 

5) ПОДАЦИ О КВАЛИФИКАЦИОНOJ СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ И 

АНГАЖОВАНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА НОВОГ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА, АКО СЕ 

ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ОДНОСИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

6) ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ОСПОСОБЉЕНОСТИ 

НОВОГ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА,АКО СЕ ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ОДНОСИ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

7) ПИСАНА ИЗЈАВА НОВОГ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА О ПРИХВАТАЊУ 

ПРЕНОСА ОДОБРЕЊА СА СВИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ 

ИЗ ЊЕГА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3.ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3.ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ 

НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЗА 

ПОСЛОВЕ РУДАРСТВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАР). 

                                                    

                                                      Члан 10. 

Одобрење за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних 

ресурса, издато правном лицу чија се имовина која служи за експлоатацију продаје у 

поступку приватизације, може се пренети на купца те имовине уговором, који 

закључују продавац имовине, купац имовине, Министарство и Агенција за 

приватизацију. 

На уговор из става 1. овог члана претходну сагласност даје Влада, на предлог 

Министарства надлежног за послове рударства и геолошких истраживања (у даљем 

тексту: Министарство). 

Уговор из става 1. овог члана закључен без сагласности Владе ништав је. 

Обавезни елементи уговора из става 1. овог члана су одредбе о инвестиционом 

улагању купца имовине и његовим обавезама по основу социјалног програма. 

 

II. Минерална политика и план развоја ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА и 

рударске индустрије Србије   
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                          1. Минерална политика И ПЛАН РАЗВОЈА 

 
Члан 11. 

 Минерална политика обухвата мере и активности које се предузимају ради 

остварења стратешких дугорочних циљева у области геолошких истраживања и 

експлоатације резерви свих врста минералних сировина и геотермалних ресурса, и то 

нарочито ради: 

1) сигурног снабдевања индустријских капацитета (термоелектрана, топлана, 

рафинерија, топионица, фабрика цемента и креча итд.) и тржишта Републике 

Србије свим врстама минералних сировина; 

2) примене најбољих савремених технологија при изградњи рудничке 

инфраструктуре и рударских објеката у циљу безбедности објеката и безбедности 

и здравља на раду; 

3) усклађивања и примене европских директива из области рударства и геолошких 

истраживања, а нарочито у области заштите радне и животне средине; 

4) промоције инвестиција и одрживог развоја рударске индустрије Републике Србије;  

5) стварања транспарентних и стабилних услова за инвестиције у рударству и 

геолошка истраживања; 

6) децентрализације у планирању и спровођењу развојних пројеката геолошких 

истраживања и рударства. 

Минерална политика ближе се разрађује и спроводи реализацијом Стратегије 

управљања минералним ресурсима Републике Србије. 

     МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ОБУХВАТА МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ 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.  

У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА 

ПОДРАЗУМЕВА: ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРИ ИЗГРАДЊИ 

РУДАРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ 

БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, 

ОБЕЗБЕЂЕЊА СИГУРНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИВРЕДЕ И ТРЖИШТА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА И ДРУГИМ ГЕОЛОШКИМ РЕСУРСИМА, 

УСАГЛАШАВАЊЕ СА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ 

ОБЛАСТИ РУДАРСТВА, А НАРОЧИТО У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ РАДНЕ И 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРОМОЦИЈУ РУДАРСТВА У ЦИЉУ СТВАРАЊЕ 

ПОВОЉНИХ УСЛОВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈ 

РУДАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ. 

МИНЕРАЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА СЕ СПРОВОДИ РЕАЛИЗАЦИЈОМ СТРАТЕГИЈЕ 

УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ И ДРУГИМ ГЕОЛОШКИМ РЕСУРСИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
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2. Стратегија управљања минералним И ДРУГИМ ГЕОЛОШКИМ РЕСУРСИМА 

Републике Србије 

 
Члан 12. 

Стратегијом управљања минералним ресурсима Републике Србије (у даљем 

тексту: Стратегија), одређују се дугорочни циљеви развоја рударства и геолошких 

истраживања енергетских, металичних, неметаличних и техногених минералних 

сировина, подземних вода и геотермалних ресурса.  

СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ И ДРУГИМ ГЕОЛОШКИМ 

РЕСУРСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СТРАТЕГИЈА), 

ОДРЕЂУЈУ СЕ ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА РУДАРСТВА И ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ, МЕТАЛИЧНИХ, НЕМЕТАЛИЧНИХ И 

ТЕХНОГЕНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА. 

         Стратегијом се одређује пројекција потреба за свим врстама минералних 

сировина, развој сектора рударства и геолошких истраживања, као и пројекција увоза и 

извоза свих врста минералних сировина у Републици Србији, уз уважавање 

економских, еколошких и социјалних аспеката. 

          Стратегију доноси Народна скупштина, на предлог Владе ЗА ПЕРИОД ОД 10 

ГОДИНА година. 

Влада прати реализацију Стратегије и по потреби покреће њено усклађивање за 

реалним потребама за минералним сировинама. 

 
Члан 13. 

Влада доноси план и програме остваривања Стратегије, на предлог 

Министарства.  

Планом и програмима се утврђују услови, начин и динамика остварења 

Стратегије у домену основних и других геолошких истраживања, сигурног и поузданог 

снабдевања термоелектрана домаћим угљем, супституције увоза минералних сировина 

подизањем домаћих рударских капацитета, повећања производње металичних и 

неметаличних минералних сировина, повећања производње течних и гасовитих 

минералних сировина, промоције и одрживог развоја рударства и геологије, 

подстицајних мера за изградњу виших фаза припреме и прераде минералних сировина, 

подстицајних мера за извоз финалних производа насталих коришћењем домаћих 

сировина, санације и рекултивације напуштених рударских објеката, примене старих 

рударских објеката за посебне намене, као и других аспеката од важности за 

спровођење Стратегије. 

План се доноси за период остваривања Стратегије.  

Програмима се одређује и обавеза израде одређених просторних планова 

подручја посебне намене за поједине рударске басене и лежишта минералних сировина 

који су од изузетног значаја за свеобухватни развој Републике Србије. 

Програми се доносе за период од најмање две до десет година. 

Надлежни орган аутономне покрајине предлаже део програма на својој 

територији у складу са планом развоја аутономне покрајине и Републике Србије. 

 

 

III. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

 
Члан 14. 
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Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), обавља основна геолошка 

истраживања утврђена дугорочним програмом развоја основних геолошких 

истраживања, односно годишњим програмом извођења основних геолошких 

истраживања. 

Завод обавља и друге послове од интереса за државу, као што су: израда и 

штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере; израда 

специјалистичких геолошких (минерагенетских, геофизичких, геохемијских, 

инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, структурно-тектонских, геоеколошких и 

других) карата; утврђивање и издавање геолошких услова и израда комплексних 

геолошких подлога за потребе планирања, пројектовања, изградњу објеката или давања 

концесија; прикупљање, ажурирање и чување података од значаја за Геолошки 

информациони систем. 

Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству. 

Средства за оснивање и рад завода обезбеђују се из буџета Републике Србије и 

других извора у складу са законом. 

Надзор над радом Завода и извођењем геолошких истраживања из ст. 1. и 2. 

овог члана врши министарство надлежно за послове заштите животне средине.  

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАВОД), ОБАВЉА 

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, У СМИСЛУ ЧЛАНА 17. И 18. ОВОГ 

ЗАКОНА И ДРУГАГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОБУХВАЋЕНА ГОДИШЊИМ 

ПРОГРАМОМ ИЗ ЧЛАНА 20. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ПОСЛОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ОД ВАЖНОСТИ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, НА 

ОСНОВУ ПОСЕБНЕ ОДЛУКЕ КОЈУ ДОНОСИ ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ 

МИНИСТАРСТВА. 

ЗАВОД ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ 

СРБИЈУ, КАО ШТО СУ: ИЗРАДА И ШТАМПАЊЕ ГЕОЛОШКИХ КАРАТА 

РАЗМЕРЕ 1:25.000 И СИТНИЈЕ РАЗМЕРЕ; ИЗРАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И 

ТЕМАТСКИХ ГЕОЛОШКИХ КАРАТА (МЕТАЛОГЕНЕТСКИХ, ОДНОСНО 

МИНЕРАГЕНЕТСКИХ, ГЕОМАГНЕТСКИХ, ГРАВИМЕТРИЈСКИХ, 

РАДИОМЕТРИЈСКИХ, ГЕОХЕМИЈСКИХ, ХИДРОГЕОЛОШКИХ, 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ, СТРУКТУРНО-ТЕКТОНСКИХ, СЕИЗМИЧКИХ, 

ГЕОЕКОЛОШКИХ И ДРУГИХ), УКЉУЧУЈУЋИ И ИЗРАДУ ГЕОЛОШКИХ 

ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА; ВРШИ ИСТРАЖИВАЊА И 

МОНИТОРИНГ КЛИЗИШТА И ИЗРАДУ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ ХАЗАРДА И РИЗИКА 

ЗА НИВО РАЗМЕРЕ 1:25.000 И СИТНИЈЕ, ПОСЛОВИ РЕГИОНАЛНИХ 

ГЕОФИЗИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА; ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ИЗ 

ОБЛАСТИ МИНЕРАЛОГИЈЕ, ПЕТРОГРАФИЈЕ И СЕДИМЕНТОЛОГИЈЕ, КАО И 

ПАЛЕОНТОЛОШКА, ХЕМИЈСКА,  ГЕОМЕХАНИЧКА И ДРУГА ИСПИТИВАЊА. 

ЗАВОД ВРШИ И ПОСЛОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ, НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ, 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСМАТРАЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕЖИМА ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКОМ 

РЕГУЛАТИВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ОБЛАСТ ВОДА,ПРИКУПЉАЊЕ, 

АЖУРИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКАИ СТРУЧНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ГЕОЛОШКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ, ПРИПРЕМА 

ПРОЈЕКТНЕ ЗАДАТКЕ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И САНАЦИЈУ 

КЛИЗИШТА, КАО И ДРУГО. 
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ЗАВОД МОЖЕ ДА ОБАВЉА И ПОСЛОВЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

У ИНОСТРАНСТВУ НА ОСНОВУ ПОСЕБНЕ ОДЛУКЕ КОЈУ ДОНОСИ ВЛАДА НА 

ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА. 

СРЕДСТВА ЗА РАД ЗАВОДА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

НАДЗОР НАД РАДОМ ЗАВОДА И ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И СТРУЧНУ КОНТРОЛУ 

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ВРШИ МИНИСТАРСТВО. 

                                                     
Члан 15. 

Завод једном годишње подноси Влади извештај о раду, са предлогом 

активности за наредну календарску годину. 

ЗАВОД НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ПОДНОСИ 

МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, ЗА ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ВРШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГЕОЛОШКИХ 

ПРОЈЕКАТА ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, 

НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ.” 

 

IV. ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

 

1. Врсте геолошких истраживања 

 
Члан 16. 

Геолошка истраживања у смислу овог закона су основна и примењена.  

Основна и примењена геолошка истраживања изводе се према пројекту 

геолошких истраживања, у складу са савременим научним достигнућима и 

технологијама, прописима, који се односе на ту врсту истраживања, као и прописима 

којима су утврђени захтеви у погледу безбедности и здравља на раду, заштите од 

пожара и експлозије и заштите животне средине и културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту.  

                                         2. Основна геолошка истраживања  

 
                                                                       Члан 17. 

Основним геолошким истраживањима, у смислу овог закона, сматрају се 

истраживања која се изводе у циљу: проучавања развоја, састава и грађе земљине коре; 

проналажења минералних ресурса, ресурса подземних вода и геотермалних ресурса и 

њихових иницијалних проучавања; вредновања укупних потенцијала геолошке 

средине као простора за потребе просторног и урбанистичког планирања и утврђивања 

подобности за изградњу објеката; утврђивања и елиминације штетних утицаја 

природних и техногених процеса на геолошку и животну средину. 

Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса и финансирају се 

из буџета Републике Србије. 

Аутономна покрајина врши и финансира основна геолошка истраживања на 

територији аутономне покрајине.  

Послове из става 1. овог члана аутономна покрајина врши као поверене. 
 

Члан 18. 
Основна геолошка истраживања обухватају израду: основних, прегледних и 

специјалистичких геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере (изузетно за 

подручја посебне намене и размере 1:10.000); студија потенцијалности геолошких 
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средина у погледу присуства минералних и других геолошких ресурса; подобности 

геолошке средине за потребе планирања, пројектовања и грађења; као и студија за 

потребе заштите животне средине; очувања геодиверзитета и заштите објеката 

геонаслеђа и слично. 

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и 

израде генералних урбанистичких планова, утврђивања и вредновања укупних 

геолошких потенцијала одређеног подручја, утврђивања намене и подобности 

геолошке средине као простора за градњу објеката. 

Израда геолошких карата из става 1. овог члана, припрема за штампање, пријем 

ауторских оригинала геолошких карата и тумача, врши се уз стручну помоћ радне 

групе коју образује министар надлежан за послове заштите животне средине. 

Актом о образовању радне групе из става 3. овог члана утврђују се задаци, 

обавезе и накнада за рад њених чланова. 

Министар надлежан за послове заштите животне средине ближе прописује 

стручно-техничке основе за израду геолошких карата из става 1. овог члана. 

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОБУХВАТАЈУ ИЗРАДУ: 

ОСНОВНИХ, ПРЕГЛЕДНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ГЕОЛОШКИХ КАРАТА 

РАЗМЕРЕ 1:25.000 И СИТНИЈЕ РАЗМЕРЕ (А ИЗУЗЕТНО ЗА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ И РАЗМЕРЕ 1:10.000); СТУДИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ ГЕОЛОШКИХ 

СРЕДИНА У ПОГЛЕДУ ПРИСУСТВА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА;СА ПРАТЕЋИМ ТУМАЧИМА; ГЕОЛОШКИХ СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ 

САГЛЕДАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ ГЕОЛОШКИХ СРЕДИНА У ПОГЛЕДУ 

ПРИСУСТВА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, 

ХИДРОДИНАМИЧКИХ И ДРУГИХ ОСОБИНА ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ РАДИ 

КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

ПОДОБНОСТИ ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА; КАО И 

СТУДИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ОЧУВАЊА 

ГЕОДИВЕРЗИТЕТА И ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА ГЕОНАСЛЕЂА И СЛИЧНО. 

ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СЕ ИЗВОДЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ВРЕДНОВАЊА УКУПНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ПОТЕНЦИЈАЛА ОДРЕЂЕНОГ ПОДРУЧЈА, НАМЕНЕ И ПОДОБНОСТИ 

ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ КАО ПРОСТОРА ЗА ГРАДЊУ ОБЈЕКАТА. 

ИЗРАДА ГЕОЛОШКИХ КАРАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИПРЕМА 

ЗА ШТАМПАЊЕ, ПРИЈЕМ АУТОРСКИХ ОРИГИНАЛА ГЕОЛОШКИХ КАРАТА И 

ТУМАЧА, ВРШИ СЕ УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ РАДНИХ ГРУПА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ 

МИНИСТАР. 

АКТОМ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ГРУПА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРЂУЈУ СЕ ЗАДАЦИ, ОБАВЕЗЕ И НАКНАДА ЗА РАД ЊЕНИХ ЧЛАНОВА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГЕОЛОШКИХ КАРАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 19. 

Основна геолошка истраживања изводи Завод према дугорочном програму 

развоја основних геолошких истраживања (у даљем тексту: Дугорочни програм) и 

годишњем програму основних геолошких истраживања (у даљем тексту: Годишњи 

програм).  

Дугорочни програм обухвата стратешке приоритете и дугорочне циљеве 

извођења основних геолошких истраживања, у функцији укупног економског и 

друштвеног развоја, а у складу са просторним планом Републике Србије, Стратегијом 

одрживог развоја, као и Стратегијом.  
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Надлежни орган аутономне покрајине предлаже део Дугорочног програма на 

својој територији, у складу са регионалним просторним планом аутономне покрајине, 

плановима и програмима одрживог коришћења природних ресурса и добара, као и 

Стратегијом.  

Дугорочни програм доноси Влада на предлог Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, за период од 10 година. 

 
Члан 20. 

Годишњи програм обухвата циљеве, врсту и обим геолошких истражних радова, 

динамику и услове њиховог извођења, као и потребна финансијска средства. 

Годишњим програмом могу бити обухваћена и друга геолошка истраживања, 

ако је њихово извођење неопходно ради утврђивања узрока и отклањања последица 

елементарних непогода, као и примењена геолошка истраживања минералних ресурса, 

ресурса подземних вода и геотермалних ресурса, као и друга, ако је извођење тих 

истраживања од интереса за Републику Србију.  

Годишњи програм доноси и спроводи министарство надлежно за послове 

заштите животне средине, односно надлежни орган аутономне покрајине на својој 

територији, у складу са Дугорочним програмом.  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ОБУХВАТА ЦИЉЕВЕ, ВРСТУ И ОБИМ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА, УСЛОВЕ И ДИНАМИКУ ЊИХОВОГ 

ИЗВОЂЕЊА, КАО И ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА  И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА 

СРЕДСТВА И КАДРОВСКЕ РЕСУРСЕ ЗА ЊЕГОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ.  

ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ МОГУ БИТИ ОБУХВАЋЕНА И ДРУГА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, АКО ЈЕ ЊИХОВО ИЗВОЂЕЊЕ НЕОПХОДНО 

РАДИПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ОД ГЕОЛОШКИХ 

ХАЗАРДА (КЛИЗИШТА, ОДРОНА, ПОПЛАВА, ЗЕМЉОТРЕСА И ДР.), КАО И 

ПРИМЕЊЕНA ГЕОЛОШКA ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КАО И ДРУГА, АКО ЈЕ ИЗВОЂЕЊЕ ТИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО У СКЛАДУ СА 

ДУГОРОЧНИМ ПРОГРАМОМ ДО КРАЈА ФЕБРУАРА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ПРЕДЛАЖЕ ДЕО 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ, У СКЛАДУ СА 

ДУГОРОЧНИМ ПРОГРАМОМ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ И УСЛОВЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА И ОБУСТАВУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА . 

 

 

3. Примењена геолошка истраживања 
 

Члан 21. 
Примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, у 

смислу овог закона обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања ресурса и 

резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса и условима 

њиховог коришћења, као и истраживања геолошке средине за потребе просторног и 

урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 

објеката, укључујући и подземна складишта гаса и других материја, издвајања 

повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта минералних 

сировина за складиштење земног (природног) гаса и/или ЦО2, као и пројеката заштите, 

санације и рекултивације.  
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     Примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса врше 

се у циљу откривања и добијања релевантних података о геолошкој грађи, генези, 

квалитативним и квантитативним карактеристикама лежишта минералних сировина, 

подземних вода и других геолошких ресурса и иста обухватају следеће стадијуме 

истраживања: 

     1) проспекцију; 

     2) претходна (генерална) истраживања; 

     3) детаљна истраживања; 

    4) експлоатациона истраживања. 

     Примењена геолошка истраживања која се врше за потребе просторног и 

урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 

објеката врше се у циљу упознавања геолошке грађе терена, односно инжењерско-

геолошких карактеристика и геодинамичких својстава геолошке средине. Иста 

обухватају стадијум детаљних геолошких истраживања.  

Истраживања из става 3. овог члана морају бити усклађена са одговарајућим 

планским документима или урбанистичким актима.  

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА 

ОБУХВАТАЈУ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ИЗВОДЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ И ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ И 

ХИДРОГЕОЛОШКИХ УСЛОВА ЊИХОВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ХИДРОГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-

ГЕОТЕХНИЧКА И ХИДРОГЕОЛОШКАИСТРАЖИВАЊА, ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, 

ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, РУДАРСКИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА ЗАШТИТЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

ОБЈЕКАТА ГЕОНАСЛЕЂА, САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ТЕРЕНА, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДЗЕМНА СКЛАДИШТА ГАСА И ДРУГИХ МАТЕРИЈА, 

ИЗДВАЈАЊА ПОВОЉНИХ ГЕОЛОШКИХ ФОРМАЦИЈА И СТРУКТУРА КАО И 

ИСЦРПЉЕНИХ ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ 

ПРИРОДНОГ ГАСА И/ИЛИ CO2.  

         ПРИМЕЊЕНА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ОБАВЕЗНО СЕ 

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. 

      ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ВРШЕ СЕ И ЗА ПОТРЕБЕ 

КОРИШЋЕЊА ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ ИЛИ ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

ОДНОСНО КОРИШЋЕЊА УНУТРАШЊЕ ТОПЛОТЕ  ЗЕМЉИНЕ КОРЕ.  

   Влада ће уредбом утврдити услове, критеријуме, поступак и начине издавања 

одобрења и друге посебне услове у вези са геолошким истраживањима, која се односе 

на издвајања повољних геолошких формација и структура, као и исцрпљених лежишта 

минералних сировина за складиштење ЦО2. 

 

 

4. Услови и начин извођења геолошких истраживања 

 
Члан 22. 
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Геолошка истраживања, израду пројеката геолошких истраживања, извештаја о 

резултатима геолошких истраживања, елабората о ресурсима и резервама минералних 

сировина, укључујући ресурсе и резерве подземних вода и геотермалне ресурсе, као и 

послове стручног надзора над извођењем геолошких истраживања, може изводити 

привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, које је уписано у 

регистар привредних субјеката за обављање те делатности и које за сваку врсту 

геолошких истраживања има најмање два запослена лица која имају стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), геолошке 

струке одговарајућег образовног профила и овлашћење за обављање тих послова, од 

чега, најмање једно лице са одговарајућом лиценцом.  

Послове руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних 

радова и руковођења израдом пројеката геолошких истраживања и извештаја о 

резултатима геолошких истраживања, као и елабората о ресурсима и резервама 

минералних сировина, укључујући ресурсе и резерве подземних вода и геотермалне 

ресурсе, може обављати лице које, поред услова из става 1. овог члана, има најмање 

три године радног искуства у обављању одговарајућих послова.  

Геолошка истраживања могу да изводе и страна правна лица под условима и на 

начин прописан овим законом и законом којим се утврђују права страних лица у 

погледу коришћења добара од јавног интереса.  

Носилац истраживања може бити привредно друштво, односно друго правно 

лице и предузетник, које је регистровано за обављање тих делатности.  

ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА, ИЗВЕШТАЈА И 

ЕЛАБОРАТА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, EЛАБОРАТА О 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ И 

САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА, ИЗВЕШТАЈА О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, ИЗВЕШТАЈА О 

ГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА, КАО И ИЗВЕШТАЈА (ЕЛАБОРАТА) 

РАЗЛИЧИТИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, КАО И ПОСЛОВЕ 

СТРУЧНОГ НАДЗОРА ВРШИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК, КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГИ РЕГИСТАР ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА. 

ПОСЛОВЕ ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДЕ 

ИЗВЕШТАЈА И ЕЛАБОРАТА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 

ИЗВЕШТАЈА О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, ЕЛАБОРАТА О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ - 

ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА И САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА, 

ИЗВЕШТАЈА О ГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА, КАО И ИЗВЕШТАЈА 

(ЕЛАБОРАТА) РАЗЛИЧИТИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, МОЖЕ 

ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ СА СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ШКОЛСКОМ СПРЕМОМ НА 

СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – 

МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ) ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ,  И 

ЛИЦЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ, СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ЛИЦЕНЦОМ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА КОЈЕ ИМА НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ 

ИСКУСТВА У ОБАВЉАЊУ ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОСЛОВА. 
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ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА, ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА И 

ОДГОВОРНОГ РУКОВОДИОЦА ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 

КАО И ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И 

РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И 

РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЕЛАБОРАТА О ГЕОТЕРМАЛНИМ 

РЕСУРСИМА МОЖЕ ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ СА СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ШКОЛСКОМ 

СПРЕМОМ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ – МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ) ГЕОЛОШКЕ 

СТРУКЕ СА ОВЛАШЋЕЊЕМ И ЛИЦЕНЦОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА. 

КОЈЕ ИМА НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА У ОБАВЉАЊУ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ ПОСЛОВА, А ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ 

ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА. 

ПОСЛОВЕ ИЗВОЂЕЊА МАЊЕ СЛОЖЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ 

РАДОВА И ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТЕ РАДОВЕ, МОЖЕ 

ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ СА СРЕДЊОМ ШКОЛСКОМ СПРЕМОМ ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ СМЕРА, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОВИМА И ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ 

ПОСЛОВА.  

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МОГУ ДА ИЗВОДЕ И СТРАНА ПРАВНА 

ЛИЦА ПОД УСЛОВИМА И НА НАЧИН ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ПРАВА СТРАНИХ ЛИЦА У ПОГЛЕДУ 

КОРИШЋЕЊА ДОБАРА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА. 

 
Члан 23. 

Овлашћење за обављање послова из члана 22. ст. 1. и 2. овог закона стиче се 

полагањем стручног испита.  

Стручни испит из става 1. овог члана, полаже се пред комисијом коју образује 

Министар, односно надлежни орган аутономне покрајине за кандидате са територије 

аутономне покрајине. 

Министар ближе прописује услове, програм и начин полагања стручног испита 

из става 1. овог члана.  

Послови из ст. 1. и 2. овог члана врше се као поверени. 

 

5. Извођење геолошких истраживања 

 
Члан 24. 

      Геолошка истраживања се изводе према пројекту геолошких истраживања који 

нарочито садржи: 

     1) документа о испуњености услова из члана 22. овог закона;  

     2) текстуални део; 

     3) графичке прилоге; 

     4) извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта. 

    Министар ближе прописује услове, критеријуме и садржај пројекта геолошких 

истраживања у областима:  

   1) основних геолошких истраживања; 

   2) примењених геолошких истраживања минералних ресурса; 

   3) примењених истраживања хидрогеолошких и геотермалних ресурса; 

  4) примењених инжењерско-геолошких истраживања; 
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   5) примењених геолошких истраживања у циљу заштите, санације и 

рекултивације. 

       ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СЕ ИЗВОДЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ НАРОЧИТО САДРЖИ: 

4) ДОКУМЕНТА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 22. ОВОГ ЗАКОНА;  

5) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО; 

6) ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, КРИТЕРИЈУМЕ И САДРЖАЈ 

ПРОЈЕКАТА ЗА СВЕ ВРСТЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, КАО И ПРОЈЕКАТА 

И ИЗВЕШТАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, И 

ИСТРАЖИВАЊА ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ И ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА.  

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ У ПРОЈЕКТИМА И ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ СТАВА 2. 

ОВОГ ЧЛАНА САДРЖЕ:  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЧНОСТИ.” 
 

Члан 25. 
Пројекат геолошких истраживања, као и измене и допуне истог пројекта, 

подлеже техничкој контроли. 

Техничка контрола пројекта из става 1. овог члана обухвата контролу примене 

савремених достигнућа и метода геолошке науке и технике; усклађености са законом и 

другим прописима из области геологије и рударства; као и усклађености са важећим 

техничким прописима, нормативима, као и одговарајућих мера безбедности и здравља 

на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне средине. 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТА 

КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА И МЕТОДА ГЕОЛОШКЕ 

НАУКЕ И ТЕХНИКЕ И УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОЈЕКТА СА: ЗАКОНОМ И ДРУГИМ 

ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ И РУДАРСТВА, УСЛОВИМА 

НАДЛЕЖНИХ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА; КАО И УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОЈЕКТА СА ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ 

ПРОПИСИМА, КАО И ОДГОВАРАЈУЋИМ МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 

НА РАДУ, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ОБЈЕКАТА, И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

Извештај и потврда о извршеној техничкој контроли из става 2. овог члана 

представљају саставни део пројекта из става 1. овог члана. 

ЗА КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ОДГОВОРАН ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ. 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. 

Техничку контролу из става 1. овог члана може вршити привредно друштво и 

предузетник, односно друго правно лице које испуњава услове из члана 22. овог 

закона.  

            МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ВРШЕЊА 

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА.  

 
Члан 26. 

     Техничку контролу пројекта геолошких истраживања не може вршити, односно у 

вршењу контроле не може да учествује:  
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    1) привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, које је израдило 

тај пројекат или које је носилац истраживања;  

    2) лице запослено у привредном друштву, односно другом правном лицу и 

предузетнику, које је израдило пројекат геолошких истраживања или је учествовало у 

изради тог пројекта;  

    3) лице запослено код носиоца истраживања;  

    4) лице запослено у Министарству, надлежном органу аутономне покрајине и 

јединици локалне самоуправе.  

 
Члан 27. 

У току извођења геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да 

обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. 

Стручни надзор, из става 1. овог члана обухвата проверу: да ли се истражни 

радови изводе према пројекту геолошких истраживања; квалитета извођења истражних 

радова и примену прописа, техничких норматива и норми квалитета; примене мера 

безбедности и здравља на раду и заштите животне средине. 

Извештај о извршеном стручном надзору чини саставни део извештаја о 

резултатима геолошких истраживања. 

Носилац истраживања може да врши непосредно стручни надзор над извођењем 

геолошких истраживања или да вршење истог повери другом правном лицу које 

испуњава услове из члана 22. овог закона.  

У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊАЈЕ ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

СТРУЧНИ НАДЗОР, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБУХВАТА: КОНТРОЛУ 

ДА ЛИ СЕ ИСТРАЖНИ РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И ОСТВАРУЈЕ ПРОЈЕКТОВАНА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСТРАЖИВАЊА; ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ РАДОВА И 

ПРИМЕНУ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 

ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА; КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ, МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА МОЖЕ ДА ВРШИ НЕПОСРЕДНО СТРУЧНИ 

НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ ДА ВРШЕЊЕ 

ИСТОГ ПОВЕРИ ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ. 

ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ СТРУЧНИ НАДЗОР ДУЖНО ЈЕ ДА БЛАГОВРЕМЕНО 

ИЗВЕСТИ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА О СВИМ ПРОПУСТИМА И 

НЕДОСТАЦИМА КОЈЕ УТВРДИ У ТОКУ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ ДУЖАН ДА ЈЕДАН ПРИМЕРАК 

ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОМ НАДЗОРУ КОЈИ САДРЖИ ПОДАТКЕ О: ИЗВОЂАЧУ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; ВРСТИ И ОБИМУ ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖНИХ 

РАДОВА И ДАТУМУ ЊИХОВОГ ИЗВОЂЕЊА, КАО И ДР., ДОСТАВИ УЗ 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИЗ ЧЛАНА 29. СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА И УЗ ЗАВРШНИ 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ЧЛАНА 28. 

СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
 

 

 

Члан 28. 
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По завршетку пројектом предвиђених геолошких истраживања израђује се 

Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања (у даљем тексту: Завршни 

извештај).  

Завршни извештај, као и извештај из члана 29. став 1. овог закона, подлеже 

техничкој контроли којом се проверава да ли су геолошка истраживања изведена према 

пројекту геолошких истраживања и да ли је извештај урађен у складу са овим законом.  

Извештај и потврда о извршеној техничкој контроли из става 2. овог члана чини 

саставни део Завршног извештаја. 

Техничка контрола Завршног извештаја као и извештаја из члана 29. став 1. 

врши се под условима из чл. 22. и 26. овог закона.  

Носилац истраживања дужан је да један примерак Завршног извештаја достави 

органу који је издао одобрење за истраживање у писаној и електронској форми, 

најкасније 30 дана од дана истека одобреног истражног рока. 

ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ИЗРАЂУЈЕ СЕ ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О 

РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ-ГЕОТЕХНИЧКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ЧЛАНА 30. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ИЗРАЂУЈЕ СЕ 

ЕЛАБОРАТ О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ - ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 

ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕДАН ПРИМЕРАК 

ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 1. И ЕЛАБОРТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

КАО И ИЗВЕШТАЈА ИЗ ЧЛАНА 31. СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА, ДОСТАВИ ОРГАНУ 

КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ И У 

ЕЛЕКТРОНСКОМ ПДФ ФОРМАТУ, НА СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ИСТЕКА ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ 

РОКА, A У СЛУЧАЈУ ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА У СМИСЛУ ЧЛАНА 35. 

ОВОГ ЗАКОНА, НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ПРЕТХОДНО ОДОБРЕНОГ 

ИСТРАЖНОГ РОКА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА ИЗ 

СТАВА 1., КАО И ЕЛАБОРАТА ИЗ СТАВА  2. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЕШТАЈА ИЗ ЧЛАНА 29. СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 
                                                        Члан 29. 
Носилац истраживања је дужан да по истеку истражног периода од годину дана, 

као и у случају обуставе истраживања, у роковима утврђеним одобрењем за 

истраживање, достави органу који је издао одобрење, Годишњи извештај о 

резултатима геолошких истраживања, у писаној и електронској форми. 

Завршни извештај, као и Годишњи извештај из става 1. овог члана имају 

карактер архивске грађе и чувају се трајно, у складу са законом.  

Министар ближе прописује садржину Завршног извештаја и годишњег 

извештаја из става 1. овог члана.  

           У СЛУЧАЈУ ВИШЕГОДИШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА, НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ПО ИСТЕКУ ИСТРАЖНОГ ПЕРИОДА ОД 

ГОДИНУ ДАНА, КАО И У СЛУЧАЈУ ОДУСТАЈАЊА ОД ИСТРАЖИВАЊА, У 

РОКОВИМА УТВРЂЕНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ДОСТАВИ ОРГАНУ 

КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ, ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ПИСАНОЈ ФОРМИ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПДФ 
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ФОРМАТУ, НА СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ).  

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ И ЕЛАБОРАТ ИЗ ЧЛ. 28. СТАВ 1.И 2. КАО И 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИМАЈУ КАРАКТЕР 

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ЧУВАЈУ СЕ ТРАЈНО, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 

6. Одобрење за примењена геолошка истраживања 

 
Члан 30. 

Примењена геолошка истраживања изводе се на основу решења о одобрењу за 

геолошка истраживања које издаје Министарство, по захтеву привредног друштва, 

односно другог правног лица и предузетника. 

Решење Министарства из става 1. овог члана је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  

За примењена геолошка истраживања која се изводе на територији аутономне 

покрајине, одобрење издаје надлежни орган аутономне покрајине, решењем против 

којег се може изјавити жалба Министру. 

Надлежни орган дужан је да Министарству доставља извештаје о издатим 

одобрењима за геолошка истраживања.  

Министар ближе одређује површину истражног простора на којем се може 

одобрити извођење примењених геолошких истраживања, у зависности од врсте 

минералних и других геолошких ресурса који се истражују. 

Послови из става 3. овог члана врше се као поверени. 

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, ИЗВОДЕ СЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА 

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ, ПО ЗАХТЕВУ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА, ОДНОСНО ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА.  

ПРИМЕЊЕНА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ЗА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФРАСТУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА (ВИСОКИХ БРАНА; ПУТНИХ И 

ЖЕЛЕЗНИЧКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, НАФТОВОДА, ГАСОВОДА, КАО И ДР.) ОД 

СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, КАО И 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ 

ИЗГРАДЊЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА РУДАРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВРШЕ СЕ 

НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈЕ 

ИЗДАЈЕ, ПО ЗАХТЕВУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ОДНОСНО ДРУГОГ ПРАВНОГ 

ЛИЦА. 

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, РЕШЕЊЕМ 

ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ. 

РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ИЗ СТАВА 1. И СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊАМИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СЕ ИЗВОДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДОБРЕЊЕ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, РЕШЕЊЕМ ПРОТИВ КОГА СЕ МОЖЕ 

ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА 

МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ ЈЕДАН ПРИМЕРАК ИЗДАТОГ РЕШЕЊА И 
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ИЗВЕШТАЈ О ОДОБРЕНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА ПРОТЕКЛУ ГОДИНУ, 

НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

 
Члан 31. 

     Примењена геолошка истраживања одређених неметаличних минералних ресурса 

и других геолошких ресурса и истраживања геолошке средине изводе се и за потребе: 

    1) добијања грађевинских материјала; 

    2) коришћења подземних вода за потребе водоснабдевања физичких лица;  

3) коришћења геотермалних ресурса за потребе физичких лица; 

4) просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и 

заштите, санације и рекултивације терена. 

Геолошка истраживања из става 1. овог члана изводе се на основу одобрења за 

геолошка истраживања која издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе на 

чијој се територији истраживања изводе, решењем против кога се може изјавити жалба 

Министру. 

Неметалични минерални ресурси из става 1. овог члана су они који се користе: 

1) као грађевински камен: технички (сечен, цепан, ломљен, дробљен, млевен) и 

украсни (архитектонски, скулпторски, меморијални); 

2) као природни агрегати: песак, шљунак, дробина; 

3) за производњу опекарско-керамичких материјала, креча и др.; 

4) за производњу пунила у индустрији.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе може се удружити са другим 

јединицама локалне самоуправе, ради обављања послова из става 1. овог члана и о 

томе обавештава Министарство. 

У случају да надлежни орган јединице локалне самоуправе не почне да врши 

поверени посао или га не врши правилно или благовремено, Министарство, односно 

надлежни орган аутономне покрајине преузима послове из става 1. овог члана. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да Министарству доставља 

годишње извештаје о издатим одобрењима за геолошка истраживања.  

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.                                            

ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ВРШЕ СЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА 

О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊА 

ИЗВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ИЗДАТОМ ПО ЗАХТЕВУ 

ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ 

ПОДАТКЕ О: ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ВРСТИ И 

ЦИЉУ ИСТРАЖИВАЊА, ЛОКАЛИТЕТУ ИСТРАЖИВАЊА, ОДНОСНО 

КООРДИНАТАМА И КАТАСТАРСКОМ БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА 

ИЗВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА.   

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ ДОКАЗ О 

ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

УКОЛИКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, НА ОСНОВУ УВИДА У КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ ПРОСТОРА И 

КАТАСТАР ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА УТВРДИ ДА ЈЕ ИСТРАЖНИ ПРОСТОР 

СЛОБОДАН, О ИСТОМ ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, КОЈИ ЈЕ 
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ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ТРИДЕСЕТ (30) ДАНА ОД ДАНА ДОБИЈАЊА 

ОДГОВОРА О УВИДУ У КАТАСТАР, НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ДОСТАВИ:  

1) ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА О РЕГИСТРАЦИЈИ 

ПРЕДУЗЕТНИКА-ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА;  

2) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1.000 ИЛИ ПРЕГЛЕДНУ 

ТОПОГРАФСКУ КАРТУ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА УЦРТАНОМ 

ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА, КАО И БРОЈ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИСТРАЖИВАЊЕ; 

3)  ПРОЈЕКАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, У ДВА ПРИМЕРКА; 

4) ИЗВЕШТАЈ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА; 

5) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ НА ЗЕМЉИШТУ ИЛИ СЛУЖБЕНОСТИ НА 

ЗЕМЉИШТУ НА КОМЕ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА, 

6) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЋЕ ОДБИТИ ЗАХТЕВ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗ СТАВА 

1.АКО ИСТРАЖНИ ПРОСТОР НИЈЕ СЛОБОДАН, АКО УЗ ЗАХТЕВ НИСУ 

ПОДНЕТА СВА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ АКО 

НА ОСНОВУ УВИДА У СЛУЖБЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА УТВРДИ ДА ПОСТОЈЕ ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА 

У ОДНОСУ НА ЗАШТИТУ: ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ПРИРОДНИХ ОДЛИКА, 

ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ, ЕНДЕМСКИХ 

БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА, ОБЈЕКАТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ИЛИ 

ГЕОНАСЛЕЂА,  ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА И СЛ. 

ДУЖИНА ИСТРАЖНОГ РОКА УТВРЂЕНА РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1.ОВОГ 

ЧЛАНА ИЗНОСИ ГОДИНУ ДАНА, И НЕ МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ. 

ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЂУЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ О 

МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. И СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ 

УПРАВНИ СПОР, А ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА 

МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ ЈЕДАН ПРИМЕРАК ИЗДАТОГ РЕШЕЊА И 

ИЗВЕШТАЈ О ОДОБРЕНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА ПРОТЕКЛУ КАЛЕДАРСКУ 

ГОДИНУ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ.” 

 

                                                ЧЛАН 31А. 

ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛУ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ-ГЕОТЕХНИЧКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОН, КОЈА СЕ ИЗВОДЕ РАДИ 

ДЕФИНИСАЊА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ-ГЕОТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

ИЗГРАДЊЕ И/ИЛИ САНАЦИЈЕ, КАО И ДРУГИХ КАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОШКЕ 

СРЕДИНЕЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, 

ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА, ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ОБЈЕКАТА ГЕОНАСЛЕЂА, САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ТЕРЕНА ВРШИ ОПШТИНА, ГРАД ИЛИ ГРАД БЕОГРАД. 
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВРШИ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ДУЖНО ЈЕ ДА ПОЧЕТАК ИСТРАЖИВАЊА ПРИЈАВИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА И НАДЛЕЖНОМ ЗАВОДУ 

ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ДОСТАВИ ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О 

ВРСТИ, ЦИЉУ И ДИНАМИЦИ ИСТРАЖИВАЊА, НАЗИВУ ЛОКАЛИТЕТА, КАО И 

ИЗВОЂАЧУ ИСТРАЖИВАЊА.  

УЗ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ: 

1) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1000 (ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ) СА JAСНO НАЗНАЧЕНОМГРАНИЦОМ И БРОЈЕВИМА 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА НА КОЈИМ СЕ ПЛАНИРА ИСТРАЖИВАЊЕ; 

2) ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ-ГЕОТЕХНИЧКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, УРАЂЕН ОД СТРАНЕ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ИСПУЊАВА 

УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 22. ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ФОТОКОПИЈА О УПЛАТИ ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ. 

РЕЗУЛТАТИ ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПРИКАЗУЈУ СЕ У ЕЛАБОРАТУ О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-

ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА. 

ЕЛАБОРАТ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПОДЛЕЖЕ ТЕХНИЧКОЈ  

КОНТРОЛИ-РЕВИЗИЈИ КОЈУ ВРШИ ПРАВНО ЛИЦЕ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ 

ЛИЦЕНЦОМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

КОРИСНИК ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕДАН ПРИМЕРАК 

ЕЛАБОРАТА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 

ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА У ПИСАНОЈ ФОРМИ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПДФ 

ФОРМАТУ, НА СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАЈКАСНИЈЕ 30. 

ДАНА НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ, ГРАДА ИЛИ ГРАДА БЕОГРАДА, ДУЖАН 

ЈЕ ДА ВОДИ КАТАСТАР И ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИЈАВА О ИЗВРШЕНИМ 

ИСТРАЖИВАЊИМА ИЗ СТАВА 1, ДА ТРАЈНО ЧУВА ЕЛАБОРАТЕ ИЗ СТАВА 4. 

ОВОГ ЧЛАНА, И ДА МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊА ИЗВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА И 

ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗА ПРОТЕКЛУ КАЛЕДАРСКУ ГОДИНУ, НАЈКАСНИЈЕ 

ДО 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

 ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. И 6. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

 

                                                  ЧЛАН 31Б. 

ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНOМ 

ЕНЕРГИЈОМ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ВРШИ 

ОПШТИНА, ВРШИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈИ ВРШИ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА ПОЧЕТАК ИСТРАЖИВАЊА ПРИЈАВИ НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА И ДОСТАВИ ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О 

НАЧИНУ, ЦИЉУ И ДИНАМИЦИ ИСТРАЖИВАЊА, НАЗИВУ ЛОКАЛИТЕТА, КАО 

И ИЗВОЂАЧУ ИСТРАЖИВАЊА.  

УЗ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ: 

1) ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КAРТЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА; 
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2) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1000 (ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ) СА ГРАНИЦОМ И БРОЈЕМ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ И 

НАЗНАЧЕНОМ МИКРОЛОКАЦИЈОМ ИСТРАЖНЕ СОНДЕ; 

3) ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

УРАЂЕН ОД СТРАНЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА 

УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 22. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) ФОТОКОПИЈУ О УПЛАТИ ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ. 

НОКОН ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ИЗРАЂУЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ О ИСТРАЖЕНИМ ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ 

РЕСУРСИМА, НА ОСНОВУ КОГА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ КОРИШЋЕЊЕ 

ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА 

ГЕОТЕРМАЛНОМ ЕНЕРГИЈОМ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ФИЗИЧКОГ 

ЛИЦА СХОДНО ЧЛАНУ 51Е. ОВОГ ЗАКОНА. 

КОРИСНИК ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕДАН ПРИМЕРАК 

ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 

ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА У ПИСАНОЈ ФОРМИ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПДФ 

ФОРМАТУ, НА СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НАЈКАСНИЈЕ 30. 

ДАНА НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ, ГРАДА ИЛИ ГРАДА БЕОГРАДА, ДУЖАН 

ЈЕ ДА ВОДИ КАТАСТАР И ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИЈАВА О ИЗВРШЕНИМ 

ИСТРАЖИВАЊИМА ИЗ СТАВА 1. И ТРАЈНО ЧУВА ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ СТАВА 4. 

ОВОГ ЧЛАНА, И ДА МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊА ИЗВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА И 

ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗА ПРОТЕКЛУ КАЛЕДАРСКУ ГОДИНУ, НАЈКАСНИЈЕ 

ДО 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ У ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА 

САДРЖЕ:  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛО ПРИЈАВУ.  

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

 
Члан 32. 

Захтев за издавање одобрења за примењена геолошка истраживања садржи 

податке о: носиоцу истраживања, предмету геолошких истраживања, величини 

истражног простора, врсти истражних радова, висини средстава за истраживање, као и 

о времену трајања истраживања.  

Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се:  

1) пројекат геолошких истраживања са извештајем и потврдом о извршеној техничкој 

контроли пројекта;  

2) топографска карта у размери 1:25.000 или ситнијој размери, са уцртаном границом 

и координатама преломних тачака траженог истражног простора;  

3) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

 

4) сагласност надлежних установа за заштиту животне средине и културног наслеђа. 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да пре израде пројекта геолошких 

истраживања од надлежног завода за заштиту природе и надлежног завода за заштиту 

културног наслеђа, или другог надлежног органа, прибави мишљење под којим 

условима се могу изводити предметна истраживања.  

Акт о условима надлежних органа из става 3. овог члана чини саставни део пројекта 

геолошких истраживања. 
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Ако је пројектом из става 2. тачка 1) овог члана предвиђено извођење рударских 

радова и/или узимање минералних сировина за технолошка испитивања, подноси се 

посебан захтев за давање одобрења за извођење радова по рударском пројекту из члана 

72. став 1. овог закона, а ако се ради о истраживању нафте, гаса и геотермалних 

ресурса по пројекту из члана 72. став 3. тачка 2) овог закона подноси се пријава у 

складу са чланом 84. овог закона. 

Министар прописује дозвољену количину материјала која се може узети за 

технолошка испитивања у зависности од врсте минералне сировине.  

     Надлежни орган одбиће решењем захтев за издавање одобрења за извођење 

геолошких истраживања: 

1) уз захтев није достављена комплетна документација из става 2. овог члана;  

    2) је простор за који се тражи одобрење већ издат другом лицу за истраживање исте 

минералне сировине или истог геолошког ресурса. 

Решење из става 7. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега се 

може покренути управни спор.  

На решење из става 7. овог члана које је донео надлежни орган аутономне покрајине, 

односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ИЗ ЧЛАНА 30. СТАВ 1. И 2. ОВОГ 

ЗАКОНА САДРЖИ ПОДАТКЕ О: ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ОДНОСНО ДРУГОМ 

ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈЕ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 

ВРСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ВЕЛИЧИНИ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА, 

КАО И ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА ИСТРАЖИВАЊА, СХОДНО ЧЛАНУ 36. ОВОГ 

ЗАКОНА.    

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ ДОКАЗ О 

ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ, ЗА 

УВИД У КАТАСТАР.  

УКОЛИКО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, НА ОСНОВУ УВИДА У КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ ПРОСТОРА И 

КАТАСТАР ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА И ПОЉА УТВРДИ ДА ЈЕ 

ИСТРАЖНИ ПРОСТОР СЛОБОДАН, И АКО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 37. ОВОГ 

ЗАКОНА ПРОЦЕНИ ДА ПОСТОЈЕ ПРИРОДНИ (ГЕОЛОШКИ) И ДРУГИ УСЛОВИ 

ЗА НЕСМЕТАНО ВРШЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА, О ИСТОМ ОБАВЕШТАВА 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, КОЈИ ЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ДЕВЕДЕСТ  (90) 

ДАНА ОД ДАНА ДОБИЈАЊА ОДГОВОРА, НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ДОСТАВИ:  

1) ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА О РЕГИСТРАЦИЈИ 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА;  

2) ТОПОГРАФСКУ КАРТУ У РАЗМЕРИ 1:25.000 ИЛИ СИТНИЈОЈ РАЗМЕРИ, 

СА УЦРТАНОМ ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА;  

3) ПРОЈЕКАТ  ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, У ДВА ПРИМЕРКА; 

4) ИЗВЕШТАЈ  И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА;  

5) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА;  

6) ДОКАЗ О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА  ПОДАТАКА И РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ДРУГОГ 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЛИ СУ РЕЗУЛТАТ ОСНОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, АКО СУ КОРИШЋЕНИ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ 

ПРОЈЕКТА.  
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕ 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПРИБАВИ АКТ О 

УСЛОВИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, ИЗДАТ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ И НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ИЛИ 

ДРУГОГ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

АКТА О УСЛОВИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 

ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

АКО ЈЕ ПРОЈЕКТОМ ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДВИЂЕНО 

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА НА ИСТРАЖИВАЊУ У ЦИЉУ 

УЗИМАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА, 

ПОДНОСИ СЕ ПОСЕБАН ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА ПО РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ИЗ ЧЛАНА 72. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, 

ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ДОЗВОЉЕНА КОЛИЧИНА МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ, СХОДНО ЧЛ. 39А. МОЖЕ УЗЕТИ ИЗ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ, 

ИСТРАЖНОГ РАСКОПА И ПРИРОДНОГ РУДНОГ ИЗДАНКА, А У СКЛАДУ СА 

ПРОЈЕКТОМ И СТАЊЕМ ИЗВЕДЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

АКО СЕ РАДИ О ИСТРАЖИВАЊУ ИЛИ ПРОБНОМ РАДУ ИСТРАЖНЕ 

БУШОТИНЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, УЗ ПРОЈЕКАТ ИЗ ЧЛАНА 72А СТАВ 1. 

ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНОСИ СЕ ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО 

ТОМ ПРОЈЕКТУ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 84. ОВОГ ЗАКОНА. 

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ РАДИ О ПРОБНОМ РАДУ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ 

НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА У РУДАРСКОМ 

ПРОЈЕКТУ ОБАВЕЗНО ТРЕБА НАВЕСТИ ВРЕМЕ/ДУЖИНУ ТРАЈАЊА ИСТОГ 

ПРОБНОГ РАДА, СХОДНО ЧЛАНУ 39А. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И 

ДЕТАЉНО ОПИСАТИ НАЧИН ЊИХОВОГ СКЛАДИШТЕЊА. 

                                                         

                                                   

                                                ЧЛАН 32А. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЋЕ РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕЊА ИЗ ЧЛАНА 32. СТАВА 1, КАО И ЧЛАНА 35А. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА 

У СЛУЧАЈУ: 

1) АКО ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ НА ИСТОМ ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ ОД СТРАНЕ ДРУГОГ 

ПРАВНОГ ЛИЦА; 

2) АКО УЗ ЗАХТЕВ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗ ЧЛАНА 32. СТАВ 4, ОДНОСНО ИЗ ЧЛАНА 35А. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;  

3) АКО ЈЕ ПРОСТОР ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 

ВЕЋ ИЗДАТ ДРУГОМ ЛИЦУ ЗА: ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА 

ИСТРАЖНИ ПРОСТОР; ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

ИСТОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ ИСТОГ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА; 

4) АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА ДУГОВАЊА У СМИСЛУ ЧЛАНА 7. 

ОВОГ ЗАКОНА; 

5) АКО УТВРДИ ДА ПОДНЕТА ДОКУМЕНТА САДРЖЕ НЕТАЧНЕ 

ПОДАТКЕ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ ТАЧ. 3) ДО 5) ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ЋЕ ПРЕТХОДНО ЗАТРАЖИТИ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗВРШИ 

ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ЗАХТЕВА У РОКУ ОД 30 ТРИДЕСЕТ ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА. 
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РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 
Члан 33. 

Ако су захтев за издавање одобрења за истраживање истог минералног или 

другог геолошког ресурса на истом истражном простору поднела два или више 

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

односно предузетник, који је први поднео потпун захтев, у складу са одредбама члана 

32. овог закона.  

АКО СУ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 

ЧЛАНА 32. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ИСТОГ МИНЕРАЛНОГ 

ИЛИ ДРУГОГ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА НА ИСТОМ ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ 

ПОДНЕЛА ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА, 

ПРИОРИТЕТ У ДОБИЈАЊУ ОДОБРЕЊА ИМА ПРАВНО ЛИЦЕ ОДНОСНО 

ПРЕДУЗЕТНИК, КОЈИ ЈЕ ПРВИ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СХОДНО 

ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 32. ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 34. 

Решење о одобрењу за примењена геолошка истраживања садржи податке о:  

1) називу носиоца истраживања са адресом његовог седишта;  

2) предмету и врсти истраживања;  

3) координатама преломних тачака истражног простора;  

3) ПОВРШИНИ И КООРДИНАТАМА ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА; 

4) називу пројекта геолошких истраживања;  

5) дужини истражног рока; 

5) ДУЖИНИ ИСТРАЖНОГ РОКА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НОСИОЦА 

ИСТРАЖИВАЊА; 

6) минималном обиму радова који се мора реализовати; 

7) року у коме се мора отпочети са истраживањем;  

8) највећој количини минералне сировине, осим нафте и природних гасова, која се 

може узети у циљу испитивања квалитета и њених технолошких својстава;  

 9) начину и року у којем је носилац истраживања дужан да обавештава орган који 

је издао одобрење за истраживање; 

9) НАЧИНУ И РОКУ У КОЈЕМ ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ДА 

ОБАВЕШТАВА ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ О ТОКУ 

И РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА; 

 10) условима под којима се одобрење може укинути. 

   11) РОКУ У КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗАН ДА ПЛАТИ 

НАКНАДУ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА. 

 
Члан 35. 

Одобрењем за извођење примењених геолошких истраживања минералних и 

других геолошких ресурса одређује се истражни рок у дужини до три године, уз 

могућност продужења истражног рока два пута у континуитету, при чему дужина 

сваког од продужених истражних рокова може бити до две године.  

Захтев за продужење истражног рока из става 1. овог члана, подноси се 

најкасније 30 дана пре истека истражног рока одређеног одобрењем за истраживање, 
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под условом да је извршено најмање 75% од пројектом планираног обима истражних 

радова, у складу са чланом 39. став 1. овог закона. 

         Уз захтев из става 2. овог члана подноси се: 

1) пројект геолошких истраживања; 

2) топографска карта у размери 1:25.000, са уцртаном границом и координатама 

преломних тачака истражног простора; 

3) Завршни извештај за претходни истражни период; 

4) доказ о плаћеној републичкој административној такси. 

         Продужење истражног рока одобрава се решењем које доноси орган који је 

издао одобрење за истраживање.  

       Решење из става 4. овог члана које издаје Министарство, је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

          На решење из става 4. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИСТРАЖНИ РОК У 

СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА У ДУЖИНИ ДО ТРИ (3) 

ГОДИНЕ, УЗ МОГУЋНОСТ ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА ДВА ПУТА У 

КОНТИНУИТЕТУ, ПРИ ЧЕМУ ДУЖИНА ПРВОГ ИСТРАЖНОГ РОКА МОЖЕ БИТИ 

ДО ТРИ ГОДИНЕ, А ДРУГОГ ДО ДВЕ ГОДИНЕ, ОСИМ ЗА ИСТРАЖИВАЊА ИЗ 

СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, С ТИМЕ ДА ИСТРАЖНИ РОК ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД 

ДАНА УРУЧЕЊА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА.       

У СЛУЧАЈУ КАДА НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ 

ИСТРАЖНОМ РОКУ РАДИ ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА  

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, И У ИСТОМ ЕЛАБОРАТУ УСЛЕД НЕДОСТАТКА 

ПОДАТАКА ПРИКАЖЕ САМО МИНЕРАЛНЕ РЕСУРСЕ, ПОТВРДА О 

МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЧИНИ ОСНОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 

ДОДАТНО ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ РОКА НА ЈОШ ДВЕ ГОДИНЕ У ЦИЉУ 

ПРИКУПЉАЊА НЕОПХОДНИХ ПОДАТАКА РАДИ УТВРЂИВАЊА И 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ РУДНИХ РЕЗЕРВИ, ОДНОСНО ПРЕВОЂЕЊА МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА У РУДНЕ РЕЗЕРВЕ. 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО ДВЕ 

ГОДИНЕ, УЗ МОГУЋНОСТ ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА ДВА ПУТА У 

КОНТИНУИТЕТУ, ПРИ ЧЕМУ ДУЖИНА СВАКОГ ОД ПРОДУЖЕНИХ 

ИСТРАЖНИХ РОКОВА МОЖЕ БИТИ ДО ГОДИНУ ДАНА. 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛАКОЈИ СЕ КОРИСТЕ 

КАО: ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН; АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ 

(УКРАСНИ) КАМЕН; СИРОВИНE ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКАРСКИХ, 

КЕРАМИЧКИХ И ВАТРОСТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА; ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕМЕНТА 

И КРЕЧА, И КАО ПЕСАК И ШЉУНАК У ИНДУСТРИЈИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ, 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ИСТРАЖНИ РОК У ДУЖИНИ ДО ДВЕ ГОДИНЕ, УЗМОГУЋНОСТ 

ПРОДУЖЕЊА ИСТРАЖНОГ РОКА ЈЕДАН ПУТ ДО ГОДИНУ ДАНА. 

 

                                               ЧЛАН 35A. 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ РОКА ИЗ ЧЛАНА 35. ОВОГ 

ЗАКОНА ПОДНОСИ СЕ НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ИСТРАЖНОГ РОКА 
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ОДРЕЂЕНОГ ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ 

ИЗВРШЕНО НАЈМАЊЕ 75% ОД ПРОЈЕКТОМ ПЛАНИРАНОГ ОБИМА И 

ДИНАМИКЕ  ИСТРАЖНИХ РАДОВА,У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 39. СТАВ 1. ОВОГ 

ЗАКОНА.  

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСИ СЕ:  

1) ТОПОГРАФСКА КАРТА У РАЗМЕРИ 1:25.000 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ, СА УЦРТАНОМ ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА ЗА НАСТАВАК ИСТРАЖИВАЊА;  

2) ПРОЈЕКАТ  ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА,У ДВА ПРИМЕРКА; 

3) ИЗВЕШТАЈ  И ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА; 

4) ЕЛАБОРАТ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА 

ПРЕТХОДНИ ИСТРАЖНИ ПЕРИОД ИЛИ ЕЛАБОРАТ О РЕСУРСИМА И 

РЕЗЕРВАМА; 

5) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ РОКА ОДОБРАВА СЕ РЕШЕЊЕМ КОЈЕ 

ДОНОСИ ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ. 

ПОВРШИНА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ 

РОКА ОДРЕЂЕНА ЈЕ ПРОЈЕКТОМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 2. 

ТАЧКА 2. ОВОГ ЧЛАНА И МОЖЕ ОСТАТИ ИСТА ИЛИ БИТИ СМАЊЕНА, У 

ОДНОСУ НА ПОВРШИНУ ОДРЕЂЕНУ ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, А У 

СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА. 

АКО ЈЕ ПРОЈЕКТОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДВИЂЕНО 

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА И/ИЛИ УЗИМАЊЕ ПРОБЕ ЗА 

ТЕХНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА, УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИСТРАЖНОГ 

РОКА СЕ ПОДНОСИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗ ЧЛАНА 72. СТАВ 1, А У СЛУЧАЈУ 

ИСТРАЖИВАЊА НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗ 

ЧЛАНА 72А СТАВ 1. ТАЧКА 2. ОВОГ ЗАКОНА.  

ПРОЈЕКАТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

(АНЕКС) ПРОЈЕКТА ИЗ ЧЛАНА 39. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА РАДЕ СЕ У СКЛАДУ 

СА ИЗДАТИМ УСЛОВИМА НАДЛЕЖНИХ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И 

ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПО КОЈИМА ЈЕ УРАЂЕН ОСНОВНИ 

ПРОЈЕКАТ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА КАДА СЕ 

ПРОЈЕКТОМ, ОДНОСНО АНЕКСОМ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАЈУ РУДАРСКИ 

ИСТРАЖНИ РАДОВИ ИЗ ЧЛ. 72. СТАВ 1. ИЛИ ЧЛ. 72А СТАВ 1. ТАЧКА 2. ОВОГ 

ЗАКОНА, КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕТХОДНО ПРИБАВИТИ УСЛОВЕ НАДЛЕЖНОГ 

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ. 

 

                                                  ЧЛАН 35Б. 

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 ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, 

НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ИСТРАЖНОГ РОКА ОДРЕЂЕНОГ 

РЕШЕЊЕМ КОЈИМ СУ ОДОБРЕНА ИСТРАЖИВАЊА. 

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ПЛАНИРА ДА ИЗВЕДЕ У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ТРАЖИ 
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ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР, СХОДНО СТАВУ 5. ОВОГ 

ЧЛАНА; 

2) ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИОНА КАРТА У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА 

УЦРТАНОМ ГРАНИЦОМ И КОРДИНАТАМА ПОЉА ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ 

ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР;  

3) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ НАКНАДИ ПО ОСНОВУ ПРЕТХОДНО 

ОДОБРЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА; 

4) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ АКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИОНА КАРТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ 

ПОДАТКЕ О ПОЗИЦИЈИ ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА, КОНТУРАМА 

УТВРЂЕНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ АКО СУ 

ЕВИДЕНТИРАНЕ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА, ЈАВНИМ 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ МОГУ БИТИ ОД УТИЦАЈА 

НА БУДУЋУ ЕКСПОЛОАТАЦИЈУ, КАО ШТО СУ: ТРАФО-СТАНИЦЕ, 

ДАЛЕКОВОДИ, ГАСОВОДИ, ИЗВОРИШТА ВОДА И ОБЈЕКТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА, ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА, ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ, И СЛ. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДОБРАВА СЕ РЕШЕЊЕМ КОЈЕ 

ДОНОСИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ПРИ ЧЕМУ СЕ РОК ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР 

ОДРЕЂУЈЕ У ДУЖИНИ ДО ДВЕ ГОДИНЕ, И НЕ МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ, А У 

СЛУЧАЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА, МОЖЕ ДА ИЗНОСИ ДО ТРИ  ГОДИНЕ, И НЕ МОЖЕ СЕ 

ПРОДУЖИТИ. 

У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, МОГУ 

СЕВРШИТИ:  

1) СВА ПОТРЕБНА СТУДИЈСКА ИЗУЧАВАЊА, КАО И ЕКОНОМСКЕ 

АНАЛИЗЕ;  

2) ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ВЕЋ ПОСТАВЉЕНОЈ ОСМАТРАЧКОЈ 

МРЕЖИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ХИДРОДИНАМИЧКОГ РЕЖИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 

КАО И ИНФОРМАЦИЈА О ТАКОЗВАНОМ „НУЛТОМ” СТАЊУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ (О САСТАВУ/КВАЛИТЕТУ ВОДА, ВАЗДУХА, ТЛА); 

3) УРАДИТИ И/ИЛИ ОВЕРИТИ ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА, 

УКОЛИКО ИСТИ НИЈЕ УРАЂЕН У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ. 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ЋЕ УКИНУТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ОДОБРЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ 

ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ ПЛАТИ НАКНАДА ЗА 

ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, И/ИЛИ 

АКО СЕ УТВРДИ ДА СЕ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА НЕ ПРИДРЖАВА ОДОБРЕНОГ 

ПРОГРАМА ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1. ОВОГ ЧЛАНА.     

РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. И 6. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО 

ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

НА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. И 6. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ.  

РЕШЕЊЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР ИЗ СТАВА 

4. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ СА ДАНОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. 

 
       Члан 36. 
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Носилац истраживања је дужан да у захтеву за продужење истражног рока, 

површину истражног простора смањи сагласно добијеним резултатима, а најмање за 

25% у односу на претходно одобрену површину. 

ПОВРШИНА ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА МОЖЕ ДА ИЗНОСИ НАЈВИШЕ ДО 100 KM
2
, ОСИМ ЗА: 

1)   ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, КАДА ИЗНОСИ 

НАЈВИШЕ ДО 5.000 KM
2
. 

2) ИСТРАЖИВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 

КАДА ИЗНОСИ НАЈВИШЕ ДО 10 KM
2
; 

3) ИСТРАЖИВАЊЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 

ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ МАТЕРИЈАЛА КАДА 

ИЗНОСИ НАЈВИШЕ ДО 2 KM
2.
 

 
Члан 37. 

У оквиру истог истражног простора на којем су одобрена примењена геолошка 

истраживања неког минералног или геолошког ресурса, могу се одобрити примењена 

истраживања другог минералног или геолошког ресурса, само уз претходно 

прибављену сагласност носиоца одобрења за истраживања.  

У ОКВИРУ ИСТОГ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ СУ ОДОБРЕНА 

ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НЕКОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ 

ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА, МОГУ СЕ ОДОБРИТИ ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА 

ДРУГОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА, САМО УКОЛИКО 

ПОСТОЈЕ ПРИРОДНИ (ГЕОЛОШКИ) И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО 

ВРШЕЊЕ ТИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

ПРОЦЕНА О ПОСТОЈАЊУ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ВРШЕЊЕ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ НА ОСНОВУ: ВРСТЕ 

ИСТРАЖИВАНОГ И ДРУГОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА ЗА 

КОЈИ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ; ГЕОЛОШКЕ ГРАЂЕ, ОДНОСНО ГЕОЛОШКО-

МЕТАЛОГЕНЕТСКИХ (МИНЕРАГЕНЕТСКИХ) ТЕРЕНА У КОМЕСЕ ОЧЕКУЈЕ 

ПОЈАВЉИВАЊЕ ДРУГОГ МИНЕРАЛНОГ ИЛИ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА У 

ОДНОСУ НА ГЕОЛОШКУ ФОРМАЦИЈУ У КОЈОЈ СЕ ИСТРАЖУЈЕ МИНЕРАЛНИ 

ИЛИ ДРУГИ ГЕОЛОШКИ РЕСУРС, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДУЖАН 

ДА ПРЕ ДОНОШЕЊА КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ, ПРИБАВИ 

САГЛАСНОСТ ОД НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ.  

У СЛУЧАЈУ ОДОБРЕНИХ ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

НАФТЕ И ГАСА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПРИБАВЉА СЕ 

САМО МИШЉЕЊЕ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА. 

 
Члан 38. 

Почетак радова на геолошким истраживањима, носилац истраживања је дужан 

да пријави 15 дана пре почетка извођења пројектованих истражних радова надлежном 

органу јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази истражни простор, 

органу који је издао решење о одобрењу за истраживање и геолошкој и/или рударској 

инспекцији, а ако се радови изводе на подручју из члана 7. овог закона и организацији, 

односно органу који управља тим подручјем, или служби за заштиту културног 

наслеђа. 

ПРИЈАВА ПОЧЕТКА РАДОВА НА ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

САДРЖИ ПОДАТКЕ О: НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА, БРОЈУ РЕШЕЊА И ДАТУМУ 

ЊЕГОВОГ ИЗДАВАЊА, БРОЈУ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА, КАО И ПОДАТКЕ О 
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ИЗВОЂАЧУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ВРШИОЦУ СТРЧНОГ НАДЗОРА, А 

У СЛУЧАЈУ ПРОБНОГ РАДА ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА НАФТЕ И ПРИРОДНОГ 

ГАСА ИЗ ЧЛАНА 39А. ОВОГ ЗАКОНА ДАТУМ ПОЧЕТКА И КРАЈА ПРОБНОГ 

РАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ, СХОДНО РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ЧЛАНА 72А 

СТАВ 1. ТАЧКА 2. ИСТОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 39. 

Најмања количина пројектованог обима геолошких и рударских истражних 

радова који се морају извести у одобреном истражном року износи 75% од пројектом 

планираног обима истражних радова.  

У случају вишегодишњих истраживања минералних и других геолошких 

ресурса, врста и обим пројектованих истражних радова, као и динамика извођења 

истих, даје се ЗА ЦЕО ИСТРАЖНИ ПЕРИОД, КАО И ПОСЕБНО за сваку истражну 

годину. 

УКОЛИКО У ПРОЈЕКТУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НИЈЕ 

ПРИКАЗАНА ВРСТА, ОБИМ И ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ РАДОВА 

ПОСЕБНО ЗА СВАКУ ИСТРАЖНУ ГОДИНУ, ИЛИ КАДА СЕ У ТОКУ 

ИСТРАЖИВАЊА УКАЖЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ ВРСТА И ОБИМ 

ПРОЈЕКТОМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА ЗА ВИШЕ ОД 25 %, НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА УРАДИ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: АНЕКС ПРОЈЕКТА) ПРОЈЕКТА СА ПРИКАЗОМ 

НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ РАДОВА И ИСТИ ДОСТАВИТИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 

КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, НАЈКАСНИЈЕ ПРЕ ПОЧЕТКА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ПРЕМА АНЕКСУ ПРОЈЕКТА.  

АНЕКСОМ ПРОЈЕКТА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ ДА СЕ 

РАДИ ЗА ПОСЛЕДЊУ ГОДИНУ ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ РОКА, НЕ МОЖЕ СЕ 

СМАЊИВАТИ УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ, ОДРЕЂЕНИХ ПРОЈЕКТОМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА. 

 

       ЧЛАН 39А. 

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, У СКЛАДУ 

СА ПРОЈЕКТОМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗ 

ЧЛАНА 72. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ОДРЕЂУЈУ СЕ У ИЗНОСИМА И ТО : 

1) ПЕСАК И ШЉУНАК (КАО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ)  10 M
3
 

2) КВАРЦНИ ПЕСАК (ЗА СТАКЛАРСКУ И ДР. ИНДУСТРИЈУ)  10 M
3
 

3) ОПЕКАРСКЕ, КЕРАМИЧКЕ И ВАТРОСТАЛНЕ ГЛИНЕ             20 M
3
 

4) АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН    20 M
3
 

5) ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ КАМЕН     50 M
3
 

6) ЛАПОРАЦ, ЛАПОРОВИТИ КРЕЧЊАК, ГИПС И СВЕ ВРТЕ ТУФОВА ЗА 

ПРОПИЗВОДЊУ ЦЕМЕНТА И КРЕЧА                                                                500 M
3
 

7)ФОСФАТИ, МАГНЕЗИТИ И ДР. НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ                                                                                                                500 T 

8) УГАЉ И УЉНИ ГЛИНЦИ (УЉНИ ШКРИЉЦИ, ОДНОСНО ШЕЈЛОВИ)   500 T                                

 9) МЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ  

(ПО ЈЕДНО ТЕХНОЛОШКОМ ТИПУ)                                                   2000 T 

10) РУДЕ БОРА И ЛИТИЈУМ (БОРАТИ)                                 2000 T 
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МИНЕРАЛНА СИРОВИНА ЗА ФОРМИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОБА СЕ 

МОЖЕ УЗЕТИ ИЗ ВИШЕ ИСТРАЖНИХ РАДОВА, ОДНОСНО ИЗ РАЗЛИЧИТИХ 

ДЕЛОВА РУДНОГ ТЕЛА/ЛЕЖИШТА, ПРИ ЧЕМУ СЕ НЕ МОГУ ПРЕКОРАЧИТИ 

УКУПНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

У СЛУЧАЈУ ИСТРАЖИВАЊА НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, ДОЗВОЉЕНО 

ЈЕ УЗИМАЊЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ПУТЕМ РАДА ИСТРАЖНЕ 

БУШОТИНЕ У ТРАЈАЊУ НАЈДУЖЕ ДО ГОДИНУ ДАНА РАДИ ИСПИТИВАЊА 

ПРОИЗВОДНО - ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОТКРИВЕНИХ ЛЕЖИШТА 

НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА И ДЕФИНИСАЊА ПАРАМЕТАРА ЊИХОВЕ 

МОГУЋЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ДОБИЈЕНЕ КОЛИЧИНЕ 

НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ДОБИЈЕНЕ ПРОБНИМ РАДОМ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 

ЧЛАНА ВЕРНО ПРИКАЖЕ У ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА ПРОТЕКЛУ 

ИСТРАЖНУ ГОДИНУ У КОЈОЈ ЈЕ ВРШЕН ПРОБНИ РАД ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ, 

КАО И У ЕЛАБОРАТУ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА. 

КОЛИЧИНЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ДОБИЈЕНЕ ПРОБНИМ РАДОМ 

ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА ПОДЛЕЖУ ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 136. 

СТАВ 2. ТАЧКА 2. ОВОГ ЗАКОНА.  

 
Члан 40. 

Геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса у оквиру 

одобреног експлоатационог поља, изводе се без одобрења за истраживање. 

Носилац експлоатације је дужан да почетак радова на истраживању пријави 

надлежном органу који је издао одобрење за експлоатацију. 

Геолошка истраживања из става 1. овог члана врше се на начин утврђен овим 

законом и другим прописима из области геологије и рударства. 

 
Члан 41. 

       Надлежни орган ће укинути решење о одобрењу за истраживање пре истека 

одређеног истражног рока у случајевима ако се: 

1) са геолошким истраживањима не отпочне у року који је утврђен одобрењем за 

истраживање;  

2) истраживања не изводе у складу са пројектом геолошког истраживања;  

3) истраживања не изводе под условом из члана 39. овог закона;  

       3) НЕ ОБЕЗБЕДИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА; 

4) истраживања изводе ван одобреног истражног простора; 

5) не доставља Годишњи извештај за претходну истражну годину; 

6)под видом истраживања врши експлоатација минералних сировина, подземних 

вода и геотермалних ресурса; 

7) не врати у првобитно стање земљиште на којем се изводе истражни радови;  

8) не спроводе прописане мере безбедности и здравља на раду, потребне мере 

обезбеђења имовине, здравља људи и заштите животне средине и заштите културних 

добара и добара која уживају претходну заштиту;  

9) обуставом вршења истраживања, на основу записника геолошког инспектора;  

        9) не плати накнада за примењена геолошка истраживања за текућу годину; 

      9) НЕ ПЛАТИ НАКНАДА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 

ТЕКУЋУ ГОДИНУ, КАО И НАКНАДУ ЗА НАФТУ И ПРИРОДНИ ГАС, ДОБИЈЕНУ 
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ПРОБНИМ РАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА У ПРЕТХОДНОЈ ИСТРАЖНОЈ 

ГОДИНИ;  

    10) накнадно утврди да приложена документација на основу које је издато 

одобрење садржи нетачне, односно неистините податке. 

       Решење о одобрењу за истраживање престаје да важи: 

1) на захтев носиоца истраживања; 

2) обуставом вршења истраживања, на основу извештаја геолошког инспектора;  

3) истеком истражног рока; 

4) издавањем потврде о ресурсима и резервама, осим за течне и гасовите 

угљоводонике. 

       РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 

      1)  НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА; 

      2) ОБУСТАВОМ ВРШЕЊА ИСТРАЖИВАЊА, НА ОСНОВУ ЗАПИСНИКА 

ГЕОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА;  

      3)  ИСТЕКОМ ИСТРАЖНОГ РОКА. 

      У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана носилац истраживања дужан је да изврши 

санацију простора на којем је вршио истраживање и да у случају извођења истражних 

подземних рударских радова на основу пројекта из члана 72. став 1. овог закона 

спроведе мере за одржавање подземних просторија, објеката и инсталација по 

завршетку истражних радова.  

Решење из ст. 1. и 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из ст. 1. и 2. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ ТАЧ. 2) ДО 10) ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ЋЕ ПРЕТХОДНО ЗАТРАЖИТИ ДА НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА 

ОТКЛОНИ УТВРЂЕНУ НЕПРАВИЛНОСТ У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ОД СТРАНЕ 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.  

 
Члан 42. 

Орган који је издао одобрење за истраживање води евиденцију о одобреним 

истраживањима и катастар одобрених истражних простора. 

У катастар одобрених истражних простора уносе се подаци о носиоцу 

истраживања, предмету геолошких истраживања, истражном простору и року трајања 

истраживања. 

Заинтересована лица имају право увида у катастар одобрених истражних 

простора.  

 
Члан 43. 

Право коришћења и располагања резултатима примењених геолошких 

истраживања и документима који садрже резултате геолошких истраживања има 

носилац истраживања.  

Носилац истраживања има право да другоме дозволи или забрани коришћење 

резултата истраживања и докумената који садрже резултате геолошких истраживања 

из става 1. овог члана.  

Носилац истраживања који користи податке и резултате истраживања који су 

резултат геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат 

основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета 

Републике Србије, треба да достави доказ о праву коришћења тих података при изради 
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извештаја о резултатима геолошких истраживања и/или елабората о ресурсима и 

резервама.  

У случају када резултати геолошких истраживања и документи из става 1. овог 

члана садрже податке који се сматрају тајним подацима у складу са важећим 

прописима којима се утврђује заштита тајних података, носилац истраживања такве 

податке може уступити трећим лицима само на начин и под условима утврђеним тим 

прописима. 

ПРАВО КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА РЕЗУЛТАТИМА ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ДОКУМЕНТИМА КОЈИ САДРЖЕ РЕЗУЛТАТЕ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИМА НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА.  

ТРИ (3) ГОДИНЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ КОРИСТИТИ РЕЗУЛТАТЕ ИСТИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, НА НАЧИН КОЈИМ НЕ УГРОЖАВА ИНТЕРЕС ВЛАСНИКА 

ПОДАТАКА, УВАЖАВАЈУЋИ ПРОПИСЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 

ПОДАТАКА, И ТО САМО У СЛУЧАЈУ: ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ПОДИЗАЊА НИВОА 

ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ СТАНОВНИШТВА, САНИРАЊА ПОСЛЕДИЦА ОД 

ГЕОЛОШКИХ ХАЗАРДА (ЗЕМЉОТРЕСА, ПОПЛАВА, КЛИЗИШТА, ОДРОНА И 

ДР.),ИЗРАДЕ СТРАТЕШКИХ СТУДИЈСКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ 

УТВРЂИВАЊА И ВРЕДНОВАЊА УКУПНИХ МИНЕРАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 

ГЕОЛОШКЕ СРЕДИНЕ ИЛИ ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КАО И ПОТРЕБЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ДРУГИХ ДУГОРОЧНИХ СТРАТЕШКИХ 

ДОКУМЕНАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА. 

РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ НАСТАЛИ У ПРОЦЕСУ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ НИСУ УКЊИЖЕНИ КАО СВОЈИНА НОСИОЦА 

ИСТРАЖИВАЊА, НЕ СМАТРАЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ ЧЛАНА И ПО ЗАВРШЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА ПОСТАЈУ СВОЈИНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОГУ ИХ КОРИСТИТИ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, НА ЧИЈЕМ 

ИСТРАЖНОМ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ СЕ ИСТИ ОБЈЕКТИ НАЛАЗЕ. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊАКОЈИ КОРИСТИ ПОДАТКЕ И РЕЗУЛТАТЕ 

ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ДРУГОГ 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЛИ СУ РЕЗУЛТАТ ОСНОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СУ ФИНАНСИРАНА ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗ О ПРАВУ 

КОРИШЋЕЊА ТИХ ПОДАТАКА ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, ИЗВЕШТАЈА И ЕЛАБОРАТА О РЕЗУЛТАТИМА ИСТИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА. 

У СЛУЧАЈУ КАДА РЕЗУЛТАТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 

ДОКУМЕНТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ 

СМАТРАЈУ ТАЈНИМ ПОДАЦИМА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА 

КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА, НОСИЛАЦ 

ИСТРАЖИВАЊА ТАКВЕ ПОДАТКЕ МОЖЕ УСТУПИТИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

САМО НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ТИМ ПРОПИСИМА. 

                                                    

 

7. Обавезе носиоца истраживања 

 
Члан 44. 

         Носилац истраживања дужан је да: 
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1) обезбеди потребна финансијска средства за извођење одобрених геолошких 

истраживања и преузме све друге неопходне мере и активности и приступи извођењу 

одобрених истраживања у складу са утврђеном динамиком; 

            2) прибави доказ о праву коришћења земљишта на којем планира да изведе 

пројектоване истражне радове (истражне бушотине / раскопе / истражне етаже / 

истражне рударске просторије и др.);  

         3) врсту и обим истражних радова изведе према пројекту геолошких истраживања, 

уз највеће могуће одступање у погледу одобреног обима и врсте радова до 25%;  

4) пријави почетак радова на истраживању; 

5) обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања; 

6) плаћа накнаду за одобрена примењена геолошка истраживања;  

 7) доставља Годишњи и Завршни извештај о резултатима истраживања;  

8) спроводи прописане мере безбедности и здравља на раду, потребне мере 

обезбеђења имовине, здравља људи и заштите животне средине; 

9) врати у првобитно стање земљиште на којем се изводе истражни радови; 

10) евидентира и друге минералне сировине и геолошке ресурсе, уколико се 

пронађу у оквиру одобреног истражног простора и да о томе обавести орган који је 

издао одобрење за извођење геолошких истраживања; 

11) у току трајања истраживања на прописан начин чува извештаје и елаборате о 

резултатима геолошких истраживања и другу геолошку документацију, као и језгра 

истражних бушотина и узорке и анализе из свих истражних радова и да исте по 

потреби стави на увид Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине 

и јединици локалне самоуправе ради провере резултата истраживања; 

12) се током испитивања језгра истражних бушотина и других узорака придржава 

позитивне геолошке праксе за та испитивања и на начин да омогући проверљивост 

добијених резултата испитивања.  

       НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ДУЖАН ЈЕ ДА: 

      1) ОБЕЗБЕДИ ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ОДОБРЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ПРЕУЗМЕ СВЕ ДРУГЕ 

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ И ПРИСТУПИ ИЗВОЂЕЊУ 

ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ ПРОЈЕКТОМ; 

         2) ПРИБАВИ ДОКАЗ О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА, САГЛАСНОСТИ 

ВЛАСНИКА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ, КАО И О УСЛОВИМА 

ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОД НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, НА КОЈЕМ ПЛАНИРА ДА ИЗВЕДЕ 

ПРОЈЕКТОВАНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ (ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ /РАСКОПЕ/ 

ИСТРАЖНЕ ЕТАЖЕ / ИСТРАЖНЕ РУДАРСКЕ РАДОВЕ И ДР.), ПРЕ ПОЧЕТКА 

ИЗВОЂЕЊА ИСТИХ РАДОВА;  

 3) ВРСТУ И ОБИМ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ИЗВЕДЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, УЗ НАЈВЕЋЕ МОГУЋЕ ОДСТУПАЊЕ У 

ПОГЛЕДУ ОДОБРЕНОГ ОБИМА И ВРСТЕ РАДОВА ДО 25%;  

 4) ПРИЈАВИ ПОЧЕТАК РАДОВА НА ИСТРАЖИВАЊУ; 

 5) ОБЕЗБЕДИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА; 

        6) ПЛАЋА НАКНАДУ ЗА ОДОБРЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, КАО И 

НАКНАДУ ЗА ИЗВАЂЕНУ КОЛИЧИНУ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА, У 

СЛУЧАЈУ ОДОБРЕНОГ ПРОБНОГ РАДА ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА;  

        7) ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О 

РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА, КОНТИНУИРАНО ТОКОМ ИСТРАЖИВАЊА 

НА СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
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 8) СПРОВОДИ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, 

ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

  9)  ВРАТИ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ЗЕМЉИШТЕ НА КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ 

ИСТРАЖНИ РАДОВИ; 

10) ЕВИДЕНТИРА И ДРУГЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ И ГЕОЛОШКЕ 

РЕСУРСЕ, УКОЛИКО СЕ ПРОНАЂУ У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА И ДА О ТОМЕ ОБАВЕСТИ ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА; 

11) У ТОКУ ТРАЈАЊА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОПИСАН НАЧИН ЧУВА 

ИЗВЕШТАЈЕ И ЕЛАБОРАТЕ О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 

ДРУГУ ГЕОЛОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, КАО И ЈЕЗГРА ИСТРАЖНИХ 

БУШОТИНА И УЗОРКЕ И АНАЛИЗЕ ИЗ СВИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА И ДА ИСТЕ 

ПО ПОТРЕБИ СТАВИ НА УВИД МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ РАДИ ПРОВЕРЕ РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЊА; 

12) СЕ ТОКОМ ИСПИТИВАЊА ЈЕЗГРА ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА И ДРУГИХ 

УЗОРАКА ПРИДРЖАВА ПОЗИТИВНЕ ГЕОЛОШКЕ ПРАКСЕ ЗА ТА 

ИСПИТИВАЊА И НА НАЧИН ДА ОМОГУЋИ ПРОВЕРЉИВОСТ ДОБИЈЕНИХ 

РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА.  

       13) ИЗВАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА 

ТЕХНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА У ИНДУСТРИЈСКОМ ОБИМУ ОБЕЗБЕДИ И ДА 

ИХ ЗАШТИТИ ОД ПРОПАДАЊА, А ДА ЗА ИЗВАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ НАФТЕ И 

ГАСА ДОБИЈЕНЕ ПРОБНИМ РАДОМ ИСТРАЖНИХ БУШОТИНА, СКЛАДИШТИ 

НА ПРОЈЕКТОМ ПРЕДВИЂЕН НАЧИН И ВОДИ УРЕДНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О 

РАСПОЛАГАЊУ ПРИДОБИЈЕНИМ КОЛИЧИНАМА,  

         14) ДА ОМОГУЋИ ГЕОЛОШКОМ ИНСПЕКТОРУ УЛАЗАК У ПОСЛОВНЕ И 

ПОГОНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЛИ РАЗГЛЕДАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПЛАНОВА, 

ИЗВЕШТАЈА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О СТАЊУ ГЕОЛОШКИХ РАДОВА. 

        НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЛИ ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА ПРИБАВЉА ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНФОРМАЦИЈУ О 

ЕВЕНТУАЛНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

ОДНОСУ НА ПРОСТОРНИ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ИЛИ ДРУГА 

ОГРАНИЧЕЊА. ” 

 

 

8. Класификација минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и 

геотермалних ресурса 

 
Члан 45. 

         Разврставање ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса, врши се складу са одговарајућим прописима о извештавању и 

класификацији чврстих, течних и гасовитих минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса, и то: 

1) правилником о извештавању о резултатима геолошких истраживања, 

ресурсима и резервама чврстих минералних сировина и њиховој класификацији;  

2) правилником о извештавању о резултатима геолошких истраживања, 

ресурсима и резервама нафте, кондезата и природних гасова и њиховој класификацији; 
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3) правилником о извештавању о резултатима геолошких истраживања, 

ресурсима и резервама подземних вода и њиховој класификацији; 

4) правилником о извештавању о резултатима геолошких истраживања 

геотермалних ресурса и њиховој класификацији. 

      Истражени ресурси и резерве минералних сировина и подземних вода, као и 

геотермални ресурси за које је доказана техничка изводљивост и економска 

исплативост експлоатације, приказују се у елаборату о ресурсима и резервама чврстих 

минералних сировина, у елаборату о ресурсима и резервама нафте, кондезата и 

природних гасова и у елаборату о ресурсима и резервама подземних вода, као и у 

елаборату о утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса. 

Елаборати из става 2. овог члана садрже податке о количинама и квалитету 

истражених ресурса и резерви, разврстаних у складу са прописима из става 1. овог 

члана, као и податке о процењеним могућностима њихове одрживе експлоатације и 

процењеним економским ефектима.  

       Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине прописује 

услове, критеријуме, садржај и начин разврставања ресурса и резерви минералних 

сировина, подземних вода и геотермалних ресурса из става 1. овог члана, као и садржај 

елабората из става 2. овог члана. 

РАЗВРСТАВАЊЕ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, ВРШИ 

СЕ СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОПИСИМА И ПРАВИЛНИЦИМАО 

ИЗВЕШТАВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ЧВРСТИХ, ТЕЧНИХ И ГАСОВИТИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 

УСАГЛАШЕНИМ СА ПРИЗНАТИМ МЕЂУНАРОДНИМ НАЧИНИМА 

ИЗВЕШТАВАЊА И РАЗВРСТАВАЊА.  

ИСТРАЖЕНИ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

ПРИКАЗУЈУ СЕ У ЕЛАБОРАТУ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ЧВРСТИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И У ЕЛАБОРАТУ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 

НАФТЕ, КОНДЕЗАТА И ПРИРОДНИХ ГАСОВА. 

ИСТРАЖЕНИ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ПРИКАЗУЈУ СЕ У ЕЛАБОРАТУ О 

РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА.  

ПРОЦЕЊЕНИ РЕСУРСИ УНУТРАШЊЕ ТОПЛОТЕ СТЕНСКИХ МАСА 

ЗЕМЉИНЕ КОРЕ ПРИКАЗУЈУ СЕ У ЕЛАБОРАТУ О ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ 

РЕСУРСИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОБИЈАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ДУЖАН ЈЕ ДА 

У СЛУЧАЈУ ОТКРИВАЊА НОВИХ РУДНИХ ТЕЛА ИЛИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ОДНОСНО ЛЕЖИШТА У СЛУЧАЈУ НАФТЕ И ГАСА ДОСТАВИ 

МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, ЕЛАБОРАТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, УРАЂЕН НА ОСНОВУ  

АДЕКВАТНИХ ПОДАТАКА О: СТВАРНИМ КОЛИЧИНАМА И КВАЛИТЕТУ 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ У ЛЕЖИШТУ, РЕЛЕВАНТНИМ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИМ ПАРАМЕТРИМА ПРОИЗВОДЊЕ, КАО И ЕКОНОМСКИМ, 

ТРЖИШНИМ, ЕКОЛОШКИМ И ДРУГИМ ПОКАЗАТЕЉИМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 

СЕ ВРШИ РАЗМАТРАЊЕ МОДИФИКУЈУЋИХ ФАКТОРА У ЦИЉУ ИЗРАДЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИХ СТУДИЈСКИХ АНАЛИЗА, ОДНОСНО ПРОВЕРЕ 

НОВОНАСТАЛИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА,  

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОТАЦИОНИ ПРОСТОР ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА ДУЖАН ЈЕ ДА СВАКЕ ПЕТЕ (5) ГОДИНЕ ОД ДАНА 

ПРЕТХОДНО ЕВИДЕНТИРАНОГ СТАЊА УТВРЂЕНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 
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ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЕЛАБОРАТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

УРАЂЕН НА ОСНОВУ НОВОИЗВЕДЕНИХ - САВРЕМЕНИХ ОСМАТРАЊА 

ХИДРОДИНАМИЧКОГ РЕЖИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И НОВИХ КОНТРОЛНИХ 

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ИСТИХ ВОДА У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА СТВАРНИХ 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТАТИВНИХ СВОЈСТАВА ЕКСПЛОАТАБИЛНИХ РЕЗЕРВИ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА У ЛЕЖИШТУ, КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ КОРИШЋЕЊА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, КРИТЕРИЈУМЕ, САДРЖАЈ И НАЧИН 

РАЗВРСТАВАЊА РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ, РЕСУРСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

 
Члан 46. 

На основу елабората из члана 45. став 2. овог закона утврђују се истражени 

ресурси и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђени потенцијали 

геотермалних ресурса.  

Разматрање и евидентирање утврђених ресурса и резерви минералних сировина 

и подземних вода, као и утврђених потенцијала геотермалних ресурса врши 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине на основу извештаја 

компетентних лица која поседују одговарајућу лиценцу.  

Ресурси и резерве минералних сировина, ресурси и резерве подземних вода, 

односно утврђени потенцијал геотермалних ресурса, утврђује се потврдом о ресурсима 

и резервама, која се издаје решењем Министарства, односно надлежног органа 

аутономне покрајине, на захтев носиоца истраживања. 

 Уз захтев из става 3. овог члана подноси се: 

1) одобрење за истраживање, односно одобрење за експлоатацију;  

            2) прегледна карта у одговарајућој размери са координатама преломних тачака 

утврђених ресурса и резерви; 

3) елаборат из члана 45. став 2. овог закона; 

4) извештај компетентног лица. 

       Решење из става 3. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега 

се може покренути управни спор, а на решење из става 3. овог члана које издаје 

надлежни орган аутономне покрајине, може се изјавити жалба министру. 

НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА ИЗ ЧЛАНА 45. СТАВ 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА 

УТВРЂУЈУ СЕ ИСТРАЖЕНИ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА, А НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА ИЗ ЧЛАНА 45. СТАВ 4. ОВОГ 

ЗАКОНА УТВРЂУЈЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ РЕСУРСИ. 

РАЗМАТРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ УТВРЂЕНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА ВРШИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ РАДНИХ ГРУПА КОЈЕ 

ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ЗА ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД НЕПХОДАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ И КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ОВЕРЕ РЕРЕВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 

КАО И ЗА ИЗРАДУ И ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ РЕСУРСА И 

РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ЊИХОВОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ.  

АКТОМ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ГРУПА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРЂУЈУ СЕ ЗАДАЦИ, ОБАВЕЗЕ И НАКНАДА ЗА РАД ЊЕНИХ ЧЛАНОВА. 
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РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, РЕСУРСИ И РЕЗЕРВЕ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ГЕОТЕРМАЛНИ РЕСУРСИ, УТВРЂУЈЕ СЕ 

ПОТВРДОМ О РЕЗЕРВАМА И/ИЛИ РЕСУРСИМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА, КОЈА СЕ 

ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ 

НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА  4. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ФОТОКОПИЈА ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА 

ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР, ОДНОСНО ОДОБРЕЊА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И /ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ;  

2) ПРЕГЛЕДНА КАРТА У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА 

КООРДИНАТАМА ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА УТВРЂЕНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА;  

3) ЕЛАБОРАТ ИЗ ЧЛАНА 45. СТАВ 2., 3. ИЛИ 4. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) ИЗВЕШТАЈ КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ И 

КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА РУДАРСКЕ СТРУКЕ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ - РЕВИЗИЈИ 

ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, 

ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ О СТРУЧНОЈ 

ОЦЕНИ - РЕВИЗИЈИ ЕЛЕБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА ИЛИ ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

5) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ ЗА ОВЕРУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА, ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

7) ДОКАЗ  О ПРАВУ КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА И РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ДРУГОГ 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЛИ СУ РЕЗУЛТАТ ОСНОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АКО 

СУ КОРИШЋЕНИ У ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТА. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА СНОСИ ТРОШКОВЕ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ-

РЕВИЗИЈЕ ЕЛАБОРАТА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, А НА 

РЕШЕЊЕ КОЈЕ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, МОЖЕ 

СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ. 

 

9. Биланс минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и 

геотермалних ресурса 

 
Члан 47. 

Носилац истраживања и носилац експлоатације дужан је да води књигу о стању 

ресурса и резерви минералних сировина и ресурса и резерви подземних вода, као и 

геотермалних ресурса на одобреном истражном простору, односно експлоатационом 

пољу и да о стању ресурса и резерви сваке године доставља податке Министарству, 

односно надлежном органу аутономне покрајине.  

На основу добијених података и издатих потврда о ресурсима и резервама 

минералних сировина и подземних вода, као и геотермалних ресурса, Министарство 

израђује биланс ресурса и резерви минералних сировина, биланс ресурса и резерви 

подземних вода и биланс геотермалних ресурса у Републици Србији.  
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Надлежни орган аутономне покрајине израђује биланс ресурса и резерви 

минералних сировина, биланс ресурса и резерви подземних вода и биланс 

геотермалних ресурса за територију аутономне покрајине, који представља саставни 

део биланса Републике Србије. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА И НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДУЖАН ЈЕ 

ДА ВОДИ КЊИГУ О СТАЊУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 

НА ОДОБРЕНОМ ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ, ОДНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ 

ПОЉУ И ДА О СТАЊУ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ СВАКЕ ГОДИНЕ ДОСТАВЉА 

ПОДАТКЕ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ДО 15. МАРТА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, ПРЕМА СТАЊУ РЕСУРСА И 

РЕЗЕРВИ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, У ПИСАНОЈ И 

ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ.  

НА ОСНОВУ ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА И ИЗДАТИХ ПОТВРДА О 

УТВРЂЕНИМ И РАЗВРСТАНИМ РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

МИНИСТАРСТВО ИЗРАЂУЈЕ БИЛАНС РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА, БИЛАНС РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И БИЛАНС 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.  

СТАЊЕ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА БИТИ 

УСАГЛАШЕНО СА УТВРЂЕНИМ СТАЊЕМ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ КОЈЕ СУ 

ЕВИДЕНТИРАНЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ОРЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КАО И ГЕОТЕРМАЛНИМ 

РЕСУРСИМА, ОДНОСНО РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ И ИЗВЕДЕНИМ (ОСТВАРЕНИМ) КАПАЦИТЕТИМА ПРОИЗВОДЊЕ 

У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗРАЂУЈЕ БИЛАНС 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

И ДОСТАВЉАГА МИНИСТАРСТВУ ДО 30. ЈУНА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, У ПИСАНОЈ 

И ЕЛЕКТРОНСКОЈ ВЕРЗИЈИ. 

БИЛАНС ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЂУЈЕ СЕ ДО 31. ЈУЛА ТЕКУЋЕ 

ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

 

 

10. Поступак издавања одобрења за истраживање угљоводоника у течном и гасовитом 

стању 

 
Члан 48.  

Одобрење за истраживање угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и 

гас) и осталих природних гасова даје се привредном друштву, односно другом правном 

лицу и предузетнику, које је изабрано на основу спроведеног поступка јавног тендера. 

 
Члан 49. 

Одлуку о спровођењу јавног тендера за истраживање угљоводоника у течном и 

гасовитом стању (нафта и гас) и осталих природних гасова доноси Министарство 

односно надлежни покрајински орган ако се сировина налази на територији аутономне 

покрајине, ако оцени да постоји потреба за утврђивањем истих минералних сировина 



 
 

109 

 

на неком простору или поводом предлога привредног друштва, односно другог 

правног лица и предузетника, регистрованог за истраживање минералних сировина. 

 

 
Члан 50. 

Оглас о јавном тендеру за издавање одобрења за геолошка истраживања 

минералних сировина објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и 

службеном гласилу Европске уније. 

Оглас из става 1. овог члана садржи: 

1) минералну сировину која се намерава истраживати; 

2) величину и назив истражног простора; 

3) програм укупних истражних радова по врсти и обиму;  

4) рок до када се намерава извршити истраживање; 

       5) износ планираних новчаних средстава за извођење истражних радова, као и 

начин њиховог обезбеђења;  

6) план санације истражног простора. 

 
Члан 51. 

         Уз понуду за издавање одобрења за геолошка истраживања минералних сировина 

потребно је доставити: 

1) извод из привредног регистра којим се потврђује да је подносилац понуде 

регистрован за истраживање или за експлоатацију минералних сировина; 

2) топографску карту у размери 1:25.000 или ситнијој размери, са уцртаном 

границом истражног простора, одређеног координатама преломних тачака затвореног 

полигона; 

3) другу документацију дефинисану јавним тендером.  

Влада прописује критеријуме, услове и начин за спровођење поступка јавног 

тендера за давање одобрења за истраживање минералних сировина из члана 48. овог 

закона. 

                                                    

                                                  ЧЛАН 51А. 

УТВРЂИВАЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА И КОЛИЧИНЕ РЕЗЕРВИ 

И/ИЛИ РЕСУРСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА НИСКЕ 

ЕНТАЛПИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ 

РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР И КОЛИЧИНИ 

РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА, КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДНОСНО 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПО ЗАХТЕВУ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА ОДНОСНО ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА.  

УТВРЂИВАЊЕ ПРОСТОРА И КОЛИЧИНЕ РЕЗЕРВИ И РЕСУРСА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ 

ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, ОДНОСНО ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

ОДНОСНО ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА И УСЛОВЕ И НАЧИН ВРШЕЊА 

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ИСТОГ ЕЛАБОРАТА.  

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ИЗДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР 

И КОЛИЧИНУ РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ 

ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ 
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УПРАВНИ СПОР, А НА РЕШЕЊЕ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ 

ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ 

ЖАЛБА МИНИСТРУ.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА 

МИНИСТАРСТВУ  ДОСТАВИ ЈЕДАН ПРИМЕРАК ИЗДАТОГ РЕШЕЊА О 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПРОСТОРУ И КОЛИЧИНИ РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАО И ИЗВЕШТАЈ О СВИМ ИЗДАТИМ ОДОБРЕЊИМА 

ЗА ПРОТЕКЛУ КАЛЕДАРСКУ ГОДИНУ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА 

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

 

          ЧЛАН 51Б. 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА И КОЛИЧИНУ 

РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА ИЗ ЧЛАНА 51А. ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНОСИ СЕ 

НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ИСТЕКА РОКА ОДРЕЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ РЕШЕЊЕМ О ЗАДРЖАВАЊУ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ 

ПРОСТОР.  

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПОДНОСИ СЕ: 

1) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1.000 ИЛИ ПРЕГЛЕДНА 

ТОПОГРАФСКА КАРТА У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА УЦРТАНОМ 

ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПРОСТОРА, КАО И УЦРТАНИМ И УПИСАНИМ БРОЈЕВИМА КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ ИЛИ СЛУЖБЕНОСТИ НА 

ЗЕМЉИШТУ; 

2) ПОТВРДА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ НА ОСНОВУ ЕЛАБОРАТА О 

РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ОДНОСНО ЕЛАБОРАТА О 

ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОБИЈАЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ; 

3) ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, ОДНОСНО ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА И ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ ЕЛАБОРАТА;   

4)  АКТ НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ О МЕРАМА И 

УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, ОДНОСНО ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА;   

6) АКТ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ САНИТАРНЕ 

ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА УРАДИО ОДГОВАРАЈУЋИ     ЕЛАБОРАТ О ЗОНАМА 

САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ЛЕЖИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА; 

7) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ 

НА КОМЕ СЕ НАЛАЗЕ ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ  КОРИШЋЕЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

8) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ, КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР 

НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЋЕ РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ИЗ ЧЛАНА 51А. ОВОГ 

ЗАКОНА АКО: 
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4) УЗ ЗАХТЕВ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА; 

5) ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПО 

ПИТАЊУ НАКНАДЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И/ИЛИ ЗАДРЖАВАЊА 

ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА; 

6) АКО ЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ПОКРЕНУТ ЛИКВИДАЦИОНИ 

ИЛИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК. 

 

       ЧЛАН 51В. 

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ИЗДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 51А. ОВОГ ЗАКОНА 

САДРЖИ ПОДАТКЕ О: 

1) НАЗИВУ НОСИОЦА КОРИШЋЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА СА 

АДРЕСОМ ЊЕГОВОГ СЕДИШТА; 

2) НАЗИВУ ЕЛАБОРАТА, НАЗИВУ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ИЗРАДИЛО 

ЕЛАБОРАТ И ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ 

ЕЛАБОРАТА; 

3) КООРДИНАТАМА И ПОВРШИНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА, 

КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА НА КОМЕ СУ 

ПРЕТХОДНО ВРШЕНА ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА;  

4)  КАТАСТАРСКОМ БРОЈУ ПАРЦЕЛА ОБУХВАЋЕНИХ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ ПРОСТОРОМ; 

5) ДОЗВОЉЕНОЈ ВРСТИ И КОЛИЧИНИ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ КОЈЕ СЕ 

МОГУ КОРИСТИТИ У СКЛАДУ СА ЕЛАБОРАТОМ О РЕСУРСИМА И  РЕЗЕРВАМА 

ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ КАТЕГОРИЈУ ИСТРАЖЕНОСТИ ЗА КОЈУ СЕ ОДОБРЕЊЕ 

МОЖЕ ИЗДАТИ; 

6)  РОКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПРОСТОРУ У 

ТРАЈАЊУ ДО ПЕТ (5) ГОДИНА, КОЈИ СЕ МОЖЕ ПРОДУЖАВАТИ. 

 

         ЧЛАН 51Г. 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА ПОДНОСИ СЕ ПРЕ 

ИСТЕКА РОКА ОДРЕЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ О ОДОБРЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 

51В ТАЧКА 6).  

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА  

ПОДНОСИ СЕ: 

1) ПОТВРДА О УТВРЂЕНИМ И ОВЕРЕНИМ РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ИЗДАТА НА ОСНОВУ 

ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, КОЈИМ СУ 

УТВРЂЕНИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА У НАРЕДНОМ ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ;  

2) ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, САМО У СЛУЧАЈУ АКО СУ ПОТВРДОМ, ОДНОСНО 

ИНОВИРАНИМ ЕЛАБОРАТОМ О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА ПРОМЕЊЕНИ УСЛОВИ ХИДРОДИНАМИЧКОГ РЕЖИМА ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА ИЛИ ПРОМЕЊЕН КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ; 

3) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ, ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ, КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР 

НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ. 

ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА КОЈИМ СЕ УТРЂУЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИНИ 

ПРОСТОР И КОЛИЧИНЕ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ 
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РЕСУРСА, ИЗДАЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА НА 

НОВИ ПЕРИОД ДО ПЕТ ГОДИНА.    

             РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, А НА 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА, МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ.  

 

                                                      

 

                                                  ЧЛАН 51Д. 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ЋЕ УКИНУТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИНИ 

ПРОСТОР И КОЛИЧИНА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, 

АКО СЕ: 

1)  НЕ ОТПОЧНЕ СА КОРИШЋЕЊЕМ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА; 

2) УТВРДИ ДА СЕ УГРОЖАВА ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВИ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ИЛИ ВЕЋ ПОСТОЈЕЋА 

КОРИШЋЕЊА; 

3)  УТВРДИ ДА СЕ КОРИШЋЕЊЕ ВРШИ ВЕЋИМ КАПАЦИТЕТОМ ОД 

ОДОБРЕНОГ; 

4) НЕ ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА ИЛИ ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ, ОДНОСНО ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА;  

5)  КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА НЕ 

ОБАВЉА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕЊЕМ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, ОДНОСНО 

НЕ СПРОВОДЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ПОТРЕБНЕ МЕРЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР И КОЛИЧИНУ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 

1) ИСТЕКОМ РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА; 

2) НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО 

ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, А НА 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ.  

 

                                                    ЧЛАН 51Ђ. 

У ОКВИРУ ИСТОГ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА УТВРЂЕНОГ У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51А ОВОГ ЗАКОНА  МОЖЕ СЕ ДОЗВОЛИТИ 

ПРЕКЛАПАЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ 

ГЕОТЕРМАЛНОГ РЕСУРСА, ПО ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЕКСПЛОТАЦИОНОГ ПРОСТОРА, 

САМО УКОЛИКО НЕМА МЕЂУСОБНОГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ОДНОСНО САМО УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ПРИРОДНИ 

(ГЕОЛОШКИ) УСЛОВИ ЗА НАСМЕТАНО КОРИШЋЕЊЕ ТИХ РЕСУРСА, ПОД 

УСЛОВОМ И НА НАЧИН КОЈИМ СЕ НЕ УГРОЖАВА ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЛИ ГЕОТЕРМАЛНОГ РЕСУРСА, ШТО СЕ ПОТВРЂУЈЕ 

ЕЛАБОРАТОМ ИЗ ЧЛАНА 51Г СТАВ 2. ТАЧКА 2) КОЈИ УЗИМА У ОБЗИР 

АКТУЕЛНО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ПОСТОЈЕЋЕГ НОСИОЦА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА. 
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                                                      ЧЛАН  51Е 

ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛУ КОРИШЋЕЊА РЕСУРСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ИЛИ 

СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНOМ ЕНЕРГИЈОМ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТАВА 

ФИЗИЧКОГ ЛИЦА, ВРШИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.  

ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

САДРЖИ ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О: ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ - ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА, 

ВРСТИ ГЕОЛОШКОГ РЕСУРСА, НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА, ЛОКАЛИТЕТУ И 

КАТАСТАРСКОМ БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА КОРИШЋЕЊЕ 

РЕСУРСА. 

УЗ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КAРТЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА; 

2) ГЕОДЕТСКИ ПЛАН У РАЗМЕРИ 1:1.000 ИЛИ ПРЕГЛЕДНА 

ТОПОГРАФСКА КАРТА У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА УЦРТАНОМ 

ГРАНИЦОМ И КООРДИНАТАМА ПАРЦЕЛЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА 

КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА;  

3) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ НА ЗЕМЉИШТУ ИЛИ СЛУЖБЕНОСТИ НА 

ЗЕМЉИШТУ НА КОМЕ СЕ ПЛАНИРА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА; 

4) ЗА ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНOМ ЕНЕРГИЈОМ ДОСТАВЉА СЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕЊЕНИМ РЕСУРСИМА ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ 

РЕСУРСИМА;  

5) ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ДОСТАВЉА СЕ АНАЛИЗА ВОДЕ СА 

ПОДАЦИМА О БИОЛОШКИМ И ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИМ СВОЈСТВИМА, КАО И 

ПОДАЦИМА О ДУБИНИ КОЛЕКТОРА И КОЛИЧИНИ ВОДЕ;    

6) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ  

АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ. 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕЊЕНИМ РЕСУРСИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И 

ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИМ РЕСУРСИМА ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 4. ОВОГ ЧЛАНА 

ИЗРАЂУЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 22. ОВОГ 

ЗАКОНА.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ, ГРАДА ИЛИ ГРАДА БЕОГРАДА, ДУЖАН 

ЈЕ ДА ВОДИ КАТАСТАР И ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ И ТРАЈНО ЧУВА 

ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, И ДА МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ 

ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА И ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ЗА 

ПРОТЕКЛУ КАЛЕДАРСКУ ГОДИНУ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ 

ГОДИНЕ. 

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ У ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА 

САДРЖЕ:  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛО ПРИЈАВУ.  

У СЛУЧАЈУ ДА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНЕ, ГРАДА ИЛИ ГРАДА 

БЕОГРАДА НЕ ВРШИ ПОВЕРЕНИ ПОСАО, ИЛИ ГА НЕ ВРШИ ПРАВИЛНО ИЛИ 

БЛАГОВРЕМЕНО, МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПРЕУЗИМА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ.” 

                                                  

                                

 

В. ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  
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1. Услови и начин извођења  

 
Члан 52. 

Носилац експлоатације може бити привредно друштво, односно друго правно 

лице и предузетник, које је носилац истраживања, односно корисник потврде о 

ресурсима и резервама минералних сировина и геотермалним ресурсима, која се издаје 

у складу са важећим прописима о класификацији ресурса и резерви, на пољу на коме 

ће се обављати експлоатација у складу са овим законом. 

НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО 

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ  И ПРЕДУЗЕТНИК КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА 

УСТУПИО ПРАВО КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА, ОДНОСНО  

ПОТВРДУ О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА, НА ОСНОВУ ТЕ ПОТВРДЕ ДОБИЈА 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУИ/ИЛИ ЕКСПЛОТАЦИОНО ПОЉЕ, 

У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса могу да 

изводе и страна правна лица под условима и на начин прописан овим законом и 

законом којим се утврђују права страних лица у погледу коришћења добара од јавног 

ОПШТЕГ  

интереса.  

 
Члан 53. 

Изградња зграда, јавних путева, железничких пруга, канала и других 

саобраћајница, као и електричних водова високог напона са одређеним заштитним 

стубовима на експлоатационом пољу, као и осталих инфраструктурних објеката, може 

се одобрити по претходно прибављеној сагласности Министарства. 

Пре издавања локацијске дозволе која се издаје ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ у складу са посебним прописима за изградњу објеката из става 1. 

овог члана, прибавља се мишљење привредног субјекта који врши експлоатацију о 

предложеном правцу и положају ових објеката на експлоатационом пољу. 

Носилац експлоатације који врши експлоатацију има право на накнаду стварне 

штете проузроковане изградњом објеката из става 1. овог члана. 

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА СЕ ПРИБАВЉА НА ОСНОВУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. 

НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ 

НАЛАЗИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, МИНИСТАРСТВО ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДОСТАВЉА ЈЕДАН ПРИМЕРАК РЕШЕЊА НА 

ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ УТВРЂУЈЕ РУДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА. 

 
Члан 54. 

Експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење 

рударских радова изван експлоатационог поља, израду инвестиционо-техничке 

документације и рударских пројеката за извођење рударских радова, техничку 

контролу рударских пројеката и вршење стручног надзора може изводити привредно 

друштво, односно друго правно лице и предузетник, (у даљем тексту: привредни 

субјект) који је регистрован за обављање исте делатности и који има најмање два 

запослена лица која имају стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 



 
 

115 

 

специјалистичке струковне студије) рударске струке одговарајућег усмерења и 

овлашћење за обављање тих послова, од чега, најмање једно лице са одговарајућом 

лиценцом.  

Послове стручног надзора над извођењем експлоатације у складу са условима из 

става 1. овог члана може да врши само носилац експлоатације.                                           

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА У СКЛОПУ ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА, 

ИЗРАДУ ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА, ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА И 

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА МОЖЕ ИЗВОДИТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, 

ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК, (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ) КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГИ РЕГИСТАР ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОЈЕ 

ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ 

РУДАРСТВА. 

НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБЕЗБЕДИ СТРУЧНИ 

НАДЗОР ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И НАДЗОР ПРИ 

ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА. 

СТРУЧНИ НАДЗОР ОБУХВАТА: КОНТРОЛУ У ПОГЛЕДУ ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА ПРЕМА ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРАЋЕЊА ПРОЈЕКТОВАНЕ 

ДИНАМИКЕ РАДОВА; ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПРИМЕНЕ 

ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ РУДАРСТВА И ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА; КОНТРОЛУ 

ПРИМЕНЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, МЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ВОДНИХ 

ОБЈЕКАТА. 

ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И 

ПОЈЕДИНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ У ПРОЦЕСУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, НОСИЛАЦ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОЖЕ ПОВЕРИТИ И ДРУГОМ ПРЕДУЗЕЋУ КОЈЕ ИМА 

ЛИЦЕНЦУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

 

2. Утврђивање општег интереса 2. ОДОБРЕЊА ЗА ВРШЕЊЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 
 

Члан 55. 
Геолошка истраживања и експлоатација резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса, који су Стратегијом одређени као минералне сировине и 

геотермални ресурси од значаја за Републику Србију, представљају делатност од 

јавног, односно општег интереса.  

За потребе привредног субјекта који је носилац истраживања и носилац 

експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса, које су одређене као 

сировине и ресурси од значаја у смислу става 1. овог члана, надлежни орган може 

вршити експропријацију непокретности. 

Експропријација непокретности из става 2. овог члана, спроводи се сходно 

прописима којима се уређује експропријација.  

 ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЕКСПЛОАТАЦИЈА) ВРШИ 

СЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА, КОЈИМ СЕ ИЗДАЈЕ: 
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1) ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ; 

2) ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА; 

3) ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА. 

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ДОБИЈА ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 

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. 

ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ- 1) - 3) ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО, А ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА, КОЈА СЕ ИЗВОДИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 

ОДОБРЕЊА ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА КОД 

ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉАЈЕДАН ПРИМЕРАК 

ИЗДАТОГ РЕШЕЊА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ КАО ПОВЕРЕНЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 
Члан 56. 

      Експлоатација резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, (у даљем 

тексту: експлоатација) врши се на основу решења, којим се издаје: 

1) одобрење за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних 

ресурса (у даљем тексту: одобрење за експлоатацију); 

2) одобрење за извођење рударских радова; 

3) одобрење за употребу рударских објеката. 

Одобрења из става 1. овог члана издаје Министарство, а за експлоатацију резерви 

минералних сировина и геотермалних ресурса, која се изводи на територији аутономне 

покрајине, одобрења издаје надлежни орган аутономне покрајине.  

         Експлоатација резерви одређених неметаличних минералних сировина које се 

користе за добијање грађевинских материјала (грађевинског камена: технички (сечен, 

цепан, ломљен, дробљен, млевен) и украсни камен (архитектонски, скулпторски, 

меморијални), природних агрегата: песак, шљунак, дробина, за производњу опекарско-

керамичких материјала, креча и других, и за производњу пунила у индустрији) и 

експлоатација геотермалне енергије за потребе физичких лица, врши се на основу 

одобрења из става 1. овог члана које издаје надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, на чијој територији се та експлоатација врши. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе може се удружити са другим 

јединицама ради обављања послова из става 1. овог члана и о томе је дужан да 

обавести Министарство. 

У случају да надлежни орган јединице локалне самоуправе не почне да врши 

поверени посао или га не врши правилно или благовремено, Министарство односно 
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надлежни покрајински орган ако се ради о сировини на подручју аутономне покрајине, 

преузима послове из става 1. овог члана. 

5адлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужни су да Министарству достављају годишње извештаје о издатим 

решењима.  

Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне 

самоуправе послове из става 1. овог члана врше као поверене. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

АКО СУ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 

ЧЛАНА 55. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИСТИХ 

МИНЕРАЛНИХ РЕЗЕРВИ ИЛИ РЕСУРСА НА ИСТОМ ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ 

ПРОСТОРУ ПОДНЕЛА ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРАВНИХ ЛИЦА, ОДНОСНО 

ПРЕДУЗЕТНИКА, ПРИОРИТЕТ У ДОБИЈАЊУ ОДОБРЕЊА ИМА ПРАВНО ЛИЦЕ 

ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК, КОЈИ ЈЕ ПРВИ ПОДНЕО ПОТПУН ЗАХТЕВ, ПРЕМА 

ДАТУМУ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.  

 

3. Одобрење за експлоатацију  2. ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ 

 

 
Члан 57. 

          Уз захтев за издавање одобрења за експлоатацију подноси се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

        2) ситуациона карта у размери 1:25000 или у одговарајућој размери са уцртаним 

границама експлоатационог поља, јавним саобраћајницама и другим објектима који се 

налазе на том пољу и назначеним катастарским парцелама у писаној и/или дигиталној 

форми; 

3) потврда о ресурсима и резервама минералних сировина или о геотермалним 

ресурсима, која се издаје на основу извршених истраживања у складу са важећим 

прописима о класификацији ресурса и резерви; 

4) студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина или 

геотермалних ресурса;  

5) акт општинског органа надлежног за послове урбанизма у погледу 

усаглашености експлоатације са одговарајућим просторним, односно урбанистичким 

плановима; 

6) акт министарства надлежног за послове заштите животне средине и акт 

надлежне установе за заштиту културног наслеђа; 

7) акт министарства надлежног за послове водопривреде, ако експлоатација утиче 

на режим вода; 

8) доказ о праву својине или коришћења, односно службености на земљишту које 

је одређено за површинску експлоатацију резерви минералних сировина. У случају 

подземне експлоатације резерви минералних сировина, експлоатације резерви 

угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и осталих природних гасова, 

као и експлоатације геотермалних ресурса, доставља се доказ о праву својине или 

коришћења, односно службености за земљиште које је одређено за изградњу рударских 

објеката, постројења и уређаја, а у случају експлоатације резерви минералних сировина 
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и геотермалних ресурса, који су од значаја за Републику Србију доставља се посебан 

акт Владе о утврђивању јавног интереса за период од пет година експлоатације. 

 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ 

ПОДНОСИ СЕ: 

 1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ, 

ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ  АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ; 

 2) СИТУАЦИОНА КАРТА У РАЗМЕРИ 1:2500 ИЛИ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ СА УЦРТАНИМ ГРАНИЦАМА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И 

КОНТУРАМА УТВРЂЕНИХ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, ЈАВНИМ 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ТОМ 

ПОЉУ И ЈАСНО ВИДЉИВИМ ГРАНИЦАМА И ОЗНАКАМАКАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА У ПИСАНОЈ И ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ;  

 3) ПОТВРДА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ СА 

ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА О КЛАСИФИКАЦИЈИ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ; 

 4) ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ И КОПИЈА ОДГОВАРАЈУЋЕГ АКТА У 

КОЈЕМ СЕ НАВОДЕ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ 

РЕГИСТРОВАН, МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА И ОДГОВАРАЈУЋА ЛИЦЕНЦА; 

 5)   СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

 6) АКТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКЛАНЕ САМОУПРАВЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА У ПОГЛЕДУ УСАГЛАШЕНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОСТОРНИМ, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА 

И ЕВЕНТУАЛНА ПОТРЕБА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НИЖЕГ РАНГА. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ПРЕ 

ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИБАВИ:  

1)  АКТ О УСЛОВИМА ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ;  

2) АКТ О УСЛОВИМА НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА; 

3) АКТ О УСЛОВИМА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ПОСЛОВЕ 

ВОДОПРИВРЕДЕ. 

УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗ СТАВА 2. ТАЧ. 1) -3)  ОВОГ ЧЛАНА 

ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЋЕ РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО 

ПОЉЕ АКО: 

1) УЗ ЗАХТЕВ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

2) СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ НИЈЕ УСКЛАЂЕНА СА ПОДЗАКОНСКИМ 

АКТОМ О  САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ,  ДРУГИМ 

ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ИЛИ АКО САДРЖИ НЕТАЧНЕ ПОДАТКЕ; 

3)  АКО СЕ ПРОСТОР ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ НАЛАЗИ НА ПРОСТОРУ РАНИЈЕ ИЗДАТОГ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА ЗА ИСТУ МИНЕРАЛНУ СИРОВИНУ; 

4) АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА ПО 

ОСНОВУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДА СХОДНО ЧЛАНУ 135. И 136. ОВОГ 

ЗАКОНА; 
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5) АКО ЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ПОКРЕНУТ ЛИКВИДАЦИОНИ 

ИЛИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК. 

 У СЛУЧАЈУ ИЗ ТАЧ. 2) ДО 4) ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН ЋЕ ПРЕТХОДНО ЗАТРАЖИТИ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗВРШИ 

ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ЗАХТЕВА У РОКУ ОД 30 ТРИДЕСЕТ ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА.   

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

            НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

            НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕЊА ЗА ИЗМЕНУ ГРАНИЦА ОДОБРЕНОГ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ОВИМ ЧЛАНОМ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 

СМАЊЕЊА ОДОБРЕНОГ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА КАДА СЕ ДОСТАВЉАЈУ 

ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 58. 

        Одобрењем за експлоатацију одређује се: 

1) врста минералне сировине или геотермалног ресурса, који се намерава 

експлоатисати; 

2) капацитет према студији изводљивости експлоатације; 

3) положај, површина и тачне границе експлоатационог поља; 

4) рок у коме се морају завршити припремни радови и прибавити одобрење за 

извођење рударских радова, а који не може бити дужи од две године; 

5) рок на који се резерве минералне сировине или геотермални ресурс дају на 

коришћење у складу са динамиком производње из студије изводљивости 

експлоатације и овереним количинама минералне сировине из потврде о 

ресурсима и резервама; 

6) услови под којима се може вршити експлоатација на простору од културно-

историјског, градитељског и археолошког значаја; 

7) заштитни простор око експлоатационог поља потребан ради могућег 

проширења резерви и ресурса, и то: 

(1) за експлоатациона поља површине до 25 ха заштитни простор у ширини до 

100 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља,  

(2) за експлоатациона поља површине од 25 ха до 100 ха заштитни простор у 

ширини до 250 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља,  

(3) за експлоатациона поља површине веће од 100 ха заштитни простор у ширини 

до 500 метара од одговарајуће границе експлоатационог поља. 

 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ САДРЖИ: 

4) ПОСЛОВНО ИМЕ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА, МАТИЧНИ БРОЈ И 

СЕДИШТЕ; 

5) ВРСТУ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, КОЈА ЈЕ ДЕФИНИСАНА ПОТВРДОМ 

О РЕЗЕРВАМА И РЕСУРСИМА; 

6) ПОЛОЖАЈ, ПОВРШИНУ И КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА 

ГРАНИЦЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, БРОЈ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

КАТАСТРУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА; 

4)   РОК У КОМЕ СЕ МОРАЈУ ЗАВРШИТИ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И 

ПРИБАВИТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
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ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД ДВЕ 

ГОДИНЕ; 

5) УСЛОВЕ И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ВРШЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ 

МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ РАСТОЈАЊА КАО И УСЛОВИМА 

УТВРЂЕНИМ РЕШЕЊИМА ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; 

6) ЗАШТИТНИ ПРОСТОР ОКО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА ПОТРЕБАН 

РАДИ МОГУЋЕГ ПРОШИРЕЊА ПОЉА ПО ЗАХТЕВУ НОСИОЦА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ТО: 

(1) ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПОЉА ПОВРШИНЕ ДО 25 HA ЗАШТИТНИ 

ПРОСТОР У ШИРИНИ ДО 500 М ОД ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНИЦЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА;  

(2) ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПОЉА ПОВРШИНЕ ОД 25 HA ДО 100 HA 

ЗАШТИТНИ ПРОСТОР У ШИРИНИ ДО 1500 М ОД ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНИЦЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА;  

(3) ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНА ПОЉА ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 100 HA 

ЗАШТИТНИ ПРОСТОР У ШИРИНИ ДО 2500 М ОД ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНИЦЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА 

 

 
Члан 59. 

Министарство, односно надлежни покрајински орган или надлежни орган 

јединице локалне самоуправе ће укинути одобрење за експлоатацију ако се: 

1) не прибави одобрење за извођење рударских радова у одређеном року; 

2) изводе рударски радови који нису у складу са одобрењем за извођење 

рударских радова; 

3) експлоатацијом угрожава живот и здравље људи и животна средина, а друге 

мере предвиђене овим законом и другим прописима нису довољне да се то спречи; 

4) експлоатацијом угрожава културно добро, његова заштићена околина или 

простор од културно-историјског, градитељског и археолошког значаја; 

5) благовремено, у складу са овим законом не достави Министарству, односно 

надлежном органу аутономне покрајине или надлежном органу јединице локалне 

самоуправе годишњи оперативни план за наредну календарску годину и Годишњи 

извештај о пословању за претходну календарску годину; 

6) не плаћа накнаду за коришћење минералних ресурса или геотермалних 

ресурса; 

7) не врши поступак рекултивације у складу са пројектом рекултивације 

земљишта. 

У случајевима из става 1. овог члана, носилац експлоатације дужан је да изврши 

санацију и рекултивацију земљишта на којем је вршио експлоатацију или да депонује 

средства за потребе решавања питања санације истог простора, изузев у случају трајне 

промене намене објеката. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН ЋЕ 

УКИНУТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ 

АКО СЕ: 
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 1) НЕ ПРИБАВИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И/ИЛИ 

ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ; 

 2) ИЗВОДЕ РУДАРСКИ РАДОВИ И/ИЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА БЕЗ ОДОБРЕЊА, ОДНОСНО КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА 

ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА; 

 3) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 

ЖИВОТНА СРЕДИНА, А ДРУГЕ МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА НИСУ ДОВОЉНЕ ДА СЕ ТО СПРЕЧИ; 

 4) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА КУЛТУРНО ДОБРО, ЊЕГОВА 

ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА ИЛИ ПРОСТОР ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ, 

ГРАДИТЕЉСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА; 

 5, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ПИСАНОМ ОПОМЕНОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

НЕ ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА НАРЕДНУ 

КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 

ПРЕТХОДНУ КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ; 

6) НЕ ПЛАЋА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА; 

7) НЕ ВРШИ ПОСТУПАК РЕКУЛТИВАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ 

ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ГОДИШЊИМ ОПЕРАТИВНИМ 

ПЛАНОВИМА; 

 8) АКО СЕ ПРЕДУЗЕЋЕ НЕ ПРИДРЖАВА УСЛОВА ДЕФИНИСАНИХ 

АКТИМА ДРУГИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА.  

У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ 2. ДО 8. ОВОГ ЧЛАНА, НОСИЛАЦ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТ ТРАЈНЕ ОБУСТАВЕ 

РАДОВА И СПРОВЕДЕ РАДОВЕ ПО ИСТОМ ИЛИ ДА ДЕПОНУЈЕ СРЕДСТВА 

ПРЕДВИЂЕНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ПРОЈЕКТУОМ ТРАЈНЕ 

ОБУСТАВЕ РАДОВА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

 НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 
ЧЛАН 60. 

Одобрење за експлоатацију престаје да важи: 

1) на захтев носиоца експлоатације; 

2) трајном обуставом вршења експлоатације резерви минералних сировина или 

геотермалних ресурса; 

3) истеком рока на који се резерве минералних сировина или геотермалних ресурса 

дају на коришћење, односно променом намене објекта.  

У случајевима из става 1. овог члана, носилац одобрења за експлоатацију дужан је 

да изврши санацију и рекултивацију земљишта на којем је вршио експлоатацију или да 

депонује средства за потребе решавања питања санације истог простора, изузев у 

случају трајне промене намене објеката. 

Решење о престанку важења одобрења за експлоатацију у случају из става 1. овог 

члана доноси Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно 

надлежни орган јединица локалне самоуправе.  

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега 

се може покренути управни спор.  
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На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру.                                          

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ 

ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 

1)   НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

 2) ТРАЈНОМ ОБУСТАВОМ ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, АКО СЕ ПРЕТХОДНО УТВРДИ ДА СУ ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА КОЈЕ 

ЈЕ ВРШИЛО ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПО ПИТАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЗМИРЕНЕ И ДА ЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

ИЗВЕШТАЈЕМ ПОТВРЂЕНО ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА РЕКУЛТИВАЦИЈА У СКЛАДУ СА 

ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈИ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 
Члан 61. 

Носилац експлоатације може на истом експлоатационом пољу да врши и 

експлоатацију других минералних сировина и геотермалних ресурса који нису 

обухваћени датим одобрењем, под условима и на начин прописаним овим законом. 

 

 

4. Одобрење за ручно испирање племенитих метала И ДРУГИХ МИНЕРАЛА  

 
Члан 62. 

Испирање племенитих метала и других минерала из речних наноса може се 

одобрити и физичком лицу, под условом да све испране количине метала месечно 

понуди Народној банци Србије по тржишним ценама. 

Одобрење за ручно испирање племенитих метала и других минерала из речних 

наноса које врше физичка лица, издаје се решењем Министарства. 

У захтеву за издавање одобрења из става 1. овог члана, наводи се река или поток 

са притокама чији се наноси желе испирати, као и приближна количина метала која се 

може годишње испрати. 

Одобрење за испирање племенитих метала и других минерала садржи: 

1) податке о физичком лицу коме се одобрава испирање; 

2) назив реке или потока са притокама чији ће се наноси испирати; 

3) рок важења одобрења; 

4) обавезу да приложи потврду, односно рачун за извршену услугу претапања, са 

назнаком претопљене масе; 

5) време почетка испирања племенитих метала. 

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега 

се може покренути управни спор. 

РУЧНО ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА ИЗ АЛУВИЈАЛНИХ 

НАНОСА И САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ МИНЕРАЛА СА ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ МОЖЕ 

СЕ ОДОБРИТИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ. ИСПРАНЕ КОЛИЧИНЕ МЕТАЛА НОСИЛАЦ 
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ОДОБРЕЊА ДУЖАН ЈЕ ДА ПОНУДИ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПО 

ТРЖИШНИМ ЦЕНАМА, А ЗА ИСПРАНЕ ПЛЕМЕНИТЕ МЕТАЛЕ И ЗА СКУПЉЕНЕ 

ДРУГЕ МИНЕРАЛЕ ДА МИНИСТАРСТВУ ПОДНЕСЕ ИЗВЕШТАЈ О 

КОЛИЧИНАМА И МЕСТУ ГДЕ СУ ИСПРАНИ ИЛИ САКУПЉАНИ.  

ЗАХТЕВ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗА САМО ЈЕДАН ГЛАВНИ ВОДОТОК СА 

ЊЕГОВИМ ПРИТОКАМА ИЛИ ЈЕДНУ ЛОКАЦИЈУ ЗА САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ 

МИНЕРАЛА, С ТИМЕ ДА СЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА РУЧНО ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ 

МЕТАЛА И САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ МИНЕРАЛА КОЈЕ ВРШЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА, 

ИЗДАЈЕ СЕ РЕШЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РУЧНО ИСПИРАЊЕ 

ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА И/ИЛИ САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ МИНЕРАЛА СА 

ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ ПОДНОСИ СЕ: 

1) ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ПОДРУЧЈА НА КОЈЕМ СЕ ПЛАНИРА 

ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА СА НАЗНАЧЕНИМ ДЕЛОВИМА ГЛАВНОГ 

ВОДОТОКА И  ПРИТОКА НА КОЈИМА СЕ ПЛАНИРА ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ 

МЕТАЛА ИЛИ ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ПРОСТОРА ЗА САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ 

МИНЕРАЛА СА НАЗНАКОМ НАЗИВА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУРПРАВЕ; 

2) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ; 

3) ОВЕРЕНУ ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ. 

ОДОБРЕЊЕ ЗА РУЧНО ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА И 

САКУПЉАЊЕ ДРУГИХ МИНЕРАЛА САДРЖИ: 

1) ПОДАТКЕ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОМЕ СЕ ОДОБРАВА ИСПИРАЊЕ 

И/ИЛИ САКУПЉАЊЕ; 

2)  НАЗИВ РЕКЕ ИЛИ ПОТОКА СА ПРИТОКАМА ЧИЈИ ЋЕ СЕ НАНОСИ 

ИСПИРАТИ, И НАЗИВ ОПШТИНЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ ВРШИ ИСПИРАЊЕ 

И/ИЛИ НАЗНАКОМ НАЗИВА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА КОЈОЈ СЕ 

ПЛАНИРА САКУПЉАЊЕ; 

3) РОК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА; 

4) ОБАВЕЗУ ДА МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ ПОТВРДУ, ОДНОСНО 

РАЧУН ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ ПРЕТАПАЊА, СА НАЗНАКОМ ПРЕТОПЉЕНЕ 

МАСЕ; 

5) ОБАВЕЗУ ДА ПОНУДИ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ИСПРАНЕ 

КОЛИЧИНЕ МЕТАЛА У РОКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА; 

6) ОБАВЕЗУ ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА НАКОН ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА 

ОДОБРЕЊА СА ТАЧНО НАВЕДЕНИМ ЛОКАЦИЈАМА МИНИСТАРСТВУ 

ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОСТОРУ НА КОЈЕМ ЈЕ ВРШЕНО РУЧНО ИСПИРАЊЕ 

И КОЛИЧИНАМА ИСПРАНОГ МЕТАЛА, ОДНОСНО О ПРОСТОРУ НА КОЈЕМ ЈЕ 

ВРШЕНО САКУПЉАЊЕ И КОЛИЧИНАМА САКУПЉЕНИХ МИНЕРАЛА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

 
Члан 63. 

Министарство извештава Народну банку Србије о сваком издатом одобрењу за 

испирање племенитих и других минерала из речних наноса. 

Ако Министарство утврди да се лице коме је издато одобрење не бави 

испирањем племенитих метала дуже од шест месеци или да добијене количине ових 

метала није понудило у одређеном року Народној банци Србије, укинуће издато 

одобрење и о томе обавестити Народну банку Србије. 
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МИНИСТАРСТВО ИЗВЕШТАВА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ О СВАКОМ 

ИЗДАТОМ ОДОБРЕЊУ ЗА ИСПИРАЊЕ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА ИЗ 

АЛУВИЈАЛНИХ НАНОСА. 

АКО МИНИСТАРСТВО УТВРДИ ДА СЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ 

ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ НЕ БАВИ ИСПИРАЊЕМ ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА И/ИЛИ 

САКУПЉАЊЕМ ДРУГИХ МИНЕРАЛА ИЗ АЛУВИЈАЛНИХ НАНОСА И СА 

ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ, ИЛИ ДА ДОБИЈЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОВИХ МЕТАЛА НИЈЕ 

ПОНУДИЛО У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДА 

НИЈЕ ПОДНЕЛО ИЗВЕШТАЈ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 62. СТАВ 3. ТАЧКА 5)-6), 

УКИНУЋЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ И О ТОМЕ ОБАВЕСТИТИ НАРОДНУ БАНКУ 

СРБИЈЕ. 

НАКНАДА СЕ НЕ ПЛАЋА ЗА ДОБИЈЕНЕ КОЛИЧИНЕ ИСПРАНИХ 

ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА ИЗ АЛУВИЈАЛНИХ НАНОСА И ЗА КОЛИЧИНЕ 

САКУПЉЕЊИХ ДРУГИХ МИНЕРАЛА СА ПОВРШИНЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

 

„4А. ЕКСПЛОАТАЦИЈА НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА  ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

                                                ЧЛАН 63A 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 

ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ АКО СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ 

ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ АКО СЕ 

ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ; 

2) СИТУАЦИОНА КАРТА У РАЗМЕРИ 1:2500 ИЛИ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ СА УЦРТАНИМ ГРАНИЦАМА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, ЈАВНИМ 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА И КОНТУРАМА УТВРЂЕНИХ 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ИЛИ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

ТОМ ПОЉУ И JAСНO НАЗНАЧЕНИМ ГРАНИЦАМА И ОЗНАКАМА 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ПИСАНОЈ И ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ; 

3) ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА СА 

ИЗВЕШТАЈЕМ И ПОТВРДОМ О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ ПРОЈЕКТА, А У 

СЛУЧАЈУ КАДА СЕ РАДИ О ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА СА ИЗВЕШТАЈЕМ И ПОТВРДОМ О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА; 
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4) САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА НА ПРОЈЕКАТ;   

5) ПОТВРДА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, 

КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, А У 

СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА О КЛАСИФИКАЦИЈИ РЕСУРСА И 

РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ИЛИ ИЗВЕШТАЈА О МИНЕРАЛНИМ 

РЕСУРСИМА У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА; 

6) ИЗЈАШЊЕЊЕ  ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА У ПОГЛЕДУ УСАГЛАШЕНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СА 

ВАЖЕЋИМ ПРОСТОРНИМ, ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА И 

ЕВЕНТУАЛНУ ПОТРЕБУ ИРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НИЖЕГ РАНГА; 

7) АКТ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЛИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ 

УТВРЂУЈЕ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА; 

8) АКТ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОПРИВРЕДЕ КОЈИМ СЕ 

ОДРЕЂУЈУ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ;  

9) АКТ ОРГАНА УСТАНОВЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈУ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ;   

10) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ 

ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА ЗА НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ПО ДИНАМИЦИ ДЕФИНИСАНОЈ У 

ПРОЈЕКТУ, ОДНОСНО ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, 

ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ЦЕЛУ ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНО 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ТЕХНИЧКОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА 

ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КАДА СЕ ДОКАЗ О ПРАВУ 

КОРИШЕЊА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ДОСТАВЉА ПРЕ ПОЧЕТКА 

ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА; 

11) ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА О РЕГИСТРАЦИЈИ 

ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЛИЦЕНЦОМ, ОСИМ У 

СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА КАДА СЕ ДОСТАВЉА САМО ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА; 

12) ПРВА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОРА ИЗНОСИТИ 

МИНИМУМ 30% ОД ИЗНОСА ПРЕДВИЂЕНОГ ГЛАВНИМ РУДАРСКИМ 

ПРОЈЕКТОМ ЗА ПОСЛОВЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, И МОРА ВАЖИТИ 

МИНИМУМ 3 (ТРИ) ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈЕ. СВАКА 

СЛЕДЕЋА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОРА ИЗНОСИТИ 

МИНИМУМ 30% ВРЕДНОСТИ ОД ПРЕОСТАЛОГ ИЗНОСА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА 

УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И МОРА ВАЖИТИ МИНИМУМ 2 (ДВЕ) ГОДИНЕ. 

ПОСЛЕДЊА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 
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ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОРА ДА ВАЖИ 60 

ДАНА ДУЖЕ ОД ПЛАНИРАНОГ ЗАВРШЕТКА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДНИКА ПО 

ГЛАВНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ. УКОЛИКО НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈE 

ИЗГУБИ ПРАВО НА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРЕМА УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, 

ГУБИ И ГАРАНЦИЈУ БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦУ ИЛИ КООРПОРАТИВНУ 

ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ 

ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ДА САМ ИЗВРШИ 

РЕКУЛТИВАЦИЈУ.  

ПРВА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ТРЕБА ДА БУДУ ИЗДАТЕ СА КЛАУЗУЛОМ БЕЗУСЛОВНА, 

НЕОПОЗИВА, НАПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ И БЕЗ ПРИГОВОРА, С ТИМЕ ДА 

СЕ УЗ МЕНИЦУ ДОСТАВЉА И ПОТВРДА БАНКЕ О ИЗВРШЕНОЈ 

РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ (ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ОД 

СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ), И ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНИ КАРТОН 

ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ПРИПАДАЈУЋЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, НЕ 

ПОДЛЕЖУ ОБАВЕЗАМА ИЗ СТАВА 2. ТАЧКЕ 12. ОВОГ ЧЛАНА.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ВРШИ ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНОМ И 

ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА УТВРЂЕНИХ УСЛОВА И НЕ УПУШТА СЕ У ОЦЕНУ 

КОНЦЕПЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ У ТЕХНИЧКОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ, КОЈА ЈЕ  ПОДНЕТА УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.            

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЋЕ РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА АКО: 

1) УЗ ЗАХТЕВ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

2) ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПО ПИТАЊУ 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

3) АКО ЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ПОКРЕНУТ ЛИКВИДАЦИОНИ 

ИЛИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК.             

НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕЊА ЗА ИЗМЕНУ ГРАНИЦА ОДОБРЕНОГ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ОВИМ ЧЛАНОМ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 

СМАЊЕЊА КАДА СЕ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ 

ЧЛАНА 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. И 6. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО 

ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. И 5. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 

 

                                                    ЧЛАН 63Б 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИЗ ЧЛАНА 63A ОВОГ ЗАКОНА 

САДРЖИ: 

1) ПОДАТКЕ О ИНВЕСТИТОРУ: ТАЧАН НАЗИВ, МАТИЧНИ БРОЈ И 

СЕДИШТЕ;   

2) НАЗИВ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА И САСТАВНЕ ДЕЛОВЕ; 



 
 

127 

 

3) ВРСТУ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ИЗ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАМА И 

РЕСУРСИМА, ОДНОСНО МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕУСРСИМА ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

4) КОЛИЧИНУ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРЕМА ГЛАВНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ЗА  

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

ИЛИКОЛИЧИНУ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 200 M
3
 НА 

ГОДИШЊЕМ НИВОУ; 

5) ПОЛОЖАЈ, ПОВРШИНУ, БРОЈ У КАТАСТРУ И ТАЧНЕ ГРАНИЦЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА; 

6) ЗАШТИТНИ ПРОСТОР ОКО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА ПОТРЕБАН 

РАДИ МОГУЋЕГ ПРОШИРЕЊА ПОЉА ПО ЗАХТЕВУ НОСИОЦА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ШИРИНИ ДО 100 M ДУЖ ГРАНИЦЕ  ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ 

ПОЉА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА 

ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

7) ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ИЗГРАЂЕНЕ РУДАРСКЕ ОБЈЕКТЕ; 

8) ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПРОСТОРА, 

АНГАЖОВАЊА ЛИЦА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ НА 

ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, БЛАГОВРЕМЕНОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ О ВРШЕЊУ РУДАРСКИХ 

РАДОВА; 

9) РОК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА, ДЕФИНИСАН У СКЛАДУ СА ДОКАЗОМ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ 

КОРИШЋЕЊА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПРОСТОР ОБУХВАЋЕН 

РУДАРСКИМ ОБЈЕКТИМА И РУДАРСКИМ РАДОВИМА ПО ПРОЈЕКТУ; 

10) УСЛОВЕ И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ВРШЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ 

МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ РАСТОЈАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И 

ОБЈЕКАТА, ОДРЕЂЕНЕ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, КАО И УСЛОВИМА 

УТВРЂЕНИМ РЕШЕЊИМА ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. 

  

                                                  ЧЛАН 63В 

НОСИЛАЦ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА, МОЖЕ НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА РОКА ИЗ ЧЛАНА 63 

Б. ТАЧКА 9) ОВОГ ЗАКОНА, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ДА СЕ ПРОДУЖИ РОК ВАЖЕЊА 

РЕШЕЊА. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ  ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ 

ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ АКО СЕ 

ИСТРАЖИВАЊЕ ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ; 

2) ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА СА ИЗВЕШТАЈЕМ И ПОТВРДОМ О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

ПРОЈЕКТА, 



 
 

128 

 

3) СИТУАЦИОНА КАРТА У РАЗМЕРИ 1:2500 ИЛИ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ 

РАЗМЕРИ СА УЦРТАНИМ ГРАНИЦАМА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, ЈАВНИМ 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА И КОНТУРАМА УТВРЂЕНИХ 

РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ТОМ 

ПОЉУ И JAСНO НАЗНАЧЕНИМ ГРАНИЦАМА И ОЗНАКАМА КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА У ПИСАНОЈ И ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ; 

4) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ 

ПЛАНИРАНО ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИ РАДОВИ ПО  ПРОЈЕКТУ ИЛИ ЗА 

ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ДО 

КРАЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  ИЛИ ЗА НАЈМАЊЕ ПЕТ НАРЕДНИХ ГОДИНА, А СВЕ 

ПРЕМА ДИНАМИЦИ ДЕФИНИСАНОЈ У ПРОЈЕКТУ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 

                                                       ЧЛАН 63Г 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН ЋЕ 

УКИНУТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИЗ ЧЛАНА 63A ОВОГ ЗАКОНА 

АКО СЕ: 

1) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, А ДРУГЕ МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА НИСУ ДОВОЉНЕ ДА СЕ ТО СПРЕЧИ; 

2) ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГРОЖАВА КУЛТУРНО ДОБРО, ЊЕГОВУ 

ЗАШТИЋЕНУ ОКОЛИНУ ИЛИ ПРОСТОР ОД КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ, 

ГРАДИТЕЉСКОГ И АРХЕОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА; 

3) БЛАГОВРЕМЕНО, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ НЕ ДОСТАВИ 

МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА НАРЕДНУ КАЛЕНДАРСКУ 

ГОДИНУ, ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПРЕТХОДНУ 

КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ И ГАРАНЦИЈУ БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦУ ИЛИ 

КООРПОРАТИВНУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

4)  НЕ ПЛАЋА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

5)  НЕ ВРШИ ПОСТУПАК РЕКУЛТИВАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ; 

6) НЕ ПРИДРЖАВА УСЛОВА ДЕФИНИСАНИХ АКТИМА ДРУГИХ ОРГАНА 

И ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ВОДОПРИВРЕДА И КУЛТУРА. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА, НЕ 

ПОДЛЕЖУ ОБАВЕЗАМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКЕ 3) ОВОГ ЧЛАНА.  

У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ДО 6) ОВОГ ЧЛАНА, НОСИЛАЦ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТ ТРАЈНЕ 

ОБУСТАВЕ РАДОВА И СПРОВЕДЕ РАДОВЕ ПО ИСТОМ ИЛИ ДА ДЕПОНУЈЕ 

СРЕДСТВА ПРЕДВИЂЕНА ПРОЈЕКТОМ ТРАЈНЕ ОБУСТАВЕ РАДОВА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  
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НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 

                                                    ЧЛАН 63Д 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИЗ СТАВА 1. ЧЛАНА 63А СТАВ 1. 

ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 

1) НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

2) ТРАЈНОМ ОБУСТАВОМ ВРШЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

3)  ИСТЕКОМ РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА. 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, АКО СЕ ПРЕТХОДНО УТВРДИ 

ИНСПЕКЦИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА РЕКУЛТИВАЦИЈА 

ИЗВРШЕНА У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ.  

 

                                                 ЧЛАН 63Ђ 

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, ОДОБРЕНОМ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ 

ЗАКОНА.  

ГАРАНЦИЈУ ПОРЕКЛА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, ОДНОСНО РЕСУРСА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПОТВРДОМ КОЈУ ДОНОСИ НА ЗАХТЕВ 

НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ГАРАНЦИЈИ ПОРЕКЛА 

ДОСТАВЉА СЕ ПОДАТАК О: НОСИОЦУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ВРСТИ, КОЛИЧИНИ 

И ПЛАНИРАНОЈ УПОТРЕБИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ПРОМЕТА. 

ПОТВРДА О ГАРАНЦИЈИ ПОРЕКЛА САДРЖИ НАРОЧИТО: 

1) ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И МИБ И ПИБ БРОЈ НОСИОЦА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ;    

2) НАЗИВ И ЛОКАЦИЈУ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА СА КОЈЕГ ЈЕ 

СИРОВИНА ИСКОПАНА; 

3)   ПОДАТКЕ О ВРСТИ И МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ ИЛИ РЕСУРСА УТВРЂЕНИХ ПОТВРДОМ О РЕСУРСИМА И 

РЕЗЕРВАМА, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈЕМ О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА, ЗА 

ГРАЂЕВИНСКE МАТЕРИЈАЛE КОЈИ СУ  ПРЕДМЕТ ПРОМЕТА.  

        НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДУЖАН ЈЕ ДА КУПЦУ МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ ИЗДА ФОТОКОПИЈУ ПОТВРДЕ О ГРАНЦИЈИ ПОРЕКЛА ОВЕРЕНУ 
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ОД СТРАНЕ НОСИОЦА ЕКСПЛОТАЦИЈЕ И ПОТВРДУ О КОЛИЧИНИ ПРОДАТЕ 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, ОДНОСНО МИНЕРАЛНОГ РЕСУРСА КОЈИ СЕ 

СТАВЉА У ПРОМЕТ КАО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ.  

 

 

ПОТВРДА О ГАРАНЦИЈИ ПОРЕКЛА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ НАКОН ЊЕНОГ 

ИСКОРИШЋЕЊА, OДНОСНО НАКОН ОСТВАРЕНОГ ТРЖИШНОГ ПРОМЕТА 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗДАТА.  

ПОТВРДА О ГАРАНЦИЈИ ПОРЕКЛА ЈЕ ПРЕНОСИВА.  

 

 

VI. ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА 

 

 

1. Врсте инвестиционе и техничке документације 

 
Члан 64.  

Експлоатација резерви минералних сировина и геотермалних ресурса се изводи 

према инвестиционо-техничкој документацији за извођење рударских радова. 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ И РЕСУРСА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

ИЗВОДИ СЕ ПРЕМА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 

ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА. 

Документација из става 1. овог члана израђује се на основу резултата 

истраживања, односно елабората о ресурсима и резервама, разврстаних у складу са 

прописима о класификацији ресурса и резерви, ИЗВЕШТАЈА О МИНЕРАЛНИМ 

РЕСУРСИМА У СЛУЧАЈУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА и друге документације којима се разрађују и анализирају технички, 

технолошки и економски услови извођења радова, услови безбедности и здравља на 

раду, заштите од пожара, заштите животне средине, заштите културних добара и 

добара која уживају претходну заштиту, заштите вода и други услови од утицаја на 

оцену техничко-технолошке и економске оправданости експлоатације и извођења 

рударских радова. 

Рударски радови ван експлоатационог поља изводе се према рударском пројекту 

за извођење рударских радова ван експлоатационог поља.  

                                                      

 

 
Члан 65. 

Инвестиционо-техничком документацијом у смислу овог закона сматра се : 

1) студија изводљивости експлоатације лежишта минералне сировине; 

2) дугорочни програм експлоатације; 

3) рударски пројекти. 

       Рударским пројектом из става 1. тачке 3) овог члана сматра се:  

1) главни рударски пројекат;  

2) допунски рударски пројекат; 
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3) технички рударски пројекат; 

4) годишњи оперативни план;  

5) рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина; 

6) рударски пројекат за извођење рударских радова ван експлоатационог поља; 

7) упрошћени рударски пројекат. 

ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У СМИСЛУ ОВОГ 

ЗАКОНА СМАТРА СЕ : 

1) ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ; 

2) СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ; 

3) ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ; 

4) РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ; 

5) ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН. 

РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗ СТАВА 1.ТАЧКЕ 4) ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА 

СЕ:  

1) ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ;  

2) ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ; 

3) ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ; 

4) ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА; 

5)   РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ НА ИСТРАЖИВАЊУ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА; 

6)    ПРОШЋЕНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ. 

                                                  

                                           ЧЛАН 65А. 

ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОРА БИТИ 

УСКЛАЂЕНА СА:  

1) ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ 

ОВОГ ЗАКОН,  ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, ПРОПИСА О БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ, КАО И ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У 

ОБЛАСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

2) ПРОПИСИМА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УСЛОВИМА ИЗ АКТА 

ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У СКЛАДУ СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ, ВОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ, ПРОПИСИМА О ЗАШТИТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, И ДР;  

3) ОДРЕДБАМА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈЕ 

ДЕФИНИШУ САДРЖИНУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.    

 

                                                  ЧЛАН 65Б. 

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЈЕ ДОКУМЕНТ КОЈИ СЕ 

ИЗРАЂУЈЕ У ТОКУ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПО ПОТРЕБИ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА У ЦИЉУ ПРОЦЕНЕ ОПРАВДАНОСТИ НАСТАВКА ВРШЕЊА 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА.   

ПРЕТХОДНОМ СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА СЕ ИНДИЦИРАНИ И ИЗМЕРЕНИ 

РЕСУРСИ ПРЕВОДЕ У ВЕРОВАТНЕ И ДОКАЗАНЕ РЕЗЕРВЕ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА НА ОСНОВУ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И 

ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ЕКОЛОГИЈЕ, ТРЖИШТА И ЕКОНОМСКЕ 

ОЦЕНЕ И ДОНОСИ ОДЛУКА О ОПРАВДАНОСТИ УЛАГАЊА У ДОДАТНЕ 

ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И ИЗРАДУ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ .  
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                                                                               Члан 66. 

Студија изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина садржи 

приказ услова и идејно решење начина експлоатације, припреме минералних сировина, 

пласмана минералних сировина, радни век и годишњи капацитет, анализа утицаја на 

животну средину са мерама заштите и санације животне средине, мере рекултивације, 

план управљања рударским отпадом, утицај рударских активности на друштвену 

заједницу, техно-економску оцену са новчаним током и потребним новчаним 

средствима и бројем ангажованих и запослених лица. 

 
Члан 67.  

За експлоатационо поље за који постоји акт Владе, односно за експлоатацију 

ресурса и резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, који су од значаја за 

Републику Србију, обавезно је да се изради дугорочни програм експлоатације за 

период од најмање десет година. 

Дугорочни програм из става 1. овог члана представља стручну подлогу за 

израду просторног плана посебне намене. 

 
Члан 68. 

Рударски радови изводе се према главном рударском пројекту, допунском 

рударском пројекту, техничком рударском пројекту, упрошћеном рударском пројекту, 

рударском пројекту за извођење рударских радова при геолошким истраживањима 

чврстих минералних сировина, рударском пројекту за извођење рударских радова ван 

експлоатационог поља и годишњем оперативном плану.                                                                                                      

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. 

 
 

Члан 69. 
Главни рударски пројекат се израђује за: изградњу нових рудника са подземном 

експлоатацијом; изградњу нових површинских копова; изградњу нових сабирних 

станица при експлоатацији нафте и гаса, изградњу нових система за коришћење 

геотермалних ресурса; изградњу постројења за припрему минералних сировина; 

отварање и експлоатацију нових рудних лежишта у постојећим рудницима; поновно 

покретање неактивних рудника; утврђивање изведеног стања и наставка експлоатације 

на експлоатационом пољу; трајну обуставу радова и затварање рудника; као и за 

складиштење угљоводоника у течном и гасовитом стању и других материја у подземне 

рударске објекте.  

Главни рударски пројекат је извођачки пројекат који нарочито садржи основну 

концепцију, техничке пројекте на основу којих се гради капитална рудничка 

инфраструктура, техничко-технолошке целине и стационарни рударски објекти, као и 

план управљања рударским отпадом и техно-економску оцену пројекта. 

 

ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ СЕ ИЗРАЂУЈЕ У СКЛАДУ СА СТУДИЈОМ 

ИЗВОДЉИВОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КАДА ЈЕ ЊЕНА ИЗРАДА ПРЕДВИЂЕНА 

ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ЗА: ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У 
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ПОДЗЕМНИМ И ПОВРШИНСКИМ РУДНИЦИМА; ИЗГРАДЊУ СТАЦИОНАРНИХ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА, ИЗГРАДЊУ НОВИХ САБИРНИХ СТАНИЦА ПРИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА, ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; ПОНОВНО ПОКРЕТАЊЕ НЕАКТИВНИХ РУДНИКА; 

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКТА И НАСТАВКА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ; ТРАЈНУ ОБУСТАВУ 

РАДОВА И ЗАТВАРАЊЕ РУДНИКА; КАО И ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ 

УГЉОВОДОНИКА У ТЕЧНОМ И ГАСОВИТОМ СТАЊУ КАДА СЕ ОБЈЕКТИ ЗА 

СКЛАДИШТЕЊЕ НАЛАЗЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ И ДРУГИХ 

МАТЕРИЈА У ПОДЗЕМНЕ РУДАРСКЕ ОБЈЕКТЕ.  

ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ КОЈИ 

НАРОЧИТО САДРЖИ ОСНОВНУ КОНЦЕПЦИЈУ, ТЕХНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ИЗВОДЕ РУДАРСКИ РАДОВИ, ГРАДЕ РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ, 

РУДНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ И ТЕХНО-

ЕКОНОМСКУ ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА. 

ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ РЕЗЕРВИ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, НА ПРОСТОРУ ЗАХВАЋЕНОМ ПРОЈЕКТОВАНИМ 

РУДАРСКИМ РАДОВИМА 
 

Члан 70. 
Допунски рударски пројекат се израђује за одступања од главног рударског 

пројекта, нарочито при промени капацитета рудника, односно при реконструкцији или 

унапређењу рударских објеката и рудничке инфраструктуре и стационарних рударских 

објеката, при унапређењу примењених или увођењу нових метода експлоатације 

минералних сировина, при реконструкцији постројења за припрему минералних 

сировина, конзервацији рудника и привременој обустави рударских радова. 

Допунски рударски пројекат је извођачки пројекат који нарочито садржи 

основну концепцију, техничке пројекте, на основу којих се унапређује капитална 

рудничка инфраструктура, техничко-технолошке целине и стационарни рударски 

објекти, као и план управљања рударским отпадом и техно-економску оцену пројекта. 

 

ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ЗА ОДСТУПАЊА ОД 

ГЛАВНОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА ПРИ ПРОМЕНИ КАПАЦИТЕТА РУДНИКА, ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НОВИХ РУДНИХ ТЕЛА ЛЕЖИШТА НАФТЕ И ГАСА КАО И 

ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЛЕЖИШТА У АКТИВНИМ РУДНИЦИМА, ПРИ 

УНАПРЕЂЕЊУ ПРИМЕЊЕНИХ ИЛИ УВОЂЕЊУ НОВИХ МЕТОДА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПРИ УВОЂЕЊУ НОВИХ 

МЕТОДА ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, КОНЗЕРВАЦИЈИ 

РУДНИКА И ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ РУДАРСКИХ РАДОВА, КАО И ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКТА И НАСТАВКА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНИМ ПОЉИМА, КАО И ЗА 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ 

И ПРОДУЖЕЊА РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА. 

ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ РЕЗЕРВИ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, НА ПРОСТОРУ ЗАХВАЋЕНОМ ПРОЈЕКТОВАНИМ 

РУДАРСКИМ РАДОВИМА. 

ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЈЕ ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ КОЈИ 

НАРОЧИТО САДРЖИ ОСНОВНУ КОНЦЕПЦИЈУ, ТЕХНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ, НА 
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ОСНОВУ КОЈИХ СЕ УНАПРЕЂУЈЕ РУДНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ И СТАЦИОНАРНИ РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ, И ТЕХНО-

ЕКОНОМСКУ ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА.  

 

 
Члан 71. 

Технички рударски пројекти израђују се, у складу са главним и допунским 

рударским пројектом, за технолошке операције: извођења рударских радова; 

откопавања, транспорта и депоновања корисне минералне сировине; откопавања, 

транспорта и одлагања пратећих стенских материјала; транспорта и одлагања 

флотацијске јаловине; заштите рударских објеката од дотока површинских и 

подземних вода; утврђивања мера, услова, вођења и управљања рударским отпадом, 

као и поступке техничке и биолошке рекултивације земљишта на којем се врши 

експлоатација.  

Технички рударски пројекти из става 1. овог члана израђују се за период до пет 

година. 

ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ ИЗРАЂУЈУ СЕ, У СКЛАДУ СА 

ГЛАВНИМ И ДОПУНСКИМ РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ, ЗА ТЕХНОЛОШКЕ 

ОПЕРАЦИЈЕ: ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА; ОТКОПАВАЊА, ТРАНСПОРТА 

И ДЕПОНОВАЊА КОРИСНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ; ОТКОПАВАЊА, 

ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ЈАЛОВИХ СТЕНСКИХ МАТЕРИЈАЛА; 

ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ФЛОТАЦИЈСКЕ ЈАЛОВИНЕ; ЗАШТИТЕ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ОД ДОТОКА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИЛИ УНАПРЕЂЕЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И 

РУДНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СТАЦИОНАРНИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА, 

УТВРЂИВАЊА МЕРА, УСЛОВА, КАО И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ТЕХНИЧКЕ 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ И У СКЛАДУ СА ИСТИМ ДАЈЕ ПОСТУПКА БИОЛОШКЕ 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА НА КОЈЕМ СЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА.  

ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ 

УНАПРЕЂЕЊЕ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И РУДНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

СТАЦИОНАРНИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА, ИЗРАЂУЈУ СЕ ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ 

ИМАЈУ УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ ИЗДАТУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 79. СТАВ 1. 

ОВОГ ЗАКОНА.  

ТЕХНИЧКИМ РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈУ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, ДЕТАЉНО СЕ ДЕФИНИШЕ ДИНАМИКА 

РАДОВА ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ ПЕРИОД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ.  

ТЕХНИЧКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ 

РЕСУРСА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

ИЗРАЂУЈЕ СЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА ТРАДИОЦИОНАЛНИМ 

РУЧНИМ АЛАТИМА, БЕЗ УПОТРЕБЕ МАШИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, 

ЕКСПЛОЗИВА И ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА, НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О 

МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 

МАТЕРИЈАЛА, И САДРЖИ И ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА ЗАХВАЋЕНОГ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ.  

 
Члан 72. 

Рударски пројекат на истраживању чврстих минералних сировина представља 

пројекат на основу којег се изводе рударски радови у оквиру одобреног пројекта 

геолошких истраживања на истражном простору или експлоатационом пољу (изван 

простора обухваћеног главним или допунским рударским пројектом), у циљу узимања 
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узорака за лабораторијска и технолошка испитивања на лицу места или у 

индустријским условима, прикупљања геомеханичких параметара и других података о 

геолошкој грађи и лежишним условима ради утврђивања просторних параметара 

минералних ресурса, као и другим истраживањима за потребе градње. Рударски 

пројекат на истраживању минералних сировина је извођачки пројекат који нарочито 

садржи: основни концепт са динамиком извођења рударских радова, техничка решења 

по којима ће се изводити рударски радови, предмер и предрачун радова, мере 

безбедности и здравља на раду, план управљања рударским отпадом, као и мере за 

санацију и рекултивацију простора обухваћеног радовима у случају обуставе 

истраживања. У случају извођења истражних подземних рударских радова на основу 

овог пројекта потребно је предвидети мере за одржавање подземних просторија, 

објеката и инсталација по завршетку истражних радова. 

Рударски пројекат на извођењу рударских радова ван експлоатационог поља је 

извођачки пројекат који се ради самостално или у склопу пројекта за потребе изградње 

рударских или грађевинских објеката и који нарочито садржи: урбанистичко-техничке 

услове, основни концепт са динамиком извођења рударских радова, техничка решења 

по којима ће се изводити рударски радови, предмер и предрачун радова, мере 

безбедности и заштите на раду, као и мере заштите животне средине. 

Упрошћени рударски пројекат израђује се за: 

1) сва мања одступања од усвојених техничких решења обрађених у техничком 

рударском пројекту, с тиме да извођење рударских радова према упрошћеном 

рударском пројекту може трајати до једне године; 

2) израду појединачних бушотина за нафту, гас, подземне воде, геотермалних 

ресурса, радове у њима, као и за надземна постројења и уређаје за експлоатацију, 

припрему и транспорт нафте, гаса и подземне воде до сабирне станице; 

3) технолошка опробавања рударског отпада. 

РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ НА ИСТРАЖИВАЊУ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА ПРЕДСТАВЉА ПРОЈЕКАТ НА ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ ИЗВОДЕ 

РУДАРСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА НА ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ 

ПОЉУ (ИЗВАН ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ГЛАВНИМ ИЛИ ДОПУНСКИМ 

РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ), У ЦИЉУ УЗИМАЊА УЗОРАКА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКА И ТЕХНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА НА ЛИЦУ МЕСТА ИЛИ У 

ИНДУСТРИЈСКИМ УСЛОВИМА И ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА У ОКВИРУ 

ИСТРАЖИВАЊА ЛЕЖИШТА. 

 

РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ НА ИСТРАЖИВАЊУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

ЈЕ ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ КОЈИ НАРОЧИТО САДРЖИ: ОСНОВНИ КОНЦЕПТ 

СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА РУДАРСКИХ РАДОВА, ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА ПО 

КОЈИМА ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РУДАРСКИ РАДОВИ, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РАДОВА, МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, КАО И МЕРЕ ЗА 

САНАЦИЈУ И РЕКУЛТИВАЦИЈУ ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ РАДОВИМА У 

СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЕ ИСТРАЖИВАЊА. У СЛУЧАЈУ ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖНИХ 

ПОДЗЕМНИХ РУДАРСКИХ РАДОВА НА ОСНОВУ ОВОГ ПРОЈЕКТА ПОТРЕБНО 

ЈЕ ПРЕДВИДЕТИ МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРИЈА, 

ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА ПО ЗАВРШЕТКУ ИСТРАЖНИХ РАДОВА. 

 

                                                 Члан 72а  

УПРОШЋЕНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ СЕ ЗА: 
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1) СВА МАЊА ОДСТУПАЊА ОД УСВОЈЕНИХ ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА 

ОБРАЂЕНИХ У ТЕХНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ГЛАВНОГ 

ИЛИ ДОПУНСКОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА, С ТИМ ДА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА ПРЕМА УПРОШЋЕНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ МОЖЕ ТРАЈАТИ ДО 

ЈЕДНЕ ГОДИНЕ; 

2) ИЗРАДУ ПОЈЕДИНАЧНИХ БУШОТИНА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НАФТЕ И 

ПРИРОДНОГ ГАСА, РАДОВЕ У ЊИМА, КАО И ЗА НАДЗЕМНА ПОСТРОЈЕЊА И 

УРЕЂАЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ПРИПРЕМУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА ДО 

САБИРНЕ СТАНИЦЕ; 

3) ЗА ТРАНСПОРТ И ИЗМЕШТАЊЕ ОСНОВНЕ ОПРЕМЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ; 

4)  ЗА ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА; 

5) ЗА ИЗРАДУ ОБЈЕКАТА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА У ТРАЈАЊУ НЕ ДУЖЕМ ОД ГОДИНУ ДАНА. 

 
Члан 73.  

Носилац експлоатације је дужан да изради годишњи оперативни план, као и 

Годишњи извештај о пословању за претходну календарску годину. 

Годишњи оперативни план из става 1. овог члана доставља се органу који је 

издао одобрење за експлоатацију најкасније до 31. јануара за текућу календарску 

годину. 

Годишњи извештај о пословању из става 1. овог члана носилац експлоатације 

израђује најкасније до 28. фебруара текуће године и доставља га надлежном органу 

који је издао одобрење за експлоатацију најкасније до 31. марта текуће године. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да доставља годишње 

извештаје Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине, када се 

експлоатација врши на територији аутономне покрајине, о подацима из извештаја из 

ст. 2. и 3. овог члана.  

Извештаји из става 1. овог члана подносе се на прописаном обрасцу. 

Министар прописује садржину, облик и начин достављања годишњег 

оперативног плана и годишњег извештаја о пословању из става 1. овог члана. 

 
Члан 74.  

Министар ближе прописује садржину инвестиционо-техничке документације из 

члана 65. овог закона, у складу са савременим научним достигнућима и правилима 

рударске струке. 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ И ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ КОЈИ СУ 

ИЗРАДИЛИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ, ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ ПОТВРЂУЈУ ДА СУ У 

ПРОЈЕКТУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 65А. ОВОГ ЗАКОНА.  

ПИСАНА ИЗЈАВА ИЗ СТАВА 1. ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО РУДАРСКОГ 

ПРОЈЕКТА. 

ЗА СВА РЕШЕЊА И КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА ОДГОВОРНО ЈЕ ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ И ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ИНВЕСТИЦИОНО-

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИJЕ ИЗ ЧЛАНА 65. ОВОГ ЗАКОНА, У СКЛАДУ СА 

САВРЕМЕНИМ НАУЧНИМ ДОСТИГНУЋИМА И ПРАВИЛИМА РУДАРСКЕ 

СТРУКЕ. 
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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. 

 

 

 

 

2. Техничка контрола 

 
Члан 75.  

Техничка контрола се врши за рударске пројекте из члана 65. став 2. тач. 1) - 6) 

овог закона. 

Техничка контрола обухвата контролу пројекта у погледу усклађености са 

законом и другим прописима из области рударства, примене савремених достигнућа и 

метода рударске струке и науке, као и усклађености са важећим прописима о 

безбедности и здрављу на раду, сигурности људи и објеката и заштите животне 

средине и заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту.  

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА СЕ ВРШИ ЗА РУДАРСКЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 65. 

СТАВ 2. ТАЧ. 1) ДО 5) ОВОГ ЗАКОНА. 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ОБУХВАТА КОНТРОЛУ ПРОЈЕКТА У ПОГЛЕДУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

РУДАРСТВА, ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА И МЕТОДА РУДАРСКЕ 

СТРУКЕ И НАУКЕ, КАО И УСКЛАЂЕНОСТИ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА О 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ОБЈЕКАТА И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА 

КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ, КАО И УСКЛАЂЕНОСТ СА УСЛОВИМ 

ИЗДАТИМ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ РУДАРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА, МОРА БИТИ ОСИГУРАНО ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ КОЈУ 

МОЖЕ ПРИЧИНИТИ ДРУГОЈ СТРАНИ, ОДНОСНО ТРЕЋЕМ ЛИЦУ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА. 
  

Члан 76.  
Извештај и потврду о техничкој контроли рударског пројекта издаје привредни 

субјект који је извршио техничку контролу и чине саставни део рударског пројекта. 

ИЗВЕШТАЈ И ПОТВРДУ О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ РУДАРСКОГ 

ПРОЈЕКТА ИЗДАЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО ТЕХНИЧКУ 

КОНТРОЛУ. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА МОРА БИТИ ПОТВРЂЕНА  ОВЕРОМ 

СВАКОГ ПРИМЕРКА ПРОЈЕКТАОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ 

ИЗВРШИО ТЕХНИЧКУКОНТРОЛУ. 

ЗА КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ РУДАРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА ОДГОВОРАН ЈЕ РИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ. 

 
                                                                                Члан 77.  
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Техничку контролу рударских пројеката не може вршити, односно у вршењу 

техничке контроле не може учествовати:  

1) привредни субјект који је израдио тај пројекат и носилац експлоатације;  

2) лице запослено у привредном субјекту и у носиоцу експлоатације, које је израдило 

рударски пројекат или је учествовало у изради тог пројекта;  

3) лице запослено у Министарству, надлежном органу аутономне покрајине. или у 

надлежном органу јединице локалне самоуправе. 

 

 

3. Пројекти урађени у иностранству 

 
Члан 78.  

Рударски пројекти урађени у иностранству подлежу техничкој контроли у 

складу са овим законом. 

Техничка контрола из става 1. овог члана обухвата контролу у погледу примене 

мера и норматива безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите 

од пожара и експлозија, сигурности објеката и људи и подземних, површинских и 

суседних објеката, као и контролу у погледу примене савремених достигнућа и метода 

рударске науке и технике. 

Техничком контролом рударских пројеката урађених у иностранству проверава 

се да ли су примењени прописи, мере и услови који одговарају прописима Републике 

Србије, за извођење рударских радова одређених за извођење радова који су предмет 

рударског пројекта и усклађеност мера и мерних јединица и других показатеља који се 

примењују код израде рударских пројеката. 

 

4. Одобрење за извођење рударских радова 

4.ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 

И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА 

                                                                           Члан 79.  
Рударски радови по главном и допунском рударском пројекту изводе се на 

основу решења о одобрењу за извођење рударских радова, издатог на захтев носиоца 

експлоатације.  

Одобрење из става 1. овог члана издаје Министарство, а за експлоатацију 

резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, која се врши на територији 

аутономне покрајине, одобрење издаје надлежни орган аутономне покрајине.  

 У случају експлоатације која се врши на основу одобрења за експлоатацију 

издатог у складу са чланом 56. став 3. овог закона одобрење за извођење рударских 

радова издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, на чијој територији се та 

експлоатација врши. 

Надлежни орган за издавање одобрења ће укинути решење о одобрењу за 

извођење рударских радова ако се настави са радовима који се не изводе у складу са 

одобреном пројектном документацијом, након истека рока за отклањање недостатака 

које је утврдио рударски инспектор, при чему рок за отклањање недостатака не може 

бити дужи од 90 дана. 

Решење из ст. 1. и 4. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из ст. 1. и 4. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, жалба се подноси 

министру. 
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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, КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, 

ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН, НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА 

ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. 

УКОЛИКО СЕ РУДАРСКИ РАДОВИ НЕ ИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА 

ОДОБРЕНОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА КОЈЕ ЈЕ УТВРДИО РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР, ПРИ 

ЧЕМУ РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 180 

ДАНА, ПРИМЕНИЋЕ СЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 59. ОВОГ ЗАКОНА. 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ: 

1) НА ЗАХТЕВ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА И ПОДНОШЕЊЕМ ПРИЈАВЕ О 

ТРАЈНОЈ ОБУСТАВИ РАДОВА; 

2) ИСТЕКОМ РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА 

ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И /ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА. 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 

ЧЛАНА ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, АКО СЕ ПРЕТХОДНО УТВРДИ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

ИЗВЕШТАЈЕМ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА РЕКУЛТИВАЦИЈА ИЗВРШЕНА У СКЛАДУ СА 

ОДОБРЕНОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 

 
Члан 80.  

Одобрење за извођење рударских радова из члана 79. овог закона садржи: 

1) врсту и тип рударског пројекта, назив и саставне делове пројекта; 

2) назив лежишта и врсту минералне сировине и геотермалних ресурса и назив    

јединице локалне самоуправе на којој ће се изводити рударски радови; 

3) обавезе у вези прибављања употребне дозволе за изграђене рударске објекте; 

4) обавезе у вези санације и рекултивације простора, управљања рударским 

отпадом, ангажовања лица са одговарајућом стручном спремом на пословима 

техничког руковођења, стручног надзора и безбедности и здравља на раду, 

благовременог извештавања надлежног органа и инспекцијских служби о вршењу 

рударских радова. 

ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 79. ОВОГ ЗАКОНА САДРЖИ: 

1) ПОДАТКЕ О ИНВЕСТИТОРУ: ТАЧАН НАЗИВ, МАТИЧНИ БРОЈ И 

СЕДИШТЕ;  

2)  ВРСТУ И ТИП РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА, НАЗИВ И САСТАВНЕ ДЕЛОВЕ 

ПРОЈЕКТА; 

3) НАЗИВ ЛЕЖИШТА И ВРСТУ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ БРОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, ГОДИШЊИ КАПАЦИТЕТ ПРОИЗВОДЊЕ И НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РУДАРСКИ 

РАДОВИ; 
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4)  ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ИЗГРАЂЕНЕ РУДАРСКЕ ОБЈЕКТЕ; 

5) ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПРОСТОРА, 

АНГАЖОВАЊА ЛИЦА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ НА 

ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, БЛАГОВРЕМЕНОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ О ВРШЕЊУ РУДАРСКИХ 

РАДОВА; 

6)  У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКТА ОДРЕЂУЈЕ СЕ  РОК ДО КАДА ПРЕДУЗЕЋЕ МОРА ПРИБАВИТИ 

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 5 

ГОДИНА;            

7)  ВРСТА И РОК ВАЖЕЊА ДОСТАВЉЕНОГ ИНСТРУМЕНТА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ ЧЛАНА 81. СТАВ 1. ТАЧКА 8) ОВОГ ЗАКОНА; 

8) РОК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА, ДЕФИНИСАН У СКЛАДУ СА ДОКАЗОМ О ПРАВУ 

СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА 

КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНО ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НАФТЕ И ГАСА;  

9) УСЛОВЕ И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ВРШЕЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ 

МИНИМАЛНИХ И МАКСИМАЛНИХ РАСТОЈАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И 

ОБЈЕКАТА, ОДРЕЂЕНЕ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ 

РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНИХ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КАО 

И УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ РЕШЕЊИМА ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; 

НОСИЛАЦ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ 

ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКЕ 8) ОВОГ 

ЧЛАНА, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ПРЕДМЕТНОГ РОКА: 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА  ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

ТАКСИ ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ АКО СЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ; 

2) СИТУАЦИОНА КАРТА ТРЕНУТНОГ СТАЊА У РАЗМЕРИ 1:2500 

ИЛИ У ОДГОВАРАЈУЋОЈ РАЗМЕРИ СА УЦРТАНИМ ГРАНИЦАМА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТИМА И КОНТУРАМА УТВРЂЕНИХ РЕСУРСА И РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНЕ 

СИРОВИНЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ТОМ ПОЉУ И JAСНO НАЗНАЧЕНИМ 

ГРАНИЦАМА И ОЗНАКАМА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ПИСАНОЈ И 

ДИГИТАЛНОЈ ФОРМИ СА КОНТУРОМ ПРОЈЕКТОВАНИХ РАДОВА ЗА НАРЕДНИ 

ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ПРОДУЖЕЊЕ РОКА; 

3)   ДОПУНСКИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ НОСИОЦА 

ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

ПРОЈЕКТА;   

            4) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ 

ПЛАНИРАНО ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИ РАДОВИ ПО  ПРОЈЕКТУ И ЗА ПОВРШИНУ 
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НА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ДО КРАЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  ИЛИ ЗА НАЈМАЊЕ ПЕТ НАРЕДНИХ ГОДИНА, А СВЕ ПРЕМА 

ДИНАМИЦИ ДЕФИНИСАНОЈ У ПРОЈЕКТУ. 
 

 

Члан 81.  
Уз захтев за издавање одобрења за извођење рударских радова из члана 79. овог 

закона доставља се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

2) рударски пројекат;  

3) сагласност носиоца експлоатације на пројекат; 

4) потврда органа који је издао акт о условима за уређење простора да је рударски 

пројекат урађен у складу са тим актом;  

5) доказ о праву својине или коришћења, односно службености за површине 

земљишта односно терена обухваћеног рударским радовима по пројекту, осим у 

случају експлоатације резерви угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) 

и осталих природних гасова, као и у случају експлоатације геотермалних ресурса када 

се доказ о праву својине или коришћења или службености доставља само за земљиште 

које је одређено за изградњу рударских објеката, постројења и уређаја, а у случају 

експлоатације резерви минералних сировина и геотермалних ресурса који су од значаја 

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

период од пет година експлоатације;  

6) потврда о ресурсима и резервама минералних сировина или о геотермалним 

ресурсима; 

7) сагласности органа надлежног за послове заштите животне средине о усклађености 

пројеката са условима за заштиту и унапређење животне средине и органа надлежних 

за послове заштите културног наслеђа; 

8) водопривредна сагласност за пројекте, ако се извођењем рударских радова утиче на 

режим вода. 

Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и 

други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова. 

 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 
ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 79. ОВОГ 

ЗАКОНА ДОСТАВЉА СЕ: 

1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ, 

ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ  АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ; 

2)  РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ НОСИОЦА ОДОБРЕЊА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ;  

 3) САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ НА ПРОЈЕКАТ; 

4) ИЗЈАШЊЕЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 

ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА У ПОГЛЕДУ УСАГЛАШЕНОСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СА 

УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НИЖЕГ РЕДА; 

5) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ 

САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ПОВРШИНУ НА КОЈОЈ ЈЕ 

ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА ЗА НАЈМАЊЕ ДЕСЕТ ГОДИНА,  ОСИМ У СЛУЧАЈУ НАФТЕ И ГАСА 

КАДА СЕ ДОСТАВАЉА ЗА ПЕРИОД ДО 10 ГОДИНА, А У СЛУЧАЈУ 
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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;  

6)  ПОТВРДА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

7) АКТ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

8) САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ; 

9) АКТ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОПРИВРЕДЕ; 

10) САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗДАТУ ОД ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; 

11)  МЕНИЦА ИЛИ ДОКАЗ О ГАРАНЦИЈИ БАНКЕ ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У КОРИСТ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ИЗДАТЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА УРЕДНОГ ИЗМИРЕЊА 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, УТВРЂЕНЕ ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 

             ПРВА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОРА ИЗНОСИТИ 

МИНИМУМ 30% ОД ИЗНОСА ПРЕДВИЂЕНОГ ГЛАВНИМ РУДАРСКИМ 

ПРОЈЕКТОМ ЗА ПОСЛОВЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ И МОРА ВАЖИТИ 

НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈЕ.  

СВАКА СЛЕДЕЋА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ 

КООРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

МОРА ИЗНОСИТИ МИНИМУМ 30% ВРЕДНОСТИ ОД ПРЕОСТАЛОГ ИЗНОСА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ 

ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И МОРА ВАЖИТИ МИНИМУМ 2 (ДВЕ) 

ГОДИНЕ. 

ПОСЛЕДЊА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МОРА ДА ВАЖИ 60 

ДАНА ДУЖЕ ОД ПЛАНИРАНОГ ЗАВРШЕТКА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДНИКА ПО 

ГЛАВНОМ РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ.  

ПРВА ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦА ИЛИ КООРПОРАТИВНА 

ГАРАНЦИЈА ТРЕБА ДА БУДУ ИЗДАТЕ СА КЛАУЗУЛОМ БЕЗУСЛОВНА, 

НЕОПОЗИВА, НАПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ И БЕЗ ПРИГОВОРА, С ТИМЕ ДА 

СЕ УЗ МЕНИЦУ ДОСТАВЉА И ПОТВРДА БАНКЕ О ИЗВРШЕНОЈ 

РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ (ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ОД 

СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ), И ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНИ КАРТОН 

ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ПРИПАДАЈУЋЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ. 

УКОЛИКО НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈE ИЗГУБИ ПРАВО НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРЕМА УСЛОВИМА ИЗ ОВОГ ЗАКОНА, ГУБИ И ГАРАНЦИЈУ 

БАНКЕ ИЛИ  МЕНИЦУ ИЛИ КООРПОРАТИВНУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
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ПОСЛОВА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕГРАДИРАНОГ ЗЕМЉИШТА УСЛЕД 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ КАДА САМ ИЗВРШИ РЕКУЛТИВАЦИЈУ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ИСКЉУЧИВО ВРШИ ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ 

ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ УСЛОВА И НЕ УПУШТА СЕ У ОЦЕНУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПОДНЕТЕ УЗ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

АКО СУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЕБНИМ 

ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ И ДРУГИ УСЛОВИ, УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСЕ И 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЋЕ РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЗАКОНА АКО: 

1) УЗ ЗАХТЕВ НИЈЕ ДОСТАВЉЕНА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА; 

2) АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИМА НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА ПО 

ОСНОВУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ОДРЕЂЕНИХ СХОДНО ЧЛАНУ 135. И 

136. ОВОГ ЗАКОНА; 

3) АКО ЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ПОКРЕНУТ ЛИКВИДАЦИОНИ 

ИЛИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТ 

РУ. 

 

 
Члан 82.  

Рударски радови по рударском пројекту из члана 65. став 2. тачка 5) овог закона 

изводе се на основу одобрења које се издаје решењем органа који је издао одобрење за 

геолошка истраживања односно одобрење за експлоатацију, на захтев носиоца 

истраживања односно носиоца експлоатације.  

Уз захтев за издавање одобрења доставља се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

2) одобрење за истраживање, односно одобрење за експлоатацију;  

3) рударски пројекат усаглашен са пројектом геолошких истраживања;  

4) сагласност носиоца експлоатације на пројекат; 

5) сагласност власника, односно корисника или доказ о праву својине или 

коришћења, односно службености на земљишту које је одређено за извођење 

рударских радова на истраживању минералне сировине за површине терена обухваћене 

пројектом. 

      Ако су за извођење радова из става 1. овог члана посебним законом прописани и 

други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова. 

    Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега се 

може покренути управни спор.  

    На решење из става 1. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

РУДАРСКИ РАДОВИ ПО РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ИЗ ЧЛАНА 65. СТАВ 2. 

ТАЧКА 4) ОВОГ ЗАКОНА ИЗВОДЕ СЕ НА ОСНОВУ ОДОБРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН НА ЗАХТЕВ 

НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА ОДНОСНО НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ.  

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ДОСТАВЉА СЕ: 
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1) ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ РЕПУБЛИЧКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ, 

ОДНОСНО ПОКРАЈИНСКОЈ  АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ КАДА СЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОКРАЈИНЕ; 

2) ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ; 

3) РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ НА ИСТРАЖИВАЊУ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА УСАГЛАШЕН СА ПРОЈЕКТОМ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 

ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ;  

4) САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОДНОСНО 

ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКАТ; 

5) САГЛАСНОСТ ВЛАСНИКА, ОДНОСНО КОРИСНИКА ИЛИ ДОКАЗ О 

ПРАВУ СВОЈИНЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА, ЗАКУПА И/ИЛИ САГЛАСНОСТИ, 

ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РУДАРСКИХ РАДОВА НА ИСТРАЖИВАЊУ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ЗА 

ПОВРШИНЕ ТЕРЕНА ОБУХВАЋЕНЕ ПРОЈЕКТОМ. 

АКО СУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЕБНИМ 

ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ И ДРУГИ УСЛОВИ, УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСЕ И 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 
Члан 83. 

Рударски радови по рударском пројекту из члана 65. став 2. тачка 6) овог закона 

изводе се на основу одобрења које се издаје решењем Министарства, односно 

надлежног органа аутономне покрајине ако се радови врше на територији аутономне 

покрајине, на захтев привредног субјекта. 

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана доставља се: 

1) доказ о плаћеној републичкој административној такси; 

2) рударски пројекат;  

3) сагласност инвеститора; 

4) потврда органа који је издао акт о условима за уређење простора да је рударски 

пројекат урађен у складу са тим актом;  

5) сагласност власника, односно корисника или доказ о праву својине или 

коришћења, односно службености на земљишту које је одређено за извођење рударских 

радова ван експлоатационог поља за површине терена обухваћене пројектом; 

6) сагласност органа надлежног за послове заштите животне средине о усклађености 

пројеката са условима за заштиту и унапређење животне средине и сагласност органа 

надлежних за послове заштите културног наслеђа; 

7) водопривредна сагласност за пројекат, ако се извођењем рударских радова утиче на 

режим вода. 

    Ако су за извођење радова из става 1. овог члана, посебним законом прописани и 

други услови, уз захтев се подносе и докази о испуњености тих услова. 

   Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против њега се 

може покренути управни спор.  

   На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне покрајине 

жалба се подноси министру. 

ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА ПО ТЕХНИЧКИМ РУДАРСКИМ 

ПРОЈЕКТИМА И УПРОШЋЕНИМ РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТИМА МОЖЕ СЕ 
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ПРИСТУПИТИ НА ОСНОВУ ПРИЈАВЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТАРСТВУ, 

ОДНОСНО НАДЛЕЖНОМ ПОКРАЈИНСКОМ ОРГАНУ, ПРЕ ПОЧЕТКА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.  

УЗ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ И ПРИМЕРАК 

ТЕХНИЧКОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА И УПРОШЋЕНОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА, 

С ТИМЕ ДА СЕ УЗ ПРИМЕРАК УПРОШЋЕНОГ РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА ЗА 

ИЗРАДУ ПОЈЕДИНАЧНИХ БУШОТИНА ЗА НАФТУ, ГАС И НАДЗЕМНА 

ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ПРИПРЕМУ И ТРАНСПОРТ 

НАФТЕ И ГАСА ДО САБИРНЕ СТАНИЦЕ ТРЕБА ДОСТАВИТИ И ПОПИС 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА СА ПРИЛОЖЕНИМ САГЛАСНОСТИМА ВЛАСНИКА, 

ОДНОСНО КОРИСНИКА ИЛИ ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ, ПРАВУ 

КОРИШЋЕЊА, ПРАВУ ЗАКУПА ОДНОСНО СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗЕМЉИШТУ 

КОЈЕ ЈЕ ЗАХВАЋЕНО РАДОВИМА ПО УПРОШЋЕНОМ ПРОЈЕКТУ. 

 
Члан 84. 

Извођењу рударских радова по техничким рударским пројектима и упрошћеним 

рударским пројектима може се приступити на основу пријаве која се подноси органу 

који је издао одобрење за истраживање или одобрење за експлоатацију и одобрење за 

извођење рударских радова, пре почетка извођења радова.  

Уз пријаву из става 1. овог члана доставља се и примерак техничког и 

упрошћеног рударског пројекта.  

Носилац експлоатације је дужан да о почетку извођења радова извести рударског 

инспектора и орган јединице локалне самоуправе, на чијој територији ће изводити 

рударске радове најкасније 15 дана пре почетка извођења радова. 

НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА ЈЕ ДУЖАН 

ДА О ПОЧЕТКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЗВЕСТИ РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА И 

ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, И НАДЛЕЖНУ УСТАНОВУ 

ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ЋЕ ИЗВОДИТИ 

РУДАРСКЕ РАДОВЕ НАЈКАСНИЈЕ 15 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА.  

 

5. Одобрење за употребу рударских објеката 

 
Члан 85. 

Рударски објекат изграђен по главном и допунском рударском пројекту може се 

користити када се прибави одобрење за употребу рударског објекта (у даљем тексту: 

употребна дозвола), које се издаје решењем надлежног органа из члана 79. став 2. овог 

закона, на захтев носиоца експлоатације. 

Употребна дозвола може се издати и за рударски објекат који представља 

техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити. 

Ако је за издавање одобрења за употребу рударског објекта посебним законом 

прописана обавеза претходног прибављања сагласности или дозволе других органа или 

организација, уз захтев из става 1. овог члана подноси се и та сагласност, односно 

дозвола. 

Решење из става 1. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 1. овог члана које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

 
Члан 86. 
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Објекти изграђени на основу рударског пројекта за извођење рударских радова 

ван експлоатационог поља из члана 72. став 2. овог закона могу се користити када се 

прибави употребна дозвола издата од стране надлежног органа у складу са законом. 

РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ РЕКОНСТРУИСАНИ ПО ТЕХНИЧКОМ РУДАРСКОМ 

ПРОЈЕКТУ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ПО ПОНОВНОМ ПРИБАВЉАЊУ ОДОБРЕЊА 

ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКОГ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 85. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

 
Члан 87. 

   Употребна дозвола се издаје ако се утврди: 

1) да је рударски објекат или његов део изграђен у складу са рударским пројектом на 

основу кога је издато одобрење за извођење рударских радова, у складу са прописима 

чија је примена обавезна при изградњи рударских објеката; 

2) да су испуњени прописани услови у погледу мера безбедности и здравља на раду, 

заштите вода, заштите од пожара, заштите животне средине и други прописани услови 

за изградњу и коришћење те врсте објеката. 

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА СЕ ИЗДАЈЕ АКО СЕ УТВРДИ: 

1) ДА ЈЕ РУДАРСКИ ОБЈЕКАТ ИЛИ ЊЕГОВ ДЕО ИЗГРАЂЕН У СКЛАДУ СА 

РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ НА ОСНОВУ КОГА ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, 

У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЧИЈА ЈЕ ПРИМЕНА ОБАВЕЗНА ПРИ ИЗГРАДЊИ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА; 

2) ДА СУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ВОДА, ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ ТЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА; 
3) ДА СУ ПРИБАВЉЕНЕ САГЛАСНОСТИ ДРУГИХ ОРГАНА У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, НА ОСНОВУ УСЛОВА ИЗДАТИХ У ПРОЦЕДУРИ 

ПРИБАВЉАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ;  

          4) ДА ЈЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 

СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ УТВРЂЕНА ПОДОБНОСТ ОБЈЕКТА ЗА 

УПОТРЕБУ У ПОГЛЕДУ СПРОВЕДЕНОСТИ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

ПРЕДВИЂЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ.”  
                                        

  

                                     

Члан 88. 
Испуњеност услова из члана 87. овог закона утврђује се техничким прегледом 

објеката. 

Технички преглед рударског објекта обухвата, према намени рударског објекта, 

технички преглед рударских, машинских и грађевинских радова, електричних 

постројења (уређаја и инсталација), постројења за заштиту од пожара и постројења за 

заштиту животне средине, ЗАШТИТУ ВОДА као и технички преглед рударске опреме 

и постројења. 

Министар ближе прописује услове и начин вршења техничког прегледа. 

 

 

 

 
Члан 89. 
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Надлежни орган који је издао одобрење за експлоатацију и одобрење за 

извођење рударских радова обављање техничког прегледа рударског објекта поверава 

привредном субјекту који има запослена лица са лиценцом за вршење техничког 

прегледа рударских објеката. 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАН 

ОБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА РУДАРСКОГ ОБЈЕКТА ПОВЕРАВА 

ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ ИМА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА ОДГОВАРАЈУЧОМ 

ЛИЦЕНЦОМ. 

Технички преглед рударског објекта не могу обављати, односно у обављању 

прегледа не могу учествовати привредни субјекти и лица која су израдила, односно 

учествовала у изради рударског пројекта за тај објекат и привредни субјекти који су 

вршили техничку контролу тог пројекта, као и лица запослена у Министарству, 

односно органу аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе.    

Трошкове техничког прегледа сноси носилац експлоатације. 

 
Члан 90. 

Ако се ради утврђивања подобности рударског објекта за употребу мора вршити 

претходна провера инсталација, уређаја и постројења, стабилности или безбедности 

објекта, као и друга испитивања, или када је то предвиђено рударским пројектом, може 

се одобрити пуштање објекта у пробни рад. 

Решење о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад издаје надлежни орган 

који је издао одобрење за експлоатацију. 

Одобрењем из става 2. овог члана утврђује се почетак и трајање пробног рада. 

 

Пре пуштања објекта у пробни рад, носилац експлоатације је дужан да обавести 

надлежног рударског инспектора о почетку пробног рада и да образује стручну 

комисију која ће пратити резултат тог рада. 

По завршетку пробног рада, носилац експлоатације је дужан да затражи 

технички преглед објекта и да стави на увид документацију о резултатима пробног 

рада. 

Решење из става 2. овог члана које издаје Министарство је коначно и против 

њега се може покренути управни спор.  

На решење из става 2. овог члана, које је донео надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси 

министру. 

          АКО СЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОДОБНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКОГ 

ОБЈЕКТА, КОЈИ ЈЕ ИЗГРАЂЕН ПРЕМА ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА КОЈУ 

ЈЕ ПРИБАВЉЕНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И/ИЛИ ЗА ИЗГРАДЊУ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА, ОДНОСНО 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ , МОРА ВРШИТИ 

ПРЕТХОДНА ПРОВЕРА ИНСТАЛАЦИЈА, УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА, 

СТАБИЛНОСТИ ИЛИ БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКТА, КАО И ДРУГА ИСПИТИВАЊА, 

ИЛИ КАДА ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО РУДАРСКИМ ПРОЈЕКТОМ, МОЖЕ СЕ 

ОДОБРИТИ ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД. 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД ИЗДАЈЕ 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ. 

ОДОБРЕЊЕМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ ПОЧЕТАК И 

ТРАЈАЊЕ ПРОБНОГ РАДА, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ.. 
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ПРЕ ПУШТАЊА ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД, НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБАВЕСТИ 

НАДЛЕЖНОГ РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА О ПОЧЕТКУ ПРОБНОГ РАДА И ДА 

ОБРАЗУЈЕ СТРУЧНУ КОМИСИЈУ КОЈА ЋЕ ПРАТИТИ РЕЗУЛТАТ ТОГ РАДА. 

ПО ЗАВРШЕТКУ ПРОБНОГ РАДА, НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И/ИЛИ 

ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАТРАЖИ 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА И ДА СТАВИ НА УВИД ДОКУМЕНТАЦИЈУ О 

РЕЗУЛТАТИМА ПРОБНОГ РАДА. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ЈЕ 

КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

         НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ МИНИСТРУ. 

 

6. Рударска мерења и рударски планови 

 
Члан 91. 

Привредни субјект је дужан да организује обављање послова рударских мерења 

и да на основу извршених мерења израђује планове, односно карте из којих се може 

утврдити стање рударских радова, њихов међусобни положај и положај рударских 

радова у односу на претходно изведене рударске радове, на објекте и воде на 

површини и на животну средину. 

У оквиру послова рударских мерења привредни субјект је дужан да израђује 

одговарајућу графичку документацију која садржи податке о променама на површини 

терена и о стању рударских објеката у експлоатационом пољу. 

 
Члан 92. 

Ситуациони план експлоатационог поља и сва рударска мерења и графичка 

приказивања рударских радова морају бити повезана са тачкама државне 

тригонометријске мреже. 

О свим извршеним рударским мерењима, привредни субјект је дужан да води 

мерачке књиге. 

Мерачке књиге морају бити оверене на начин утврђен прописима о оверавању 

пословних књига. 

 
Члан 93. 

Министар ближе прописује вршење рударских мерења, начин чувања оригинала 

планова и карата, израду рударских планова и њихове размере, из члана 91. овог 

закона, као и вођење мерачких књига са интерним пописом непокретности рудника из 

члана 92. овог закона. 

 

 

7. Рударска мерења при подземној и површинској експлоатацији 

 
Члан 94. 

      Привредни субјект је дужан да за време извођења рударских радова обезбеди: 

1) ситуациони план - карту експлоатационог поља у одговарајућој стандардној 

размери; 

1) СИТУАЦИОНИ ПЛАН - КАРТУ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА У 

ОДГОВАРАЈУЋОЈ СТАНДАРДНОЈ РАЗМЕРИ, И ТО ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ И НА КРАЈУ СВАКЕ КАЛЕНДАРСКЕ 

ГОДИНЕ, КАО И ПО ПОТРЕБИ НА КРАЈУ ПОЈЕДИНИХ ФАЗА ДЕФИНИСАНИХ 
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ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕТАЦИЈОМ. СИТУАЦИОНА КАРТА ИЗРАЂЕНА НА КРАЈУ 

ГОДИНЕ ПРЕДСТАВЉА ДЕО ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛОПУ ГОДИШЊИХ 

ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ; 

    2) геолошку карту експлоатационог поља и његове околине у одговарајућој 

стандардној размери са карактеристичним геолошким профилима; 

    3) хидролошке и тектонске планове, као и планове са назначеним местима за 

испуштање воде прописаног квалитета у пријемнике за рударске објекте са великим 

дотоком воде и сложеном тектоником; 

     4) ажуран ситуациони план рударских радова на површинским коповима, односно, 

план рударских радова у подземној експлоатацији и откопавању минералне сировине, 

рударским објектима на експлоатационом пољу, одлагалишта, јаловишта, стање депоа 

корисне минералне сировине или комерцијалних производа, транспортних 

комуникација и других објеката; 

     5) за руднике са подземном експлоатацијом:  

(1) план праћења слегања терена, 

(2) откопне и етажне планове свих подземних рударских радова, 

(3) планове проветравања подземних рударских објеката и јама, 

(4) планове одбране и спасавања од изненадних опасности по живот и здравље 

људи и безбедност објеката; 

       6) планове енергетске мреже (електричне мреже, компримираног ваздуха и др.) и 

водоводне мреже.  

 
                                                                            Члан 95. 

Копије планова из члана 94. овог закона привредни субјект је дужан да, без 

одлагања, да на увид рударском инспектору. 

Планови из члана 94. тач. 4) и 5). овог закона, морају се допуњавати сваког 

месеца према напредовању рударских радова, а планови из члана 94. тач. 1), 2), 3) и 6) 

овог закона кад настану промене. 

Ако се подземни радови изводе у близини претходно изведених радова или 

напуштених делова јама, допуњавање планова врши се према потреби и у краћим 

роковима. 

У нове рударске планове морају се пренети сви детаљи из претходних 

рударских планова, као што су претходни јамски отвори, претходно изведени радови и 

раседи, висинске коте и други детаљи. 

 

 

8. Рударска мерења при експлоатацији течних и гасовитих минералних сировина 

 
Члан 96. 

    Привредни субјект који врши експлоатацију нафте и гаса, осталих природних гасова, 

као и геотермалних ресурса, мора обезбедити: 

   1) ситуациони план експлоатационог поља, са назначењем свих истражних и 

експлоатационих бушотина и осталих уређаја; 

   2) геолошку карту експлоатационог поља и његове околине, са карактеристичним 

геолошким профилима; 

  3) технолошку шему експлоатације и шему рударских објеката на нафтно-гасном 

пољу; 

   4) структурну карту са назначеним границама контура лежишта; 

   5) податке и извештаје о бушењу, каротажним мерењима, зацевљењу, перфорацији, 

освајању и мерењу динамичког и статичког притиска, о количинама произведених 
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флуида, гасном фактору и свим осталим физичко-хемијским анализама колектора и 

флуида. 

Копије планова из става 1. овог члана привредни субјект је дужан да без одлагања да 

на увид рударском инспектору. 

 

 

9. Стручна спрема за обављање одређених послова при експлоатацији  

 
Члан 97. 

Послове техничког руковођења и стручног надзора, израде и техничке контроле 

рударских пројеката, вршење контроле и надзора безбедности и здравља на раду, 

вршење контроле и надзора заштите животне средине, самосталног обављања 

рударских мерења и израде рударских планова, управљање и надзор над рударским 

отпадом, самосталног руковања експлозивним средствима и друге стручне послове при 

експлоатацији минералних сировина, могу обављати лица која у погледу степена и 

врсте школске спреме и радног искуства испуњавају прописане услове и који имају 

овлашћење за обављање тих послова. 

 

 
Члан 98. 

Послове техничког руковођења може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), рударске 

струке, три године радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за 

обављање тих послова и одговарајућу лиценцу. 

          ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА МОЖЕ ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ 

ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

((ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ 

ПОСЛОВИМА, ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И 

ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

 

 
Члан 99. 

Послове стручног надзора при експлоатацији минералних сировина може 

обављати лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), рударске струке, три године радног искуства на 

одговарајућим пословима, овлашћење за обављање тих послова и одговарајућу 

лиценцу. 

ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ПРИ ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ПРЕМА РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ МОЖЕ ОБАВЉАТИ 

ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ 

СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ 

ПОСЛОВИМА, ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И 

ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

СТРУЧНИ НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА ПРЕМА ПОЈЕДИНИМ ДЕЛОВИМА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА МОГУ 
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ОБАВЉАТИ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА 

СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-

МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДГОВАРАЈУЧЕ СТРУКЕ, ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ 

ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОВИМА И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА. 

СТРУЧНИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИ ИЗГРАДЊИ, 

ДОГРАДЊИ, И РЕКОНСТРУКЦИЈИ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА МОГУ ОБАВЉАТИ 

ЛИЦА КОЈА ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ЗА 

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.  

СТРУЧНИ НАДЗОР ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

МОГУ ОБАВЉАТИ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СТЕЧЕНО НА 

ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ У 

ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ  ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА 

ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОВИМА И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ 

ПОСЛОВА. 

ПОСЛОВЕ НАДЗОРА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РУДАРСКИХ РАДОВА МОЖЕ 

ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СРЕДЊУ СТРУЧНУ СПРЕМУ ОДГОВАРАЈУЋЕ 

СТРУКЕ, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ 

ПОСЛОВИМА И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА. 
 

Члан 100. 
Израду рударских пројеката може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), рударске 

струке, три године радног искуства на пословима израде рударских пројеката или на 

пословима техничког руковођења, надзора и другим стручним пословима за које се 

пројекат израђује, овлашћење за обављање тих послова и одговарајућу лиценцу. 

Израду појединих делова рударског пројекта могу обављати лица која имају 

стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије 

- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 

одговарајуће струке и овлашћење за обављање тих послова. 

ИЗРАДУ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА МОЖЕ ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ У 

СВОЈСТВУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО 

ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ),), РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ПЕТ 

ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ РУДАРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА ИЛИ НА ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, НАДЗОРА И 

ДРУГИМ СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА ЗА КОЈЕ СЕ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ, 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

ИЗРАДУ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА МОГУ 

ОБАВЉАТИ ЛИЦА У СВОЈСТВУ ОДГОВОРНОГ  ПРОЈЕКТАНТА КОЈА ИМАЈУ 

СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

((ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), 

ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВАИ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА.  

 
Члан 101. 
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Техничком контролом рударских пројеката може руководити лице које има 

стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије 

- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

рударске струке, три године радног искуства на пословима израде рударских пројеката 

или на пословима техничког руковођења, надзора и другим стручним пословима у 

рударским објектима за које се пројекат израђује, овлашћење за обављање тих послова 

и одговарајућу лиценцу. 

Техничку контролу рударских пројеката могу обављати лица која испуњавају 

прописане услове за израду рударских пројеката. 

ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА МОЖЕ 

РУКОВОДИТИ ЛИЦЕ  У СВОЈСТВУ ГЛАВНОГ РЕВИДЕНТА КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (ДИПЛОМСКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ) РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ПЕТ ГОДИНА 

РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА 

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ИЛИ НА ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, 

НАДЗОРА И ДРУГИМ СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У РУДАРСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 

КОЈЕ СЕ ПРОЈЕКАТ ИЗРАЂУЈЕ, ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА И 

ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ. 

           ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА 

МОГУ ОБАВЉАТИ ЛИЦА У СВОЈСТВУ ОДГОВОРНОГ РЕВИДЕНТА КОЈА 

ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

(ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ),  

ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ, ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА НА ПОСЛОВИМА 

ПРОЈЕКТОВАЊА ИЛИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ТИХ ПОСЛОВА. 

 
Члан 102. 

Пословима безбедности и здравља на раду може руководити лице које има 

стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије 

- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

рударске струке, три године радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење 

за обављање тих послова и одговарајућу лиценцу. 

          ПОСЛОВИМА: БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ,ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И  РУДАРСКИХ МЕРЕЊА И ИЗРАДЕ РУДАРСКИХ ПЛАНОВА МОЖЕ 

РУКОВОДИТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА 

СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА  (ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-

МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ),) РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ 

ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПОСЛОВИМА, ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ТИХ ПОСЛОВА И ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ.  

 
Члан 103. 

Овлашћење за обављање послова техничког руковођења, стручног надзора, 

пројектовања и других стручних послова утврђених овим законом, стиче се полагањем 

стручног испита. 

           Стручни испит из става 1. овог члана полаже се пред комисијом коју образује 

министар надлежан за послове рударства, односно надлежни орган аутономне 

покрајине за кандидате са територије аутономне покрајине. 
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Послови из ст. 1. и 2. овог члана врше се као поверени. 

Министар ближе прописује услове, програм и начин полагања стручног испита 

из става 1. овог члана. 

 

 

VII. ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ПРИ 

ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

 
 

Члан 104.  
   Лиценце за физичка лица које се издају у вези вршења послова експлоатације и 

геолошких истраживања минералних сировина, у складу са овим законом су: 

1) лиценца за пројектовање и техничку контролу пројеката геолошких истраживања; 

2) лиценца за руковођење и извођење геолошких истраживања и стручни надзор над 

извођењем геолошких истраживања; 

3) лиценца за израду елабората о ресурсима и резервама минералних сировина, 

подземних вода и геотермалних ресурса; 

4) лиценца за вршење послова компетентног лица; 

5) лиценца за извођење рударских радова и за вршење стручног надзора над 

рударским радовима; 

6) лиценца за пројектовање и техничку контролу рударских пројеката;  

7) лиценца за вршење контроле и надзора безбедности и здравља на раду при 

геолошким истраживањима и експлоатацији; 

8) лиценца за обављање рударског мерења и израду рударских планова; 

9) лиценца за вршење техничког прегледа рударских објеката; 

10) лиценца за пројектовање и извођење радова на минирању; 

11) лиценца за управљање и надзор над рударским отпадом; 

12) лиценца за управљање и надзор на санацији и рекултивацији земљишта,    

напуштених или искоришћених рудника. 

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У ОБЛАСТИ ВРШЕЊА ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА СУ: 

1) ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ, ИЗВОЂЕЊЕ И 

СТРУЧНИ НАДЗОР ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА: 

(1) ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(2) ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА; 

(3) ЗА ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСТРАЖИВАЊЕ 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА;  

(4) ЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКA-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА;  

(5) ЗА ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА;  

(6) ЗА РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА; 

(7) ЗА ПЕТРОЛОШКА И ГЕОХЕМИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА; 

(8) ЗА МИНЕРАЛОШКА И КРИСТАЛОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА; 

(9) ЗА ПАЛЕОНТОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА. 

2) ЛИЦЕНЦА ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА ИЗРАДУ И ОЦЕНУ 

ЕЛАБОРАТА О РЕСУРСИМА И РЕЗЕРВАМА: 

(1) ЗА ЧВРСТЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНА; 

(2) ЗА НАФТУ И ПРИРОДНИ ГАС. 

          ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА СУ: 

          1) ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ:  
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 (1) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУЧВРСТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ 

СИРОВИНА;  

 (2) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И 

НЕМЕТАЛИЧНИХ СИРОВИНА; 

 (3) ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА;   

 (4) ЗА ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉЕВА; 

 (5) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

    (6) ЗА НАФТУ И ГАС; 

    (7) ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(8) ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ. 

.    2) ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, СТРУЧНИ НАДЗОР И 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ:   

(1) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЧВРСТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ 

СИРОВИНА;  

(2) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И 

НЕМЕТАЛИЧНИХ СИРОВИНА; 

(3) ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА;   

            (4) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉЕВА; 

            (5) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

            (6) ЗА НАФТУ И ГАС; 

(7) ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(8) ЗА МИНИРАЊЕ; 

(9) ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ. 

3) ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

4) ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ РУДАРСКИХ МЕРЕЊА И ИЗРАДУ 

РУДАРСКИХ ПЛАНОВА;  

5) ЛИЦЕНЦА ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА РУДАРСТВО:  

(1) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУМИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(2) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУМИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(3) ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА,  

(4) ЗА НАФТУ И ГАС; 

(5) ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ДА 

ДОБИЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ: 

1) ОДГОВАРАЈУЋУ СТРУЧНУ СПРЕМУ; 

2) ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА 

ОВОГ ЗАКОНА;  

3) ПЕТ ГОДИНA РАДНОГ ИСКУСТВА НА ОДГОВАРАЈУЋИМ 

ПОСЛОВИМА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА 

ГЕОЛОГИЈУ И КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ЗА РУДАРСТВО ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА.  

 
Члан 105. 

Лиценце из члана 104. овог закона могу да добију физичка лица која имају: 

1) овлашћење за обављање послова у складу са одредбама овог закона;  

2) одговарајућу стручну спрему;  
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3) три године радног искуства у одговарајућој струци, осим у случају лиценце за 

компетентно лице за коју је потребно пет година радног искуства у одговарајућој 

струци.  

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА У 

ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СУ:  

1) ЗА ИЗРАДУ И ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ГЕОЛОШКЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

(1) ЗА НАФТУ И ПРИРОДАН ГАС; 

(2) ЗА ЧВРСТЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ; 

(3) ЗА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ХИДРОГЕОТЕРМАЛНЕ РЕСУРСЕ; 

(4) ЗА ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНЕ РЕСУРСЕ; 

(5) ЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА;  

(6) ЗА ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА; 

2) ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И СТРУЧНИ НАДЗОР ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА: 

(1) ЗА НАФТУ И ПРИРОДАН ГАС; 

(2) ЗА ЧВРСТЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ; 

(3) ЗА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ХИДРОГЕОТЕРМАЛНЕ РЕСУРСЕ; 

(4) ЗА ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНЕ РЕСУРСЕ; 

(5) ЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА;  

(6) ЗА ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА; 

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА У 

ОБЛАСТИ РУДАРСТВА СУ:  

1) ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ИНВЕСТИЦИОНО-

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И ИЗРАДУ 

ПЛАНОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ И ТО: 

(1)   ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЧВРСТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ 

СИРОВИНА; 

            (2) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ; 

            (3)  ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА;  

(4)   ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ДРУГИХ НЕМЕТАЛИЧНИХ СИРОВИНА; 

(5) ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉЕВА; 

(6)ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(7)ЗА НАФТУ И ГАС; 

(8) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МИНИРАЊУ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ; 

(9) УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ. 

2) ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА, ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ 

НАДЗОРА И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ РАДИ ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ И 

УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ И ТО: 

(1) ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЧВРСТИХ ЕНЕРГЕТСКИХ 

СИРОВИНА; 

(2)ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ; 

(3)ЗА ПОВРШИНСКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И ДРУГИХ НЕМЕТАЛИЧНИХ СИРОВИНА; 
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(4)ЗА ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(5)ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉЕВА; 

(6)ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕТАЛИЧНИХ И НЕМЕТАЛИЧНИХ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА; 

(7)ЗА НАФТУ И ГАС; 

(8)ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МИНИРАЊУ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ; 

(9)УПРАВАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ.” 
Члан 106. 

Лиценце из члана 104. овог закона издају се решењем које доноси 

Министарство. 

Издавање лиценци врши се уз стручну помоћ радне групе коју образује 

министар. 

Актом о образовању радне групе из става 2. овог члана утврђују се задаци, 

обавезе и накнада за рад њених чланова. 

Министар ближе прописује услове, начин издавања лиценци, одузимања, 

садржину и образац лиценце, из чл. 104. и 105. овог закона.  

За издавање лиценце подносилац захтева плаћа републичку административну 

таксу. 

Издату лиценцу министар ће одузети решењем, ако се на основу достављених 

података утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за које је 

лиценца издата.  

Решење из ст. 1. и 6. овог члана је коначно и против њега се може покренути 

управни спор.  

Министарство води евиденцију о свим издатим лиценцама. У евиденцију имају 

право увида сви заинтересовани субјекти. 

           ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИЗ ЧЛАНА ЧЛ. 104. И 

105. ОВОГ ЗАКОНА РЕШЕЊЕМ УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО, НА ПРЕДЛОГ 

РАДНИХ ГРУПА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР. 

АКТОМ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ГРУПА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРЂУЈУ СЕ ЗАДАЦИ И ОБАВЕЗЕ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА. 

РАДНЕ ГРУПЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИМАЈУ СЕДАМ ЧЛАНОВА ОД 

ЧЕГА ДВА ЧЛАНА ИЗ МИНИСТАРСТВА, А ПЕТ ЧЛАНОВА ИЗ РЕДОВА 

СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА. 

ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ У ЛИЦЕНЦАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

САДРЖЕ:  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЧНОСТИ, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА. 

 МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, НАЧИН ИЗДАВАЊА 

ЛИЦЕНЦИ, ОДУЗИМАЊА, САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ЛИЦЕНЦЕ ИЗ ЧЛ. 104. И 

105.ОВОГ ЗАКОНА. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИЛАЦ 

ЗАХТЕВА ПЛАЋА РЕПУБЛИЧКУ АДМИНИСТРАТИВНУ ТАКСУ. 

ИЗДАТУ ЛИЦЕНЦУ НА ПРЕДЛОГ РАДНЕ ГРУПЕ МИНИСТАР ЋЕ 

ОДУЗЕТИ РЕШЕЊЕМ, АКО СЕ НА ОСНОВУ ДОСТАВЉЕНИХ ПОДАТАКА 

УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НЕСАВЕСНО И НЕСТРУЧНО ОБАВЉА 

ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЛИЦЕНЦА ИЗДАТА.  

РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 1. И 7. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ 

МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.  

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О СВИМ ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА 

У КОЈУ СЕ УНОСЕ ИСТИ ПОДАЦИ КАО ПОДАЦИ У ЛИЦЕНЦАМА. У 

ЕВИДЕНЦИЈУ ИМАЈУ ПРАВО УВИДА СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СУБЈЕКТИ. ” 
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VIII. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

 
Члан 107. 

       Ради заштите живота и здравља запослених, привредни субјект је дужан да: 

1) уреди безбедност и здравље запослених на раду, у складу са специфичностима и 

опасностима које се могу појавити; 

2) организује обављање послова безбедности и здравља на раду, у складу са овим 

законом и прописима о безбедности и здрављу на раду;  

3) обезбеди лична заштитна средства и личну заштитну опрему запосленима; 

4) обезбеди заштиту од пожара, хаварија, акцидената и хемијских и других удеса и 

да организује послове спасавања; 

5) организује обуку радника из области безбедности и здравља на раду и акције 

спасавања, у случајевима изненадних опасности по живот и здравље људи и 

безбедност објеката по утврђеном плану и програму, у току целе године и да проверу 

знања врши једном годишње. 

 
Члан 108. 

    Ради заштите вода и животне средине, привредни субјект је дужан да: 

  1) планира мере којима се спречава угрожавање режима вода и животне средине, 

односно мере рекултивације и санације и да обезбеди извршење прописаних мера; 

  2) води податке о врстама и количинама опасних и штетних материја које користи у 

вршењу делатности, односно да води податке о врстама и количинама опасних, 

штетних и отпадних материја које испушта или одлаже у животну средину; 

3) спроводи мере и услове за спречавање угрожавања режима вода и животне 

средине садржане у анализи утицаја обављања делатности на животну средину и 

режим вода у складу са посебним законом. 

 
Члан 109. 

    Мерама заштите вода и животне средине обезбеђује се: 

 1) непосредна контрола спровођења прописаних мера заштите вода и животне 

средине; 

 2) израда планова заштите од хаварија, акцидената и других удеса; 

 3) праћење утицаја вршења делатности на режим вода и на животну средину; 

 4) давање предлога за предузимање мера заштите и унапређивања животне средине и 

режима вода у складу са посебним законом. 

 
Члан 110. 

       За организовање, спровођење и унапређивање послова безбедности и здравља на 

раду и заштите вода и животне средине и за спровођење и унапређивање мера 

безбедности и здравља на раду и мера заштите вода и животне средине, одговоран је 

директор привредног субјекта који је носилац експлоатације, као и лица са посебним 

овлашћењима утврђеним актом о организацији и систематизацији радних места у 

истом привредном субјекту. 

 
Члан 111. 
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Носилац експлоатације, према специфичности техничко-технолошког процеса, 

организује послове спасавања и послове заштите од пожара, хаварија, акцидената и 

других удеса. 

Послове спасавања и заштите од пожара обављају запослени, који су за то 

оспособљени у складу са овим и другим посебним прописима. 

 
Члан 112. 

Носилац експлоатације дужан је да води књигу рударског надзора у коју се 

уписују наређења рударског инспектора издата на лицу места у случају непосредне 

опасности по живот и здравље запослених и веће материјалне штете. 

У књигу из става 1. овог члана уписују се и наређења директора и других лица 

са посебним овлашћењима, која се односе на безбедност и здравље на раду и која су 

издата на лицу места. 

Књига рударског надзора води се за сваку јаму, површински коп, бушаће и 

ремонтно постројење, експлоатационо поље при производњи нафте и гаса, као и за 

објекте припреме минералних сировина. 

 
Члан 113. 

Забрањено је у рударске подземне просторије и остале рударске објекте, у 

којима се појављују метан и други запаљиви гасови или опасна угљена прашина и у 

зоне опасности од експлозија, на објектима који се налазе на нафтним и гасним 

пољима, уношење лако запаљивих материја, прибора за пушење или других средстава 

која могу изазвати пожар, упалу или експлозију, што мора бити обележено знацима 

упозорења на видним местима. 

У подземне рударске просторије, као и остале рударске објекте, могу се уносити 

и користити апарати за заваривање, само под условима и на начин утврђен посебним 

прописима. 

Запослени који рукује магацином, складиштем или руководи превозом и 

преносом експлозивних средстава или обавља послове минирања, као и друга лица која 

по било ком основу долазе у складишне просторије или помажу при превозу и преносу 

експлозивних средстава и минирању, морају се придржавати прописаних мера 

безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и мера заштите од пожара. 

Одговорна лица и други запослени који учествују у технолошком процесу и 

обављају стручне послове безбедности и здравља на раду, дужни су да спроводе и 

контролишу спровођење мера заштите на раду и мера заштите од пожара које се 

односе на заштиту од опасности експлозије метана, других опасних гасова или угљене 

прашине или од агресивне минералне прашине, јонизујућих зрачења, силикозе, 

провале воде или пожара. 

 
Члан 114. 

Задржавање радника у подземним рударским просторијама после радног 

времена, дозвољено је само ради обављања послова техничко-технолошког процеса 

одобреног од стране техничког руководиоца рударског објекта. 

 
 Члан 115. 

Запослени и одговорна лица дужни су да раде са пуном пажњом ради 

безбедности свог живота и здравља и живота и здравља осталих запослених, заштите 

рударских објеката, средстава рада и других материјалних добара и да се придржавају 

утврђених мера безбедности и здравља на раду. 
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Запослени и одговорна лица која се не придржавају утврђених мера безбедности 

и здравља на раду, заштите од пожара и других мера утврђених овим законом, чине 

тежу повреду радне обавезе. 

 
Члан 116. 

Сваки запослени је дужан да без одлагања обавести одговорно лице о свакој 

појави опасности при извођењу рударских радова, а нарочито о појави експлозивних, 

загушљивих и отровних гасова, о провали воде, пожару, клизању земљишта или 

другим појавама које могу угрозити безбедност запослених, материјалних добара и 

имовине и живот и здравље људи. 

Одговорно лице дужно је да у случају из става 1. овог члана предузме све 

неопходне мере за спречавање наступања тежих последица по безбедност запослених и 

имовине и да о томе, без одлагања, обавести рударског инспектора и орган 

унутрашњих послова и другу надлежну инспекцију.  

 

                                                  Члан 116а 

У РУДНИЦИМА СА ПОДЗЕМНОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ У КОЈИМА МОГУ 

НАСТАТИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ, ПОЖАРИ, УПАЛЕ И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

МЕТАНА И УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ, ПРОДОРА ГАСОВА, ПЕСКА, ВОДЕ  И МУЉА, 

ЗАРУШАВАЊА  ЈАМСКИХ ПРОСТОРИЈА, НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДУЖАН 

ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНА ДЕЖУРСТВА У ЦИЉУ КОНТРОЛЕ 

ПРИМЕНЕ МЕРА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И 

ПРАВОВРЕМЕНОГ РЕАГОВАЊА  НА ЛИЦУ МЕСТА У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ. 

       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДЕЖУРСТВА ДУЖНО ЈЕ ДА У 

СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДУЗМЕ СВЕ НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСТУПАЊА ТЕЖИХ ПОСЛЕДИЦА ПО БЕЗБЕДНОСТ 

ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ И ДА О ТОМЕ, БЕЗ ОДЛАГАЊА, ОБАВЕСТИ 

НОСИОЦА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА И ОРГАН 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА. 
 

Члан 117. 
О појавама опасности при извођењу рударских радова, носилац експлоатације је 

дужан да води евиденцију која нарочито садржи: податке о врсти појаве; времену 

њеног трајања, узроку настанка и штету која је уследила настанком појаве, као и 

податке о утврђеној одговорности. 

Носилац експлоатације дужан је да без одлагања извести рударског инспектора 

и орган унутрашњих послова о сваком смртном случају, групној повреди и тежој 

повреди на раду, а у случају хаварија, акцидената и других удеса, надлежну 

инспекцију. 
 

Члан 118. 
Привредни субјекти су дужни да у случају несреће или удеса једни другима 

неодложно пружају помоћ, осим у случају када пружање те помоћи није могуће због 

опасности по сопствену безбедност. 

 
Члан 119. 

У случају опасности за носиоца експлоатације И НОСИОЦА ИСТРАЖИВАЊА, 

власници и корисници земљишта дужни су да дозволе да се на њиховом земљишту 

изврше неопходни радови потребни за отклањање опасности. 

У случају из става 1. овог члана носилац експлоатације је дужан да надокнади 

причињену штету. 
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Члан 120. 

Министар прописује посебне мере и начин контроле примене мера заштите од 

пожара и експлозија у рударским објектима за подземну експлоатацију. У осталим 

рударским објектима примењују се важећи прописи из области заштите од пожара и 

експлозије.  

Министар прописује посебне мере и начин контроле безбедности и здравља при 

извођењу радова на геолошким истраживањима и експлоатацији минералних сировина. 

 

У погледу мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, 

заштите од пожара и експлозија и других мера заштите које се односе на извођење 

рударских радова, а које нису уређене овим законом, примењиваће се одредбе 

посебних прописа којима се уређују те мере заштите. 

 

 

IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ЕКСПЛОАТАЦИЈИ  
 

 

1. Управљање рударским отпадом 

 
Члан 121. 

Одлагање и управљање рударским отпадом врши се на основу дозволе за 

управљање отпадом која се издаје у складу са планом управљања отпадом и другом 

пратећом документацијом, којом се дефинише категорија, управљање и извештавање о 

рударском отпаду.  

Влада ће утврдити услове, критеријуме, поступак и начин вршења одлагања, 

управљања и категоризације рударског отпада, као и извештавања о рударском отпаду. 

ОДЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ ВРШИ СЕ НА 

ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ КОЈУ ИЗДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ДРУГОМ 

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, КОЈОМ СЕ ДЕФИНИШЕ ВРСТА, НАЧИН 

УПРАВЉАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА, КАО И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ ПО ПИТАЊУ 

УПРАВЉАЊА И РУДАРСКИМ ОТПАДОМ. 

         ВЛАДА ЋЕ УТВРДИТИ УСЛОВЕ И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, КАО И КРИТЕРИЈУМЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ, 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊАО РУДАРСКОМ ОТПАДУ. 
 

Члан 122. 
У рударски отпад не спада отпад који је настао приликом истраживања, 

експлоатације и припреме минералне сировине, који није у директној вези са 

наведеним активностима (отпадна уља, храна, дотрајала возила и истрошене батерије и 

акумулатори), нити отпад настао од екстрактивне индустрије који може бити 

радиоактиван, КАО НИ ОТПАД НАСТАО ИНДУСТРИЈСКОМ ПРЕРАДОМ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

 

2. Напуштени рудници 

 
Члан 123. 

Напуштени рудници и рударски објекти су објекти који су настали до дана 

ступања на снагу овог закона, услед непрописног обустављања рударских радова и 
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напуштања рударских објеката, без примењених техничких и технолошких поступака 

санације и рекултивације. 

Влада ће утврдити услове, критеријуме, програмирање, поступак и начин 

вршења санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката, за које 

није познат или више не постоји носилац експлоатације и који представљају еколошко 

наслеђе. 

Средства потребна за решавање вршења санације и рекултивације напуштених 

рудника и рударских објеката обезбеђују се из буџета Републике Србије и користе се 

преко Фонда за заштиту животне средине у складу са законом и програмом рада 

Фонда.  

           НАПУШТЕНИ РУДНИЦИ И РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ СУ ОБЈЕКТИ 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 ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ И НЕ МОЖЕ СЕ УТВРДИТИ ВЛАСНИШТВО НАД 

ПРЕДМЕТНИМ ПРОСТОРОМ. 

ВЛАДА ЋЕ УТВРДИТИ УСЛОВЕ, КРИТЕРИЈУМЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПОСТУПАК И НАЧИН ВРШЕЊА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ИЗ СТАВ 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕШАВАЊЕ ВРШЕЊА САНАЦИЈЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

 
Члан 124. 

Министарство води посебну књигу исправа о напуштеним рудницима и 

рударским објектима, као и евиденцију о санираним и рекултивисаним рудницима и 

рударским објектима из члана 123. овог закона. 

 
 

Члан 125. 
 Поступци санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката 

се обављају на основу: 

1) елабората затеченог стања, рударских радова и објеката, као и стања ресурса и 

резерви минералних сировина и других геолошких ресурса; 

2) пројекта инжењерско-геолошких и рударских истраживања ради утврђивања 

техничко-технолошких подлога за израду пројекта санације и рекултивације;  

3) пројекта санације и рекултивације напуштених рудника и рударских објеката; 

4) пројекта изведеног стања по извршеној санацији напуштених рудника и рударских 

објеката. 

Министар прописује садржину елабората и пројеката из става 1. овог члана, у складу са 

савременим научним достигнућима и правилима рударске и осталих струка. 

ПОСТУПЦИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И 

РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА СЕ ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ: 

4)  ЕЛАБОРАТА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА, РУДАРСКИХ РАДОВА И 

ОБЈЕКАТА; 

5) ПРОЈЕКТА ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДИ 

УТВРЂИВАЊА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ;  
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6) ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ РУДНИКА 

И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА. 
         МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЕЛАБОРАТА И ПРОЈЕКАТА ИЗ 

СТАВА 1 ОВОГ ЧЛАНА, У СКЛАДУ СА САВРЕМЕНИМ НАУЧНИМ ДОСТИГНУЋИМА И 
ПРАВИЛИМА РУДАРСКЕ И ОСТАЛИХ СТРУКА.  

                                                        

 

3. Привремена обустава рударских радова 

 
Члан 126. 

Ако се радови у јамама и површинским коповима и њиховим деловима или 

нафтним и гасним пољима, као и радови на геотермалним бушотинама морају 

привремено обуставити због непредвиђених околности (провала гасова или воде, 

проблеми у вези са горским ударом, јамски пожари, поремећаји на главним путевима 

за проветравање, пролажење, одводњавање и превоз, клизање терена, ерупције, 

промене режима вода и сл.) или услед више силе носилац експлоатације обавештава о 

разлозима обуставе радова рударског инспектора, најкасније у року од 24 сата од 

обуставе радова. 

О привременој обустави радова, која је унапред планирана, носилац 

експлоатације је дужан да обавести рударског инспектора, најкасније 15 дана пре 

обуставе радова.  

Пре планиране обуставе радова из става 2. овог члана, која ће трајати дуже од 

30 дана, носилац експлоатације је дужан да изврши потребно премеравање, допуну 

рударских пројеката и планова и да сачини записник о разлозима обустављања радова, 

са навођењем опасности које се могу појавити приликом поновног отварања јаме или 

њеног дела, односно пуштања нафтног и гасног поља у поновну производњу. 

За време привремене обуставе радова главни јамски простори и објекти на 

нафтним и гасним пољима морају се одржавати у таквом стању да се њима може 

пролазити без опасности. 

У случају да привремена обустава радова траје дуже од две године примењује се 

члан 127. овог закона. 

 

4. Трајна обустава радова 

 
Члан 127. 

Ако из било ког разлога дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације 

у јамама или појединим ревирима или деловима јама, површинским коповима или на 

пољима за експлоатацију нафте и гаса, носилац експлоатације је дужан да обавести 

орган који је издао одобрење за експлоатацију, односно одобрење за извођење 

рударских радова, најкасније 30 дана пре обуставе радова. 

У случају из става 1. овог члана орган који је издао одобрење за експлоатацију, 

односно извођење рударских радова образује комисију која на лицу места испитује 

разлоге за обустављање радова и последице те обуставе. 

Ако комисија из става 2. овог члана утврди да до обуставе радова није дошло из 

разлога више силе или кривицом другога, а да су настале штетне последице, орган који 

је издао одобрење за експлоатацију, односно извођење рударских радова ће 

предложити надлежном органу покретање поступка за утврђивање одговорности за 

штету насталу том обуставом. 
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Ако комисија из става 2. овог члана утврди да је обуставом радова остала знатна 

количина резерви минералних сировина, може предложити израду допунског 

рударског пројекта конзервације рудника.  

АКО ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА ДОЂЕ ДО ПОТПУНОГ И ТРАЈНОГ 

ОБУСТАВЉАЊА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ У ЈАМАМА ИЛИ ПОЈЕДИНИМ РЕВИРИМА 

ИЛИ ДЕЛОВИМА ЈАМА, ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА ИЛИ НА ПОЉИМА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НАФТЕ И ГАСА, НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И/ИЛИ 

ОДОБРЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБАВЕСТИ ОРГАН 

КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ОДОБРЕЊА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ 

РАДОВА, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ОБУСТАВЕ РАДОВА. 

 
Члан 128. 

У случају трајне обуставе радова, носилац експлоатације је дужан да предузме 

све мере заштите рударског објекта и земљишта на коме су се радови изводили и мере 

заштите и санације животне средине ради обезбеђења живота и здравља људи и 

имовине, у свему према главном рударском пројекту трајне обуставе радова.  

Рударске пројекте, планове и скице, мерачке књиге и осталу документацију о 

стању рударских радова и стању ресурса и резерву минералних сировина у време 

обуставе рада, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ВЕЋИНСКИМ ДРЖАВНИМ 

КАПИТАЛОМ КАО носилац експлоатације је дужан да преда на чување органу који је 

издао одобрење за експлоатацију, односно одобрење за извођење рударских радова. 

Документација из става 2. овог члана доступна је сваком привредном субјекту 

који је заинтересован за обнову радова на напуштеном експлоатационом пољу. 

За обнову радова из става 3. овог члана прибавља се одобрење за експлоатацију, 

у складу са одредбама овог закона. 

 

5. Планирана трајна обустава радова 

 
Члан 129. 

Јавно предузеће које врши експлоатацију, у случају планиране трајне обуставе 

рударских активности дужно је да претходно изради програм затварања рудника (у 

даљем тексту: Програм). 

         Програм садржи нарочито следеће мере за: 

1) израду плана активности за затварања рудника; 

        2) санацију напуштених рударских објеката и могућности коришћења 

напуштених рударских објеката; 

3) санацију и рекултивацију земљишта на којем је вршена експлоатација; 

        4) решавање проблема заштите животне средине насталих услед затварања 

рудника; 

         5) потребу решавања проблема локалних заједница насталих услед обуставе 

рударских активности на простору рудника који се затвара; 

6) доношење програма решавања вишка запослених, у складу са законом; 

        7) одређивање износа средстава потребних за реализацију плана затварања 

рудника. 

      Влада даје сагласност на Програм.  

      Средства потребна за реализацију Програма обезбеђују се из буџета      Републике 

Србије и других извора у складу са законом. 

Надзор над спровођењем Програма врши Министарство. 
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6. Санација и рекултивација 

 
Члан 130. 

Носилац експлоатације је дужан да у току и по завршетку извођења радова на 

експлоатацији, а најкасније у року од једне године од дана завршетка радова на 

површинама на којима су рударски радови завршени, изврши рекултивацију земљишта 

у свему према пројекту рекултивације земљишта, који се израђује по посебним 

прописима, односно да предузме мере заштите земљишта на коме су се изводили 

радови и мере заштите и санације животне средине и вода, ради безбедности и здравља 

људи и безбедности имовине. 

О мерама из става 1. овог члана извештава се орган који је издао одобрење за 

експлоатацију, односно одобрење за извођење рударских радова и министарство 

надлежно за послове пољопривреде и водопривреде, односно заштите животне 

средине. 

Уколико се отвори поступак ликвидације или стечаја над носиоцем 

експлоатације, приоритетно се из ликвидационе или стечајне масе подмирују трошкови 

санације и рекултивације земљишта на којем је вршена експлоатација. 

Министар прописује поступак, услове и начин вршења санације и рекултивације 

из става 1. овог члана у сарадњи са министарством надлежним за послове 

рекултивације земљишта. 

НОСИЛАЦ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЈЕ ДУЖАН ДА У ТОКУ И ПО ЗАВРШЕТКУ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ЈЕДНЕ 

ГОДИНЕ ОД ДАНА ЗАВРШЕТКА РАДОВА НА ПОВРШИНАМА НА КОЈИМА СУ 

РУДАРСКИ РАДОВИ ЗАВРШЕНИ, ИЗВРШИ РЕКУЛТИВАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА У 

СВЕМУ ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ПРОЈЕКТУ ТЕХНИЧКЕ И БИОЛОШКЕ 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ГЛАВНОГ ИЛИ ДОПУНСКОГ 

РУДАРСКОГ ПРОЈЕКТА. 

О МЕРАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗВЕШТАВА СЕ ОРГАН КОЈИ ЈЕ 

ИЗДАО ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ, 

ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ВОДОПРИВРЕДЕ, ОДНОСНО МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

УКОЛИКО СЕ ОТВОРИ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ИЛИ СТЕЧАЈА НАД 

НОСИОЦЕМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНО СЕ ИЗ ЛИКВИДАЦИОНЕ ИЛИ 

СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПОДМИРУЈУ ТРОШКОВИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 

ЗЕМЉИШТА НА КОЈЕМ ЈЕ ВРШЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА. 

 

7. Штрајк 

 
Члан 131. 

У привредном субјекту које врши експлоатацију сировина право на штрајк се 

остварује под условом да се у време одржавања штрајка обезбеди сигурност објеката, 

уређаја и инсталација, безбедност и здравље људи. 

 

 
Члан 132. 

Ради обезбеђивања услова из члана 131. овог закона, у привредном субјекту које 

врши експлоатацију, у време штрајка обављају се послови којима се остварује: 
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1) одводњавање, проветравање, одржавање проходности путева у објекту и 

одржавање уређаја, опреме и инсталација; 

2) завршетак започетих радова на осигурању, изолацији и транспорту ископина 

чије одлагање може угрозити безбедност и здравље запослених и безбедност рударских 

објеката, постројења и уређаја. 

Забрањено је организовање и спровођење штрајка у јамским просторијама или у 

другим објектима и просторијама у којима постоји потенцијална опасност по живот и 

здравље људи. 

      Општим актом привредног субјекта одређују се радна места у оквиру којих се врше 

послови из става 1. овог члана, а чије је обављање неопходно за обезбеђивање услова 

из члана 131. овог закона, као и објекти, односно просторије из става 2. овог члана. 

 
                                                                           Члан 133. 

  У случају повреда одредаба о штрајку утврђених овим законом, које могу имати 

за последицу наступање непосредне опасности или изузетно тешке последице за 

безбедност и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге 

штетне неотклоњиве последице, Министарство предузима мере неопходне за 

спречавање наступања тих последица и то: 

     1) увођење радне обавезе; 

2) ангажовање радника из других техничко технолошких система и других радника 

- појединаца; 

3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и чланова органа 

управљања. 

 

 

X. НАКНАДЕ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И КОРИШЋЕЊЕ 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА  
 

Члан 134. 
За коришћење података и документације основних и примењених геолошких 

истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије, плаћа се накнада у 

висини до 5% од реалне вредности изведених истраживања на одређеном истражном 

простору.  

Средства остварена у складу ставом 1. овог члана су приход буџета Републике 

Србије. 

Висина и начин плаћања накнаде из става 1. овог члана утврђује се посебним 

актом који доноси министар надлежан за послове заштите животне средине. 

Изузетно од става 1. овог члана подаци и документација примењених 

геолошких истраживања који су постали државна својина, по основу концесионих 

уговора прибављају се, користе и њима се располаже у складу са прописима којим се 

уређује коришћење државне својине. 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОСНОВНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ КАО ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, И ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА, КАО И ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ СУ ПОСТАЛИ ДРЖАВНА СВОЈИНА-

ЈАВНА СВОЈИНА ПО ОСНОВУ КОНЦЕСИОНИХ УГОВОРА, ПЛАЋА СЕ 

НАКНАДА У ВИСИНИ ДО 5% ОД РЕАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ 

ИСТРАЖИВАЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ.  
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СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА У СКЛАДУ СТАВОМ 1. ОВОГ ЧЛАНА СУ 

ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

ВИСИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

УТВРЂУЈЕ СЕ ПОСЕБНИМ АКТОМ КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАР. 

 
 

Члан 135. 
Носилац истраживања плаћа накнаду за примењена геолошка истраживања 

минералних и других геолошких ресурса, И НАКНАДУ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ 

ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА у складу са овим законом. 

Висина за примењена геолошка истраживања одређује се у зависности од врсте 

минералних и других геолошких ресурса, степена истражености терена, процењене 

рудне потенцијалности истражног простора и сл. Висина накнаде се одређује у 

одговарајућој динарској вредности, а највише до 10.000 динара, по километру 

квадратном истражног простора. 

Висина и начин плаћања накнаде из става 1. овог члана утврђује се актом Владе 

сваке године, а најкасније до 31. децембра за наредну календарску годину. 

ВИСИНА НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈЕ СЕ У ИЗНОСУ 

ОД 10.000,00 ДИНАРА, ПО КИЛОМЕТРУ КВАДРАТНОМ ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА МАЊЕГ ОД 0,5 

КИЛОМЕТАРА КВАДРАТНИХ КАДА НАКНАДЕ ИЗНОСЕ 5.000,00 ДИНАРА.”  

НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ 

ОДРЕЂУЈЕ ВЛАДА.  

Средства остварена од накнаде из члана 134. став 1. и става 1. овог члана су 

приход буџета Републике.  

 

 
 

 

 

Члан 136. 
         Носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа 

накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у складу са овим 

законом. 

   Накнада из става 1. овог члана утврђује се према следећим основама: 

1) за све врсте угља и уљних шкриљаца                                           3% од прихода; 

2) за угљоводонике у течноми гасовитом стању (нафта и гас) и остале  

природне гасове                                                                                     7% од прихода; 

3) за радиоактивне сировине                                                              2% од прихода; 

4) за све металичне сировине                                5% од нето прихода од топионице; 

5) техногене сировине које су резултат експлоатације и прераде минералних 

сировина                                                                                                1% од прихода; 

 6) за неметаличне сировине                                                               5% од прихода; 

 7) за све врсте соли и соних вода                                                      1% од прихода; 

 8) за подземне воде из којих се добијају корисне минералне сировине,  

као и подземне воде везане за рударску технологију и гасове који се са њима јављају                                                                                                      

3% од прихода; 

 9) и за геотермалну енергију                                                              2% од прихода. 

  Приход из става 2. овог члана представља износ који носилац експлоатације 

остварује од искоришћених или продатих минералних сировина, одређен на основу 
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прихода оствареног од продаје непрерађене минералне сировине или прихода 

оствареног од продаје технолошки прерађене минералне сировине. 

     Нето приход од топионице из става 2. тачка 4) овог члана представља приход од 

продаје крајњег производа умањен за трошкове топљења, рафинације, транспорта, 

претовара, осигурања и продаје. Нето приход од топионице не може се умањивати по 

основу амортизације, трошкова капитала или пореских олакшица. 

   За неметаличне сировине за добијање грађевинског материјала (лапорац, кречњак, 

глина, песак, шљунак, техничко-грађевински и архитектонско-грађевински камен и 

др.), накнада из става 1. овог члана утврђује се у динарском износу одређеном по тони 

ископане минералне сировине. 

    Висину накнаде из става 5. овог члана одређује Влада у последњем кварталу текуће 

године за наредну годину, према врсти минералне сировине. 

    Накнада се плаћа за све компоненте минералне сировине које се користе или 

продају, а не плаћа се за узорке минералних сировина који се користе за техничко-

технолошка испитивања у индустријским условима.  

    Принудну наплату и контролу обрачуна и уплате накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса врши надлежни порески орган. У погледу принудне 

наплате, контроле, камате и застарелости накнаде за коришћење минералних сировина, 

сходно се примењују одредбе закона којим је уређен порески поступак. 

Начин плаћања накнаде из става 1. овог члана ближе одређује Влада у 

последњем кварталу текуће године за наредну календарску годину. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ И УСЛОВЕ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГА 

ПО ОСНОВУ НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ ВЛАДА. 

 
Члан 137. 

Средства остварена у складу са чланом 136. овог закона од накнаде за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% приход су 

буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, а у висини од 20% су сопствени 

приход Министарства. 

Средства остварена по основу сопствених прихода Министарства из става 1. 

овог члана користе се у складу са годишњим програмом ради подстицања развоја 

рударства и спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом 

минералних сировина, који се доноси у складу са Стратегијом, као и планом и 

програмима остваривања Стратегије. 

Годишњим програмом из става 2. овог члана утврђује се коришћење остварених 

средстава, врсте и обим радова, услови и начин коришћења средстава намењених за 

реализацију програма. 

Влада доноси годишњи програм из става 2. овог члана, на предлог 

Министарства.  

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији 

се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера који доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе за унапређење услова живота локалне 

заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у 

циљу побољшавања услова живота, на који сагласност даје Министарство, односно 

надлежни орган аутономне покрајине. 

Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства 

остварена у складу са чланом 136. овог закона од накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, у висини од 40% приход су буџета Републике 
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Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се 

територији врши експлоатација, у висини од 10% су приход буџета аутономне 

покрајине, а у висини од 10% су сопствени приход Министарства. 

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 136. ОВОГ ЗАКОНА ОД 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА, У ВИСИНИ ОД 60% ПРИХОД СУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У 

ВИСИНИ ОД 40% ПРИХОД СУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА 

ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА. 

ОД СРЕДСТAВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈА ПРИПАДАЈУ БУЏЕТУ 

РЕПУБЛИКЕ, 35% СЕ КОРИСТИ У СКЛАДУ СА ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДИ 

ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА РУДАРСТВА И СПРЕЧАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА 

ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА, КОЈИ СЕ ДОНОСИ У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ, КАО И ПЛАНОМ 

И ПРОГРАМИМА ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ. 

ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ 

КОРИШЋЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА, ВРСТЕ И ОБИМ РАДОВА, УСЛОВИ И 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА. 

ВЛАДА ДОНОСИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НА 

ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА.  

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, КОЈА СУ ПРИХОД ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ СЕ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА, 

КОРИСТЕ СЕ НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА МЕРА КОЈИ ДОНОСИ 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ 

ИНФРАСТРУКТУРАЛНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ 

ПОБОЉШАВАЊА УСЛОВА ЖИВОТА, НА КОЈИ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 136. ОВОГ 

ЗАКОНА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА, У ВИСИНИ ОД 50% ПРИХОД СУ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У ВИСИНИ ОД 40% ПРИХОД СУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЧИЈОЈ СЕ ТЕРИТОРИЈИ ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА, 

У ВИСИНИ ОД 10% СУ ПРИХОД БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ.” 

 

XI. КАТАСТАР И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА  
 

Члан 138. 
Ради ефикасног прикупљања, обраде, праћења и евиденције података неопходних за 

спровођење минералне политике и Стратегије, обезбеђења сигурног, поузданог и 

квалитетног снабдевања тржишта минералним сировинама, као и обављања других 

послова у области геолошких истраживања и рударства, Министарство води: 

1) катастар истражних и експлоатационих поља; 

2) катастар лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса; 

3) катастар поља рударског отпада; 

4) катастар напуштених рудника и рударских објеката;  

5) катастар активних и санираних рударских објеката;  
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6) књигу исправа; 

7) централни информациони систем за геологију и рударство. 

У катастар из става 1. тач. 1) - 5) овог члана, књигу исправа и централни 

информациони систем за геологију и рударство имају право увида сви заинтересовани 

субјекти. 

Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине ближе 

прописују начин вођења и садржину катастра из става 1. тач. 1) - 5) овог члана, књиге 

исправа и начин управљања и размене података, начин одржавања, коришћења и 

висину накнаде за коришћење података из централног информационог система за 

геологију и рударство (у даљем тексту: информациони систем). 

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, У ЦИЉУ ОПТИМАЛНОГ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, КАО И РАДИ ЕФИКАСНОГ ПРИКУПЉАЊА, 

ОБРАДЕ, ПРАЋЕЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА НЕОПХОДНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ МИНЕРАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА И СТРАТЕГИЈЕ 

У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА, МИНИСТАРСТВО ВОДИ: 

1) ГЕОЛОШКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ; 

2) ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И 

РУДАРСТВО;  

3) КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА; 

4) КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА; 

5)КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ ПРОСТОРА И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА 

ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, НАФТЕ И ГАСА; 

6) КАТАСТАР ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ДРУГИХ 

ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА; 

7) КАТАСТАР ПОЉА РУДАРСКОГ ОТПАДА; 

8) КАТАСТАР НАПУШТЕНИХ РУДНИКА И РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА;  

9) КАТАСТАР АКТИВНИХ И САНИРАНИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА;  

10) КЊИГУ ИСПРАВА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА, 

ОБРАДЕ И ЧУВАЊА ПОДАТАКА, ГЕОЛОШКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ГЕОЛИСС) И ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ГЕОЛОШКА 

ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВО (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ИС ГИР), КАО И УСЛОВЕ 

РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА СА МЕЂУНАРОДНИМ ГЕОЛОШКИМ  И РУДАРСКИМ 

ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КАТАСТРИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ И ТО: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЧНОСТИ И ДАТУМ 

И МЕСТО РОЂЕЊА ЛИЧНОСТИ . 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ВОЂЕЊА И САДРЖИНУ 

КАТАСТРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КЊИГЕ ИСПРАВА И НАЧИН 

УПРАВЉАЊА И РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА, НАЧИН ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА.  

У КАТАСТАР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ТАЧ. 3)-9), КЊИГУ ИСПРАВА И 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВО 
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ИМАЈУ ПРАВО УВИДА СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СУБЈЕКТИ, ЗА КОЈИ СЕ 

ПЛАЋА РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА.  

МИНИСТАРСТВО САРАЂУЈЕ СА РЕПУБЛИЧКИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА, 

ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА КОЈЕ ПРИКУПЉАЈУ И 

ЧУВАЈУ ПОДАТКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ПРОУЧАВАЊА И 

ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА, КАО И ИСТРАЖИВАЊА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА. 

 
Члан 139. 

Катастар истражних ПРОСТОРА и експлоатационих поља и катастар активних 

и санираних рударских објеката води надлежни орган који је издао одобрење за 

истраживање и одобрење за експлоатацију. 

У катастар одобрених истражних простора уносе се подаци о носиоцу 

истраживања, истражном простору, предмету геолошких истраживања, резултатима 

истраживања као и наложеним мерама од стране геолошких и рударских инспектора.  

У катастар експлоатационих поља уносе се сви подаци из одобрења за 

експлоатацију на одређеном експлоатационом пољу, утврђено ограничење 

експлоатације, подаци о рударским објектима и динамици рударских радова на 

експлоатационом пољу, настале измене у вези са корисником експлоатационог поља, 

подаци о обустављању радова, као и наложеним мерама од стране геолошких и 

рударских инспектора. 

У КАТАСТАР АКТИВНИХ И САНИРАНИХ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА 

УНОСЕ СЕ ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ И СТАТУСУ РУДНИКА И ОБЈЕКАТА. У 

КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА И ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА УНОСЕ СЕ СВИ ПОДАЦИ ИЗ 

ОДОБРЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЂЕЊЕ НА 

ОДРЕЂЕНОМ ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПРОСТОРУ, УТВРЂЕНА КОЛИЧИНА 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА КОЈА СЕ КОРИСТИ, КАО И ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ 

ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА.  

У КАТАСТАР ИСТРАЖНИХ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПРОСТОРА 

ПЕТРОГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА УНОСЕ СЕ СВИ ПОДАЦИ ИЗ ОДОБРЕЊА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ И ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНОМ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПРОСТОРУ, КАО И ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ ЕЛАБОРАТА 

О УТВРЂЕНОЈ ПОТЕНЦИЈАЛНОСТИ РЕСУРСА, ОДНОСНО ЕЛАБОРАТА О 

КОРИШЋЕЊЕУ РЕСУРСА. 

Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужни су да Министарству доставе податке о носиоцу истраживања, 

истражном простору и предмету одобрених и реализованих геолошких истраживања и 

све податке везане за вршење експлоатације. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА 

МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ О НОСИОЦУ ИСТРАЖИВАЊА, 

ИСТРАЖНОМ ПРОСТОРУ И ПРЕДМЕТУ ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И СВЕ ПОДАТКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. 

 
Члан 140. 

Катастар лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса воде 

Министарство и министарство надлежно за послове заштите животне средине односно 

надлежни орган аутономне покрајине.  
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КАТАСТАР ЛЕЖИШТА И БИЛАНСА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ВОДЕ МИНИСТАРСТВО ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

У катастар лежишта и биланса из става 1. овог члана уносе се подаци о 

просторном простирању ОБУХВАТУ, локалитету и називу лежишта, подаци о врсти, 

количини и квалитету минералне сировине, подаци о носиоцу истраживања и/или 

експлоатације, подаци о издатим потврдама о резервама за дато лежиште и промене у 

погледу биланса, као и други подаци везани за израду биланса минералних сировина. 

 
Члан 141. 

Катастар поља рударског отпада и катастар напуштених рудника и рударских 

објеката води Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.  

У катастар поља рударског отпада уносе се подаци о границама поља рударског 

отпада, подаци о носиоцу истраживања и/или експлоатације односно привредном 

субјекту које ствара рударски отпад, подаци о привредном субјекту који је оператер 

рударског отпада, подаци о карактеризацији и категоризацији свих одлагалишта 

рударског отпада на пољу рударског отпада, као и други подаци везани за управљање 

рударским отпадом. 

У катастар напуштених рудника и рударских објеката уносе се подаци о 

положају и статусу истих рудника и објеката, као и спроведеним мерама санације и 

рекултивације.  

 
Члан 142. 

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине или јединица 

локалне самоуправе води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је 

издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију. 

Књигу исправа сачињавају одобрење за извођење геолошких истраживања, 

одобрење за експлоатацију, извођење рударских радова и употребна дозвола, као и 

други подаци који се односе на геолошко истраживање и експлоатацију минералних 

сировина. 

КЊИГУ ИСПРАВА САЧИЊАВАЈУ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ОДОБРЕЊЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ 

ПРОСТОРА, ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ ИЛИ ОДОБРЕЊЕ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ, ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА, КАО И ДРУГИ 

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ГЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. 

 

 
Члан 143. 

Информациони систем одржава, користи и води Министарство и чини део 

јединственог информационог система Републике Србије. Надлежни орган аутономне 

покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе користе информациони 

систем. Саставни део информационог система је и геолошки информациони систем 

који представља основу за сагледавање геолошких ресурса Републике Србије. 

Информациони систем обезбеђује формирање, класификовање, одржавање, 

презентацију и дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база података о: 

геолошким ресурсима и резервама, рудничкој инфраструктури, архивској 

документацији и одобрењима, лиценцама и потврдама, катастру истражних и 

експлоатационих поља, катастру лежишта и биланса минералних сировина, катастру 

рударских радова и објеката, катастру рударског отпада и напуштених, санираних и 
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затворених рудника, књизи исправа, финансијским обавезама у погледу накнаде коју 

плаћа носилац истраживања и експлоатације, извршеног надзора и наложених мера од 

стране инспекцијских служби, производњи и потрошњи минералних сировина и друге 

информације од значаја. 

Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужни су да Министарству доставе податке потребне за вођење 

информационог система у складу са ставом 2. овог члана.  

Подаци из информационог система су јавни, односно доступни за коришћење у 

складу са овим законом, осим података који представљају државну, војну, службену 

или пословну тајну. 

ГЕОЛИСС ПРЕДСТАВЉА ОСНОВУ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ГЕОЛОШКИХ 

РЕСУРСА СРБИЈЕ, ПОЈАВА И ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 

ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИЗРАДУ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА И НАМЕНА ГЕОЛОШКИХ 

КАРАТА, ИЗРАДУ КАРТЕ ГЕОЛОШКИХ ХАЗАРДА И РИЗИКА, КАО И 

СПРОВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКОГ 

ПЛАНИРАЊА, ОДЛУЧИВАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ 

РАДОВА, ОСТВАРИВАЊЕ ГЛОБАЛНЕ И КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОЛОШКИХ 

ИНФОРМАЦИЈА. 

ИС ГИР ОБЕЗБЕЂУЈЕ ФОРМИРАЊЕ, КЛАСИФИКОВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ДИСТРИБУЦИЈУ НУМЕРИЧКИХ, ОПИСНИХ И ПРОСТОРНИХ 

БАЗА ПОДАТАКА О: ОДОБРЕНИМ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА, РУДНИМ 

РЕЗЕРВАМА, РУДНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, АРХИВСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

И ОДОБРЕЊИМА, ЛИЦЕНЦАМА И ПОТВРДАМА, КАТАСТРУ ИСТРАЖНИХ И 

ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА, КАТАСТРУ ЛЕЖИШТА И БИЛАНСА 

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, КАТАСТРУ РУДАРСКИХ РАДОВА И ОБЈЕКАТА, 

КАТАСТРУ РУДАРСКОГ ОТПАДА И НАПУШТЕНИХ, САНИРАНИХ И 

ЗАТВОРЕНИХ РУДНИКА, КЊИЗИ ИСПРАВА, ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА У 

ПОГЛЕДУ НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋА НОСИЛАЦ ИСТРАЖИВАЊА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ, ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА И НАЛОЖЕНИХ МЕРА ОД СТРАНЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ, ПРОИЗВОДЊИ И ПОТРОШЊИ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА. 

 ПОДАЦИ ИЗ ГЕОЛИСС И ИС ГИР ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СУ 

ЈАВНИ, ОДНОСНО ДОСТУПНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ.  

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ДУЖАН ЈЕ ДА 

МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ИС ГИР-А У 

СКЛАДУ СА СТАВОМ 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА.  

ГЕОЛИСС И ИС ГИР ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОРИСТИ. 

                                                  
Члан 144. 

Информациони систем обезбеђује размену информација, преко ГИС портала 

или веб страна, директно или са другим информационим системима и хармонизацију 

свих релевантних информација на локалном, националном и међународном нивоу. 

Послови изградње и одржавања централног информационог система 

финансирају се из буџета Републике Србије или других извора у складу са законом. 

За коришћење података из информационог система плаћа се накнада у складу са 

чланом 138. став 3. овог закона. 
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Средства остварена од накнаде из става 3. овог члана приход су буџета 

Републике Србије. 

 

XII. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
Члан 145. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба и прописа донетих за његово 

спровођење врши Министарство, преко геолошких и рударских инспектора. 

У случају вршења геолошких истраживања и експлоатације на основу решења 

издатих у складу чл. 31. и 56. овог закона, инспекцијски надзор над применом одредаба 

и прописа донетих за његово спровођење врши надлежни орган аутономне покрајине 

односно надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Послови из става 2. овог члана врше се као поверени. 

Инспектор из ст. 1. и 2. овог члана има службену легитимацију, ознаку и 

одговарајућу опрему.  

Министар прописује образац службене легитимације, изглед и садржину ознаке 

и врсту опреме геолошких и рударских инспектора. 

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА И ПРОПИСА 

ДОНЕТИХ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО, ПРЕКО 

ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ ИНСПЕКТОРА. 

САДРЖИНА ГРАНИЦЕ, ОВЛАШЋЕЊА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИ ВРШЕЊУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УТВРЂЕНИ СУ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ 

ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРА.  

У СЛУЧАЈУ ВРШЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ИЗДАТИХ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ 

ПОКРАЈИНСКОГ ОРГАНА ПО ОСНОВУ ВРШЕЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА, 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ 

ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ ВРШИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ. 

ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ СЕ КАО ПОВЕРЕНИ. 

ИНСПЕКТОР ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИМА СЛУЖБЕНУ 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ, ОЗНАКУ И ОДГОВАРАЈУЋУ ОПРЕМУ.  

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА САДРЖИ: МАЛИ ГРБ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ И НАЗИВ НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ; ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА; СЛИКУ ИНСПЕКТОРА; ЈЕДИНСТВЕНИ БРОЈ 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ; ОБЛАСТИ У КОЈИМА ЈЕ ИНСПЕКТОР НАДЛЕЖАН ДА ВРШИ 

НАДЗОР И ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ И 

НАЛАГАЊЕ МЕРА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ; ПОТПИС И ПЕЧАТ 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

 ИЗГЛЕД ОБРАСЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ВРСТУ ОПРЕМЕ 

ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ ИНСПЕКТОРА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 

 
Члан 146. 

Послове геолошког инспектора може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), геолошке 

струке и радно искуство од најмање три године на пословима геолошких истраживања 

и положен стручни испит. 
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          Послове рударског инспектора може обављати лице које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) рударске 

струке, технолошко-металуршке струке или електро струке електро-енергетског смера, 

односно машинске струке и радно искуство од најмање три године на пословима 

експлоатације минералних сировина и положен стручни испит. 

         Рударски инспектор који врши надзор над рударским објектима који су угрожени 

метаном или опасном угљеном прашином, мора имати најмање три године радног 

искуства у јамама са метаном или опасном угљеном прашином или на пословима 

истраживања и експлоатације нафте и гаса. 

           ПОСЛОВЕ ГЕОЛОШКОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ 

ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

(ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), 

ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ И РАДНО ИСКУСТВО ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА НА 

ПОСЛОВИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ И 

ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА. 

ПОСЛОВЕ РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ОБАВЉАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ 

ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

(ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), 

РУДАРСКЕ СТРУКЕ, ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКЕ СТРУКЕ ИЛИ ЕЛЕКТРО 

СТРУКЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКОГ СМЕРА, ОДНОСНО МАШИНСКЕ СТРУКЕ И 

РАДНО ИСКУСТВО ОД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА НА ПОСЛОВИМА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ И 

ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА. 

РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР КОЈИ ВРШИ НАДЗОР НАД РУДАРСКИМ ОБЈЕКТИМА 

КОЈИ СУ УГРОЖЕНИ МЕТАНОМ ИЛИ ОПАСНОМ УГЉЕНОМ ПРАШИНОМ, 

МОРА ИМАТИ НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА У ЈАМАМА СА 

МЕТАНОМ ИЛИ ОПАСНОМ УГЉЕНОМ ПРАШИНОМ ИЛИ НА ПОСЛОВИМА 

ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НАФТЕ И ГАСА. 

 

 
Члан 147.  

    Геолошки инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да 

проверава да ли се:  

    1) обављање делатности геолошких истраживања и извођења геолошких 

истражних радова врши према прописаним условима; 

    2) пројекат и Завршни извештај о резултатима геолошких истраживања израђује у 

складу са законом и другим прописима и да ли је техничка контрола извршена од 

стране овлашћеног привредног субјекта који је уписан у судски регистар; 

    3) Годишњи извештај о резултатима геолошких истраживања израђује и оверава на 

прописан начин;  

    4) геолошка истраживања, врше на основу и у складу са одобрењем за 

истраживање;  

   5) пријављују геолошка истраживања и геолошки истражни радови надлежном 

органу; 

   6) геолошки истражни радови изводе према пројекту геолошких истраживања на 

основу кога је издато одобрење за истраживање;  
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   7) инжењерско-геолошки и хидрогеолошки радови изводе према пројекту 

геолошких истраживања и одобрења надлежног органа; 

    8) извођење геолошких истражних радова врши у складу са законом и другим 

прописима;  

     9) предузимају мере безбедности лица, суседних објеката, саобраћаја и околине, 

као и све потребне мере безбедности и здравља на раду од стране привредног субјекта 

које изводи геолошка истраживања;  

    10) води прописана евиденција о узетим количинама минералних сировина ради 

њиховог испитивања и о другим минералним ресурсима чије је постојање утврђено у 

току геолошких истраживања;  

    11) врши трајно складиштење и чување језгра истражних бушотина; 

    12) обезбеђује стручни надзор у току геолошких истраживања и експлоатације; 

    13) примењују прописани услови по питању испуњавања услова школске спреме и 

овлашћења за обављање тих послова за лица која руководе извођењем истражних 

радова и која врше стручни надзор над извођењем тих радова;  

   14) узима већа количина минералних сировина за испитивање од количине одређене 

одобрењем за истраживање;  

   15) узима минерална сировина (за различите намене) без одобрења за истраживање; 

  16) води књига о стању резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; 

  17) израђује геолошка техничка документација о свим радовима на експлоатацији.  

   Геолошки инспектор врши и друге послове утврђене законима који се примењују у 

области геолошких истраживања.  

 
Члан 148. 

Рударски инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да 

проверава да ли се: 

     1) при извођењу рударских радова примењују прописане мере безбедности и 

здравље на раду и прописи о безбедности покретне и непокретне имовине у својини 

привредних субјеката и физичких лица; 

    2) експлоатација врши на основу одобрења издатих у складу са овим законом; 

    3) експлоатација врши на нивоу параметара из рударског пројекта; 

    4) експлоатација врши на основу одобрене методе откопавања; 

    5)одлагање флотацијске јаловине врши на основу одобрене пројектне 

документације и да ли се врши геодетско снимање круне насуте бране у односу на ниво 

воде у таложном језеру; 

  6) организује обука радника и спроводе мере акције спасавања у случајевима 

изненадних опасности по живот и здравље људи и безбедност објеката;  

    7) спољна и унутрашња одлагалишта на површинским коповима формирају у 

складу са одобреном пројектном документацијом; 

   8) при извођењу рударских радова у свему примењују технички прописи који се 

односе на те радове; 

   9) рударски објекти у јами и на површини граде у складу са пројектима; 

   10) рударски радови на експлоатацији изводе по годишњем оперативном плану; 

   11) врше прописана рударска мерења, правилно израђују и редовно допуњавају 

рударски планови и остала документација потребна за извођење рударских радова и 

уредно воде мерачке књиге; 

  12) примењују прописани услови за распоређивање запослених на одговарајуће 

послове и врши њихово оспособљавање за рад на одређеним пословима; 

  13) транспорт, ускладиштење и руковање експлозивним материјалом и течним 

горивом врши на прописан начин; 
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  14) припремни радови као и радови на откопавању откривке/јаловине на 

површинским коповима врше у складу са пројектом; 

  15) запуњавање откопаних простора при подземној експлоатацији врши у складу са 

пројектом методе откопавања; 

  16) спроводе прописане мере при руковању рударским отпадом у јами и на 

површини, на експлоатационом пољу и изван експлоатационог поља.  

 

 
Члан 149. 

      Геолошки инспектор је овлашћен да нареди:  

    1) да се утврђене неправилности отклоне у року који он одреди;  

    2) да се обустави даље извођење истражних радова ако:  

(1) у одређеном року нису отклоњене утврђене неправилности и недостаци;  

(2) се истражни радови не врше у складу са одобрењем за истраживање или се не 

врше према пројекту истраживања;  

    (3) утврди недостатке који представљају непосредну опасност по живот и здравље 

људи или опасност по имовину.  

    Носилац истраживања, коме је наложено отклањање недостатака и неправилности 

у смислу става 1. тачка 1) овог члана, дужан је да по њиховом отклањању о томе 

обавести геолошког инспектора у року који одреди инспектор, а који не може бити 

дужи од осам дана.  

    Поред предузимања мера из става 1. овог члана, геолошки инспектор је овлашћен и 

да: 

1) одреди мере обезбеђења у случају опасности за живот и здравље људи или за 

безбедност имовине; 

2) поднесе пријаву надлежном органу за привредни преступ и да поднесе захтев за 

покретање прекршајног поступка; 

  3) обавести орган надлежан за издавање одобрења у складу са овим законом и други 

орган, ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан. 

 4) нареди извршење других прописаних мера или обавеза у одређеном року. 

 
                                                                                  Члан 150. 
   У вршењу инспекцијског надзора рударски инспектор је овлашћен да:  

1) утврђене неправилности и недостатке који су током прегледа констатовани, 

отклоне у року који он одреди; 

2) забрани рад на експлоатацији ако се рударски радови изводе без одобрења за 

експлоатацију и одобрења за извођење рударских радова; 

3) забрани рад ако се извођење рударских радова не врши према одобреној техничкој 

документацији; 

4) забрани рад ако се приступи коришћењу рударских објеката без издате употребне 

дозволе; 

5) нареди да израду и техничку контролу рударских пројеката врше лица која у 

погледу степена и врсте стручне спреме и радног искуства испуњавају прописане 

услове и имају овлашћење за обављање тих послова;  

6) нареди да послове техничког руковођења, стручног надзора, руковања 

експлозивним средствима и друге стручне послове могу обављати лица која 

испуњавају прописане услове, имају овлашћење за обављање тих послова и 

одговарајућу лиценцу;  

7) забрани рад ако је непосредно угрожена безбедност и здравље запослених; 
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8) забрани рад запосленима на радном месту са повећаним ризиком ако нису 

подвргнути лекарским прегледима; 

9) забрани рад запосленом који није оспособљен за безбедан и здрав рад на радном 

месту на коме ради; 

10) забрани рад на средствима за рад на којима нису примењене мере безбедности и 

здравље на раду; 

11) нареди да се уреди безбедност и здравље на раду у складу са специфичностима и 

опасностима које се могу појавити у привредном субјекту; 

12) нареди организовање послова спасавања у случајевима изненадне опасности по 

живот и здравље људи и безбедности објеката по утврђеном плану и програму; 

13) нареди да се организује обука радника из области безбедности и здравља на раду 

и акције спасавања у случајевима изненадне опасности; 

14) нареди да се обезбеде лична заштитна средства и лична заштитна опрема 

запосленима који исту морају редовно користити; 

15) забрани улаз у магацине, помоћна складишта и спремишта експлозивних 

средстава, као и руковање експлозивним средствима и минирање у рударству лицима 

која нису стручно оспособљена; 

16) се редовно врше геодетска мерења, израде геодетских карата и планова са којих 

се може утврдити стање изведених рударских радова; 

17) нареди израду одговарајуће документације у вези проветравања јама, 

површинских откопа, енергетске мреже, водоводне мреже као и јамских постројења са 

основним техничким подацима; 

18) се води књига рударског надзора за сваку јаму, површински коп, бушаће и 

ремонтно постројење, експлоатационо поље при производњи нафте и гаса, као и за 

објекте припреме минералних сировина; 

19) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 

20) обавести надлежни орган за издавање одобрења у складу са овим законом и други 

орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан. 

21) нареди извршење других прописаних мера или обавеза у одређеном року. 

Носилац експлоатације коме је решењем наложено отклањање недостатака и 

неправилности у смислу става 1. овог члана дужан је да по њиховом отклањању о томе 

обавести рударског инспектора у року одређеном решењем, који не може бити дужи од 

осам дана. 

 
Члан 151. 

У вршењу надзора над применом мера безбедности и здравља на раду у 

рударским објектима, геолошки и рударски инспектор има у свему овлашћења и 

дужности инспектора рада, предвиђене прописима о безбедности и здрављу на раду. 

Носилац експлоатације је дужан да омогући инспектору из става 1. овог члана 

улазак у пословне и погонске просторије, узимање узорака минералних сировина и 

погонског материјала у циљу испитивања, као и обезбеђивање других доказа. 
 

Члан 152. 
Носилац истраживања или носилац експлоатације, у коме се догоди смртни или 

групни несрећни случај у току извођења геолошких истраживања или у току извођења 

експлоатације, дужан је да о томе одмах обавести геолошког или рударског 

инспектора. 

Инспектор из става 1. овог члана је дужан да одмах на лицу места испита узроке 

смртних и групних несрећних случајева, као и да нареди мере које се без одлагања 
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морају предузети и да у најкраћем року поднесе надлежним органима образложени 

извештај са мишљењем о узроцима несреће. 

 
Члан 153. 

Против решења геолошког инспектора, односно рударског инспектора која се 

доносе у складу са чланом 145. ст. 1. и 2. овог закона може се изјавити жалба 

министру, у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Жалба изјављена против решења геолошког, односно рударског инспектора не 

одлаже извршење решења. 

 

 

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Кривична дела 

 
Члан 154. 

Ко организује или учествује у спровођењу штрајка у јамским просторијама или 

другим објектима и просторијама из члана 132. став 2. овог закона казниће се затвором 

од једне до пет година.  
Члан 155. 

Ко у јаму са метаном или другим запаљивим гасом или опасном угљеном 

прашином или у објекат на нафтном и гасном пољу унесе лако запаљиву материју или 

друге ствари чије је уношење у такву јаму, односно објекат забрањено (члан 113. став 

1), казниће се затвором од једне до пет година. 

За покушај дела из става 1. овог члана, учинилац ће се казнити. 

Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити 

новчаном казном или затвором до једне године. 

 
Члан 156. 

Ко се, улазећи по било ком основу у магацин, складиште или спремиште 

експлозивних средстава, не придржава прописаних мера безбедности и здравља на 

раду (члан 113. став 3), казниће се затвором од једне до пет година. 

 

2. Привредни преступи 
Члан 157. 

     Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара за привредни преступ казниће 

се привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, ако:  

    1) врши израду пројеката геолошких истраживања и завршних извештаја о 

резултатима геолошких истраживања, односно изводи геолошка истраживања, а не 

испуњава услове за вршење тих послова (члан 22. став 1);  

    2) послове руковођења израдом пројеката геолошких истраживања и завршних 

извештаја о резултатима геолошких истраживања и руковођење геолошким 

истраживањима повери супротно прописаним условима (члан 22. став 2);  

   3) геолошка истраживања не изводи према пројекту геолошких истраживања (члан 

24. став 1);  

   4) не врши техничку контролу пројекта геолошких истраживања под условима и на 

начин прописан законом у складу са чланом 25. овог закона;  

5) не обезбеди вршење стручног надзора над извођењем геолошких истраживања у 

складу са чланом 27. овог закона;  

   6) не врши техничку контролу завршног извештаја под условима и на начин 

прописан у члану 28. овог закона;  
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   7) изводи геолошка истраживања без одобрења за истраживање (члан 30. став 1. и 

члан 31. став 1);  

   8) узме већу количину минералних сировина за геолошко истраживање од одобрене 

количине (члан 32. став 6);  

  8) УЗМЕ ВЕЋУ КОЛИЧИНУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА ГЕОЛОШКО 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОД ОДОБРЕНЕ КОЛИЧИНЕ (ЧЛАН 39А);  

  9) не поступи у складу са чланом 44. овог закона;  

 10) не води књигу о стању ресурса и резерви минералних сировина, ресурса и 

резерви подземних вода и геотермалних ресурса или о стању тих ресурса и резерви не 

доставља податке (члан 47. став 1).  

      11) НЕ ВРШЕ ПРИМЕЊЕНА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-ГЕОТЕХНИЧКА 

ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, РУДАРСКИХ И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА (ЧЛАН 21. СТАВ 2.);  

      12)  ИЗВОДЕ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА 

ИСТРАЖИВАЊЕ (ЧЛАН 30. СТАВ 1.,  И ЧЛАН 31. СТАВ 1 );  

       13)  ВРШИ НАСТАВАК ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА БЕЗ ОДОБРЕЊА 

(ЧЛАН 35.);  

        14) ВРШИ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКО-ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗ 

ПРИЈАВЕ РАДОВА (ЧЛАН 31А СТАВ 2.);  

        15) ВРШИ ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА ЗА 

ПОТРЕБЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНOМ ЕНЕРГИЈОМ ПОРОДИЧНОГ 

ДОМАЋИНСТАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА БЕЗ ПРИЈАВЕ РАДОВА (ЧЛАН 31Б СТАВ 

2.);  

        16) ВРШИ ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ИСТРАЖНИ ПРОСТОР У ЦИЉУ 

ПРИПРЕМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ БЕЗ 

ОДОБРЕЊА (ЧЛАН 35Б. );  

        17) ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ АЛУВИЈАЛНИХ 

НАНОСА САВРЕМЕНИХ РЕЧНИХ ТОКОВА И ПРИОБАЛНОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ 

САГЛАСНОАТИ (ЧЛАН 51Ж. ); 

        18) ВРШИ КОРИШЋЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА И РЕСУРСА 

И/ИЛИ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА НИСКЕ 

ЕНТАЛПИЈЕ БЕЗ ОДОБРЕЊА (ЧЛАН 51А.); 

     19) НЕ ОМОГУЋИ ГЕОЛОШКОМ ИНСПЕКТОРУ УЛАЗАК У ПОСЛОВНЕ И 

ПОГОНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЛИ РАЗГЛЕДАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПЛАНОВА, 

ИЗВЕШТАЈА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О СТАЊУ ГЕОЛОШКИХ РАДОВА, 

ИЛИ АКО НА ДРУГИ НАЧИН ОМЕТА ИНСПЕКТОРА У ВРШЕЊУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА (ЧЛАН 44. ТАЧКА 14).” 
                                                                             Члан 158. 

 Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара за привредни преступ казниће се 

привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, ако:  

 1) без прописане сагласности експлоатише минералне сировине на подручју на 

коме је за ове радове потребна посебна сагласност у складу са чланом 7. овог закона; 

   2) при изради рударског пројекта не поступи у складу са чланом 54. став 1. овог 

закона; 

   3) ако израду рударских пројеката и техничку контролу повери предузећу које не 

испуњава прописане услове из члана 54. став 1. овог закона; 

   3) АКО ИЗРАДУ РУДАРСКИХ ПРОЈЕКАТА И ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПОВЕРИ 

ПРЕДУЗЕЋУ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 54. СТАВ 1. 

ОВОГ ЗАКОНА; 
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  4) врши експлоатацију без одобрења издатих у складу са чланом 56. став 1. овог 

закона; 

4) ВРШИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ БЕЗ ОДОБРЕЊА ИЗДАТИХ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 55. СТАВ 1. И ЧЛАНОМ 63А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

  5) не изврши техничку контролу рударског пројекта сагласно са чланом 75. овог 

закона; 

  6) изводи рударске радове без одговарајуће техничке документације и без одобрења 

надлежног органа (члан 79. став 1, члан 82. став 1. и члан 83. став 1); 

     6) ВРШИ ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОДИ РУДАРСКЕ РАДОВЕ 

БЕЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И БЕЗ ОДОБРЕЊА 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА (ЧЛАН 79. СТАВ 1 И ЧЛАН 82. СТАВ 1.); 

   7) не пријави извођење радова по техничком и упрошћеном рударском пројекту из 

члана 84. става 1. овог закона; 

     7) НЕ ПРИЈАВИ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ТЕХНИЧКОМ И УПРОШЋЕНОМ 

РУДАРСКОМ ПРОЈЕКТУ ИЗ ЧЛАНА 83. СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА; 

   8) не пријави у одређеном року почетак рударских радова на експлоатацији (члан 

84. став 2); 

   8) НЕ ИЗВЕСТИ РУДАРСКОГ ИНСПЕКТОРА И ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ О ПОЧЕТКУ РУДАРСКИХ РАДОВА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ (ЧЛАН 84. ОВОГ ЗАКОНА); ” 

   9) отпочне са коришћењем објекта, просторија и уређаја пре него што прибави 

употребну дозволу (члан 85. став 1. и члан 86); 

     10) не изврши технички преглед рударског објекта сагласно члану 88. овог закона; 

     11) не поступи у складу са чланом 90. овог закона; 

     12) нема рударске планове или их редовно не допуњава (члан 91. став 1); 

     13) ако решењем одреди лице које не испуњава услове из чл. 100. и 101. овог 

закона; 

     14) не организује обављање послова безбедности и здравља на раду, 

противпожарне заштите и спасавања или се не снабде потребном опремом и не 

организује послове заштите вода и животне средине у складу са чл. 107, 108. и 109. 

овог закона;  

    15) не води књигу рударског надзора (члан 112. став 1); 

    16) управља рударским отпадом без одобрења надлежног органа (члан 121. став1.); 

  17) не врши санацију и рекултивацију напуштених рударских објеката сходно 

члану 130. став 1. овог закона; 

    18) настави са извођењем радова по пријему решења о забрани њиховог извођења 

пре него што отклони утврђене неправилности и недостатке у складу са чл. 149. и 150. 

овог закона; 

      За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 

привредном друштву, односно другом правном лицу и предузетнику, новчаном казном 

од 100.000 до 200.000 динара.  

2. Прекршаји 
Члан 159. 

     Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, ако: 

   1) не обезбеди вршење стручног надзора и других послова (члан 27. став 1);  

    2) не достави примерак завршног и годишњег извештаја о резултатима геолошких 

истраживања, односно извештаје о радовима и резултатима тих радова (члан 28. став 5. 

и члан 29. став 1);  
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      2) НЕ ДОСТАВИ ПРИМЕРАК ЕЛАБОРАТА О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-

ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА, ЗАВРШНОГ И ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ОДНОСНО 

ИЗВЕШТАЈЕ О РАДОВИМА И РЕЗУЛТАТИМА ТИХ РАДОВА (ЧЛАН 28. СТ 1. И 2. 

И ЧЛАН 29. СТАВ 1);   

   3) не чува примерак завршног и годишњег извештаја о резултатима геолошких 

истраживања на прописани начин (члан 29. став 2); 

   4) благовремено не пријави почетак истражних радова у складу са чланом 38. овог 

закона;  

   5) по отклањању недостатака и неправилности о томе не обавести геолошког 

инспектора у одређеном року (члан 149. став 2); 

   За радњу из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву, 

односно другом правном лицу и предузетнику, новчаном казном 100.000 до 200.000 

динара. 

Када геолошки инспектор утврди да је учињен прекршај из става 1. овог члана на 

лицу места изриче одговорном лицу у привредном друштву, односно другом правном 

лицу и предузетнику мандатну казну у износу од 5.000 динара. 

 
                                                                            Члан 160. 

      Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник, ако: 

    1) у прописаном року не донесе годишњи оперативни план (члан 73. став 1); 

    2) не води евиденцију о појавама насталих опасности при извођењу рударских 

радова, о узроцима и последицама тих појава (члан 117. став 1); 

    3) у одређеном року не обавести надлежне органе о обустави радова или о смртном 

или групном несрећном случају (члан 126. став 2); 

   4) по отклањању недостатака и неправилности о томе не обавести рударског 

инспектора у одређеном року (члан 150. став 2); 

   5) не омогући рударском инспектору улазак у пословне и погонске просторије или 

разгледање пројеката и планова, извештаја и друге документације о стању рударских 

радова, или ако на други начин омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора 

(члан 151. став 2). 

   За радњу из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву, 

односно другом правном лицу и предузетнику новчаном казном 100.000 до 200.000 

динара. 

   Када рударски инспектор утврди да је учињен прекршај из става 1. овог члана, на 

лицу места изриче одговорном лицу у привредном друштву, односно другом правном 

лицу и предузетнику мандатну казну у износу од 5.000 динара. 

 
Члан 161. 

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако врши испирање племенитих метала из речних наноса без одобрења или ако 

испране количине племенитих метала не преда Народној банци Србије супротно члану 

62. став 1. овог закона. 

Када рударски инспектор утврди да је учињен прекршај из става 1. овог члана, 

на лицу места изриче физичком лицу манда 

  
                                                       Члан 162. 
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај на лицу места физичко 

лице, ако не спроводе мере безбедности и здравља на раду у смислу члана 115. овог 

закона. 



 
 

182 

 

Када рударски или геолошки инспектор утврди да је учињен прекршај из става 

1. овог члана, на лицу места изриче физичком лицу мандатну казну у износу од 5.000 

динара. 
Члан 163. 

Када рударски или геолошки инспектор изриче мандатну казну из чл. 159, 160, 

161. и 162. овог закона на лицу места издаје налог за уплату мандатне казне, коју је 

субјекат надзора дужан уплатити у року од три дана од дана изрицања казне. 

Ако субјекат надзора, у року из става 1. овог члана не достави доказ инспектору 

о уплаћеној мандатној казни, инспектор ће поднети захтев за покретање прекршајног 

поступка. 

 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 164. 

Привредна друштва и друга правна лица, предузетници и физичка лица, који су 

вршили геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина до дана ступања 

на снагу овог закона, дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у 

року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Одобрења и сагласности, која су издата на основу Закона о рударству 

("Службени гласник РС", бр. 44/95, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 36/07 и 104/09) 

и Закона о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 44/95) до дана 

ступања на снагу овог закона, важиће до истека рока на који су издати. 

 
Члан 165. 

Лица која су положила стручни испит којим је извршена провера стручне 

оспособљености за рад на пословима одређеним овим законом по прописима који су 

били на снази у време њиховог полагања, као и лица којима је тим прописима признато 

право вршења одређених послова и без провере стручне оспособљености, испуњавају 

услове за вршење тих послова и према одредбама овог закона, ако испуњавају и остале 

прописане услове. 
Члан 166. 

Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона наставиће се 

по прописима по којима су започети. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе преузеће од Министарства 

предмете и архиву за послове за које су овим законом одређени као надлежни.  

 
Члан 167. 

Завод ће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона преузети од 

Геолошког института Србије д.о.о. Београд запослена лица, права и обавезе, предмете, 

архиву и другу геолошку документацију, пословни простор, као и опрему, средства за 

рад, новчана и друга средства са билансом стања на дан преузимања. 

Геолошки институт Србије д.о.о. Београд, од дана ступања на снагу овог закона 

до дана преузимања из става 1. овог члана не може запошљавати нова лица, отуђити 

опрему, средства за рад и друга средства. 

 
Члан 168. 

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана 

ступања на снагу овог закона. 
 

                                                                                   Члан 169. 
     До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона, примењиваће се:  
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 1) Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање 

грађевинског материјала за 2011. годину ("Службени гласник РС", број 97/10); 

   2) Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних 

сировина и вођењу евиденције о њима ("Службени гласник РС", број 53/79); 

   3) Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја 

у погледу проналажења минералних сировина ("Службени гласник РС", број 51/96); 

  4) Правилник о начину вршења рударских мерења ("Службени гласник РС", број 

40/97); 

    5) Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта 

минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова ("Службени 

гласник РС", број 27/97); 

   6) Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о 

резултатима геолошких истраживања ("Службени гласник РС", број 51/96); 

  7) Правилник о садржини рударских пројеката ("Службени гласник РС", број 27/97); 

  8) Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при 

експлоатацији минералних сировина ("Службени гласник РС", бр. 40/97 и 32/98); 

   9) Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких 

истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова ("Службени гласник РС", 

број 51/96); 

10) Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката 

("Службени гласник РС", број 40/97); 

   11) Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и 

испитивања оруђа за рад, инсталација и радне средине и оспособљавање радника за 

безбедан рад ("Службени гласник РС", број 13/00); 

12) Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за 

обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина ("Службени 

гласник РС", бр. 21/96 и 47/96); 

13) Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта 

минералних сировина ("Службени гласник РС", број 108/06); 

   14) Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за 

обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања 

("Службени гласник РС", број 21/96); 

   15) Правилник о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина 

("Службени гласник РС", бр. 102/06 и 46/10); 

   16) Правилник о садржини годишњих извештаја о пословању предузећа која 

обављају експлоатацију минералних сировина за претходну календарску годину 

("Службени гласник РС", број 7/11); 

   17) Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 

евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", број 34/79); 

    18) Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и 

природних гасова и вођењу евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", број 80/87). 

 
Члан 170. 

        Даном ступања на снагу престају да важе: 

     1) Закон о рударству ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 101/05 - др. закон, 85/05 - 

др. закон, 36/07 и 104/09); 

     2) Закон о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 44/95), осим 

члана 38. став 3. који престаје да важи 31. децембра 2013. године; 
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     3) Закон о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 

приказивању података геолошких истраживања ("Службени лист СРЈ", бр. 12/98 и 

13/98). 

 
Члан 171. 

Одредбе чл. 48-51. овог закона примењују се од дана приступања Републике 

Србије Европској унији. 

 
Члан 172. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ 

 

 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа-Влада   

Обрађивач -Министарство рударства и енергетике 

 

2. Назив прописа 

    Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима  
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  Draft Law on Amendments to the Law on Mining and Geological researches   

 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне 

стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у 

даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и 

трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике 

Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: 

Прелазни споразум): 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 

саржину прописа, 

 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Поглавље II – Пословно 

настаљивање, члан 53.став 1, став 3 и став 5; Поглавље  III   -Пружање услуга,  члан 60. 

и Поглавље  IV  - Текућа плаћања и кретање капитала, члан 63. став 2., став 4. и став 6.  

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Наслов VIII - Политике 

сарадње, члан 111 – Животна средина и члан 109 – Енергетика Наслов VI – 

Усклађивање прописа, примена права и правила конкуренције, члан 72, став 2 и 3. 

Прелазни споразум не садржи одредбе које се односе на наведени закон. 

 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 

Прелазног споразума, 

 

Одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Поглавље II – 

Пословно настаљивање, члан 53 став 1, став 3 и став 5 и члан 54; Поглавље  III   -

Пружање услуга,  члан 60. и Поглавље  IV  - Текућа плаћања и кретање капитала, члан 

63. став 2 , став 4 и став 6. се примењују са ступањем на снагу ССП-а.  

Будући да ССП не одређује посебан рок за чланове 100, 109 и 111, важи општи 

року за усклађивање сагласно члану 72. ССП.  

 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и 

Прелазног споразума, 

Наслов V Поглавље II Пословно настањивање члан 53.став 1, став 3 и став 5; 

Поглавље  III   -Пружање услуга,  члан 60. и Поглавље  IV  - Текућа плаћања и кретање 

капитала, члан 63. став 2. , став 4  и став 6. испуњавају се у потпуности из разлога јер је 

одредбама Нацрта одређено да вршење геолошких истраживања, експлоатације 

минералних сировина и геотермалних ресурса као и плаћање накнаде могу да врше 

привредна друштва и друштва кћери основана од стране привредних друштава из ЕУ 

на територији Србије у смислу одредби ССП-а једнако као и домаће правно и физичко 

лице.  

 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 
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Испуњава у потпуности  

 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније. 

 

Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију 

предвиђено је доношење новог Закона о геолошким истраживањима и рударству у 

оквиру поглавља 3. Способност преузимања обавеза из чланства у ЕУ, поглавље 3.27. 

Животна средина потпоглавље 3.27.3. Управљање отпадом, поглавље 3.15 Енергетика, 

потпоглавље 3.15.1. Енергетско тржиште - Испуњава у потпуности. 

 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 

усклађености са њима, 

Уговор о функционисању Европске уније, Део трећи, Политике заједнице и 

унутрашње мерe,  

Наслов XX– Животна средина, члан  191 –  делимично усклађено,  

Наслов XXI – Енергетика, члан 194. став 1. тачка ц) –делимично усклађено 

 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са 

њима, 

- Директива бр. 94/22/EЗ Европског парламента и савета о условима за издавање 

и коришћење овлашћења за проспекцију и производњу угљоводоника - Directive 

94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30. may 1994. on the conditions 

for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of 

hydrocarbons 

делимично усклађено 

- Директива бр. 2006/21/EЗ Европског парламента и савета о управљању 

отпадом из екстрактивне индустрије - Directive 2006/21/EC of the European parliament 

and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries 

and amending Directive 2004/35/EC, 

делимично усклађено 

- Директива бр. 2009/31/EЗЕвропског парламента и савета о геолошком 

складиштењу за карбон диоксид - Дirective 2009/31/EC of the European parliament and of 

the Council OF 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending 

Council Directive 85/337/EEC,.  

делимично усклађено 

 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 
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                              / 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

Имајући у виду важност регулисања питања рударског отпада у циљу 

побољшања постојећег стања у области животне средине и остваривања одрживог 

развоја, као и имајући у виду осигурање и побољшање услова за напредак, 

истраживања и производњу у сектору нафте и гаса, није могуће донети један пропис 

којим ће се обухвати све посебне ситуације. 

Из овог разлога, Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима је начелно обухватио основне принципе садржане у 

наведеним директивама потребне за доношење подзаконских аката који ће у 

потпуности преузети садржај одредби и упутстава ЕУ. 

Подзаконским актима који ће се донети на основу прописа регулисати ће се  

следећа кључна питања. 

- питања везана за услове, критеријуме, поступак и начин издавања одобрења и 

друге посебне услове у вези са вршењем геолошким истраживањима које се односе на 

издвајања повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта 

минералних сировина за складиштење CO2. ; 

-    питања везана за  издавање одобрења за истраживање угљоводоника у течном 

и гасовитом стању (нафта и гас) и осталих природних гасова, на основу претходно 

спроведеног  поступка јавног тендера;  

- као и питања везана за одлагање и управљање рударским отпадом односно 

услови, критеријуми и поступак издавања дозволе за управљање отпадом која се издаје 

у складу са планом управљања отпадом и другом пратећом документацијом, којом се 

дефинише: категорија, управљање и извештавање о рударском отпаду.  

 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 

прописима Европске уније. 

 

  Предвиђено да се уредбе Владе и подзаконска акта за спровођење овог закона 

којима би се постигла потпуна усклађеност прописа са прописима ЕУ донесу у року од  

две године од дана ступања на снагу овог закона. 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји 

коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 

Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 

образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 

усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се 

домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније 

већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из 

одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене 

утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и 

пренос те одредбе директиве).   

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 

српски језик? 

Преведене су: Директива 2006/21/EЗ и Директива 94/22/EЗ, а Директива 

2009/31/EЗ још није преведена.  
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7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Предлог закона није преведен. 

 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 

У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о рударству и 

геолошким истраживањима нису учествовали консултанти, с обзиром да предложене 

измене и допуне нису од утицаја на постигнути степен усклађености Закона о 

рударству и геолошким истраживањима са прописима ЕУ.  

Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог овлашћеног 

предлагача прописа, датум и печат. 

 

 

  

 

                                                                                 М И Н И С Т А Р 

 

                   

                                                                                   Александар Антић 
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